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Britai puola
Karo laivais ir lėktuvais atakuoja
salos vakarinių pakrančių uostus

LAIVAS NUKENTĖJĘS NUO UGNIES

Numatomas gazolino racijonavimas;
bus varžomas automobilių vartojimas

Iš Vichy praneša, kad ofensyva

Tai rekomenduoja prezidentui jo

pradėta tikslu užimti salq

paskirtas komitetas tirti gumos stovį
WASHINGTON, rūgs. 10. be delsimo imtis varžymo
— Prez. Roosevelto kitados! žygių. Tad prezidentas pa
skirta speciali komisija ištirti gumos stovį šaly paga
liau įteikė savo raportą. Pre
zidentas šiandie prinešė, kad
komisija rado didelį gumos
neišteklių ir rekomenduoja

Britų lakūnai

atakavo Frankfurtu

reiškia, kad komisijos pasiūlymai bus vykdomi, kaip
tik bus suspėta šiam darbui
pasitvarkyti.
Gumos ir padangų taupy
mui bus paskelbtas visoj ša
ly gazolino racijonavimas ir
bus suvaržytas privačių au
tomobilių vartojimas. Bus
įsakyta automobiliams važi
nėti ne didesniu 35 mailių
per valandą greičiu.
• Raporto nuorašas pasiųs
tas kongresui.
! ’I ’ •I ..

LONDONAS, rūgs. 10. —
Britų lakūnai bombonešiais
atnaujino naktimis atakas
prieš Vokietiją ir šį pasku
tinį kartą atakavo Frankfur
Prezidentas naikina
tą. Kliuvo ir kitoms svar
bioms Vokietijos vietoms dvigubų už darbų
Rhinelande. Be to koviniais
lėktuvais britai atakavo vo atlyginimų
kiečius okupuotoj Prancūzi
WASHINGTON, rūgs. 10.
joj. Kanados bombonešiai —Prezidento Roosevelto pa
taip pat dalyvavo atakose. sirašytu ekzekutyviniu nuo?F°v rn^nJ^teiriJa

VICHY, Prancūzija, rūgs. j čių ištraukta salos gilumon.
10.—Britai sukėlė generali- J Majunga uostas yra raknę ofensyvą prieš vakarines tas į salos sostinę TananariMadagaskaro salos pakran ve.
,. .
,;'
■i‘ ; I.
šioje ofensyvoje svarbiau
tes. Karo laivais ir lėktuvais
sią
vaidmenį turi gaullistai ’
šiandien anksti rytą užatakuoti salos uostai Majunga, — laisvieji prancūzai, nes
Ambanga ir Morondava.
prieš keletą dienų jie bandė
įsiveržti salon, tačiau buvo
Čia sakoma, kad ofensyva
• •’ t < ' « » i4
atmušti.
pradėta tikslu užimti tą di
Vichy vyriausybė pareiš
delę Prancūzijos valdomą sa
( "Draugas" Acme telephoto,
kia, , kad britų atakos yra
lą Indian vandenyno vaka
Dūmai veržiasi iš užsidegusio U.S.S. Wakefield laivo, pirmiausia vadinosi Liner Man
niekas daugiau, kaip tik ag
ruose esamą.
hattan, 24,000 tonų. Laivas gerokai nukentėjo jūrose nuo ugnies.
Laivo kairėje yra
resija prieš neokupuotą Pran
Praeitą
gegužės
mėnesį
naikintuvas.
cūziją. Ir nurodo, kad pran
britai atakavo tos salos šiau cūzų kariuomenė be kovų
rinį galą ir užėmė prancūzų nepaduos salos priešui.

> Linus, RUSAI
i SULAIKO NACIUS
Šiandien skelbiame papil- f sportininkas, medžio užmuš- TIES STALINGRADU
domąjį sąrašą Lietuvos trem' tas (matyt, kad buvo prista-

IŠTRĖMIME MIRUSIEJI
LIETUVOS ŽMONĖS

tinių mirusių Uralo stovy tytas prie darbų miškuose).
klose prie Soswa upės, SverKitų mirusių profesija ne
dploska apskrity:
pažymėta : Paulauskas. Ra

žemaitis, inžinierius, Lie senąs, Siouspoa, Sedys, Stetuvos universiteto profeso ponaitis, > Guriuos, <'Tamošiū
bininkams ,už darbą šventonas,. - Jaškunas,i Kazlauskas,
riaus sūnus.
. ( ,f
mis dienomis dvigubas atly
Vaitkevičius.
ri
• i
Eidrigoni.% 30 metų am
ginimas, vadinamas “bausPranešant apie šių vyrų
miniu” atlyginimu. Vietoje žiaus,. Kauno mokytojas, ir mirtį, pastebima, kad Šis są
to leidžiami premijiniai at
rašas toli gražu nėra pilnas.
lyginimai be pertraukos iš
Rytoj paskelbsime tų trem
"Victory” taksai duos
dirbus septynias savaitės
tinių, esančių tose pačiose
dienas.
apie 3 ir pusę bilijono apylinkėse, kurie tebėra gy
Prieš tai dvigubo atlygi
vi ir prašo, kad apie jų liki
WASHINGTON, rūgs. 10.
nimo savanoriai išsižadėjo
mą pranešti giminėms. ' '
automobilių darbininkų CIO — Senato finansinio komiteorganizacija. Kitos darbinin-“Victory” taksų pripažinM*
kų unijos pne to nelinko. tu sumanymu per metus bus
Tad prezidentas buvo pri surinkta apie 3,65Ū,OŪO,(XX) v1
U4HI
verstas specialiu nuospren dol. taksų. Sudėjus tai krū- žmonėms
von su kitais naujais tak
džiu tai išlyginti.
OMAHA, Neb., rūgs. 10.
sais, per metus bus gauta Office of Civilian Defense
Tačiau leisti premijiniai
daugiau kaip 8 bilijonai do nacionalinis direktorius Ja(dvigubi) atlyginimai už sep
lerių.
. .
mes O. Landis įspėja viduri
tintą savaitės darbo dieną,
Bet tai dar ne viskas. Yra nių vakarų • gyventojus, kad
jei prieš tai kitomis šešiomis
dienomis paeiliui buvo dirbą seniau skirti federaliniai jie dieną t ir , naktį budėtų
taksai, kurie kartu su nau- tikslu apsisaugoti nuo prie
ma.
Dvigubas atlyginimas buiį 'aisiais sudarys per metus šų. O tų ,priešų yra ne tik
vo mokamas darbininkams laugiau kaip 25 bilijonus užsieny, bet ir namie. Už
už darbą šeštadieniais ir dol. taksų. O mokančių tak sienio priešai gali susimesti
šventomis dienomis sulyg sus už pajamas žmonių skai pramonės centrus, naujus
kompanijų padarytų kon čius nuo 29 milijonų pakils fabrikus iš oro atakuoti, o
naminiai — visokį sabotažą
traktų su darbininkų unijo iki 43 milijonų.
vykdyti, kad tik pakenkti
mis.

pranešė, sprendžiu panaikinamas dar

kad iš Rhinelando (Parei-1
nio) atakų septyni bombone
šiai negrįžo. Be to penki ki
ti koviniai lėktuvai negrįžo
į savo bazes.
Oro ministras Sir Arthur
Harris pareiškia, kad šį kar
tą prieš Frankfurtą įvykusi
trisdešimt penktoji ataka iš
oro. Ir spėjama, kad tas vo
kiečių komercinis miestas ir
uostas, kuriame yra ir gele
žinkelių centras, dalinai su
naikintas. Seniau atliktomis
britų atakomis ten sukelti
dideli gaisrai. Nespėjus vo
kiečiams atsistatyti ir pasi
taisyti, išnaujo viskas griaujama ir naikinama.

Oro ministras pareiškia,
kad britai lakūnai pasiryžę
trečiąjį reichą nuo galo iki
galo išdeginti.

Kareiviai dalyvaus
rinkimuose

WASHINGTON, rūgs. 10.
— Kongreso žemesnieji rū
mai 247 balsais prieš 53 pri
pažino senato pravestą bilių, Litvinovas apie
kuriuo geidžiama karo tarny
boje esantiems vyrams daly karę su japonais
vauti ateinančiuose lapkri
WASHINGTON, rūgs. 10.
čio rinkimuose. Pietinių val
—Sovietų ambasadorius M.
stybių atstovai veltui kovojo
Litvinov vakar konferavo su
prieš biliaus pravedimą.
valstybės sekretorium Hull.
Sovietų Rusijos su japonais
karo klausimu jis pareiškė,
Apribojamos
kad ‘‘karui sezonai nežino^
apavu varsos
mi.
WASHINGTON, rūgs. 10.
GEN. MacARTHUR STO—Karo gamybos boardas pa
skelbė, kad ateinančio pava- j VYKLA.— Pranešta, japonų
sario skūriniai apavai apri- į kariuomenė persivožė pro
bojami tik iki šešių varsų Owen Stanley kalnus Naujoir rūšių skaičius žymiai su- joj Gvinėjoj ir pasistūmė
mažinamas.
arčiau Port Moresby bazės.

Landis pataria

J

karo gamybai.
Viduriniai vakarai, seko
Landis, reikalingi apsaugos.
Reikia daugiau orinių atakų
LONDONAS, rūgs. 10.— wardenų, atuciliarinių ugnia-

Petain neturi
dėtis su gaciais

Iš Vichy, Prancūzijos, pra-’gesių, greitosios pagalbos
nešta, kad ten kai kurie medikalifiių vienetų, vadaviprancūzų vadai įspėję mar- mo kuopų ir gaisrinių saušąlą Petain, kad nesusidėtų gotojų.
su naciais ir nekariautų
Be to, sako direktorius,
prieš Ameriką ir sąjunginin reikia tuojau rūpintis žmo
kus. Jie pažymi, kad sąjun nių sveikatingumu. Blogai
gininkai yra Prancūzijos bi maitinantis nesveikas darbi
čiuliai ir geradariai. Nuo jų ninkas yra prastas kareivis
priklauso Prancūzijos liki karo gamybos linijose. Jis
negali kiek reikiant paga
mas.
minti taukų ir visokiausiu
LONDONAS.—Sovietų la reikmenų karo frontams. Da
kūnai atakavo Berlyną ir bar kaip tik ir laikas šiais
dalykais rimtai rūpintis.
Budapeštą praeitą naktį.

laivyno bazę Diego Suarez.

__

J
6
WASHINGTON, rūgs. 10.
Vichy autoritetai supran — Valstybės departamentas
ta, kad britai apšaudomuose i paskelbė, kad Amerika repakraščiuose išlaipins ka-1 mįa britų žygius MadagasMASKVA, r.ugs. 10.—Šal riuomenę, kuri susidurs su kare. Sala turi būti paimta
tas lietus ištiko kovų laukus mažu priešinimosi, nes pran- sąjunginių valstybių kontroaplink Stalingradą. Dėl to cūzų kariuomenė iš pakran- lėn.
raudonoji armija žymiai su
•
.
i., * • t
1 !
stiprėjo savo pozicijose ir
vokiečių atakas visur sekmin
giau suturi.
/ ( I •
Novorosiisko fronte, anot
sovietų pranešimo,' naciai
kyliu įsilaužė į kai kurias
WASHINGTON, rūgs. 10. į nimosi. Taip pat dar nežinorusų pozicijas ir tenai yra — Laivyno departamentas ma apie padarytus ten priepavojus.
pranešė, kad amerikiečių jė- šui nuostolius.
Maskvdje reiškiama viltis, gos su sąjungininkais sukėSavo rėžtu Guadalcanal
kad vokiečiams neteks pa- lė naują ofensyvą prieš ja- saloje marynai ieško kur
imti Stalingrado, nes eina. ponus Solomon salose, šį nors raistuose besislapstan
kartą japonai atakuojami čių užsilikusių ten japonų
pabliuręs oras.
New Georgia salų grupėje, grupių, su kuriomis norima
yra Solomons salų cen apsidirbti. Kai kur tos japo
Churchillio su Stalinu kuri
tre— šiaurvakarų link nuo nų grupės iš pasalų maryamerikiečių orinės bazės nus užpuldinėja.
nesusipratimai
Guadalcanal saloje.
Nauja ofenzyva šį kartą
MASKVA, nigs. 10.—RuLaivyno komunikate sako daugiausia nukreipta į Gizo
nai pirmą kartą patyrė, kad ma, kad ten amerikiečiai dar salą New Georgia salų gru
tarp Anglijos ministro pir-1 nesusidūrę su japonų prieši- pėje. Patirta, kad toje salo
mininko Churchillio ir Sta
je japonai turi įstiprinę sa
lino kilę nesusipratimai, kai
vo pozicijas, iš kurių norima
čia Churchilliui lankantis
juos išmušti.
buvo tartasi karo ■ vedimo
klausimu.,
.
'į BČMBAY, Indija, rūgs. 10.

Amerikiečiai sukėlė naują
ofensyva prieš japonus Solomons

120 Gandhio
sekėju suimta

Sovietų spauda tik ištrau
kas atspaudino iŠ Churchil
lio sakytos kalbos parlamen
te apie karo eigą. Spauda
praleido viską, ką Churchillis
- kalbėjo
. . , Rusijos
...klausimu.
v

Churchillis atstovu

— Tūkstančiai Gandhio se
kėjų čia sukėlė priešvaldiš- rūmuose atakuojamas
kas demonstracijas suėjus
LONDONAS, rūgs. 10. —
vienam mėnesiui, kaip Gan- Darbietis atstovas Aneuhin
dhi yra įkalinus. Demoną-I Bevjn yakar
tracli°ie da>yvav0 vyrai- m° I Iriais žodžiais aukavo miO ministras pirmininkas
aiš
tprvs ir
ir varnai.
vaikai
•mstrą
, x
„
v,.’
H
i terys
pirmininką Churchilkino, kad yra sunku rusams
Demonstrantus išblaškyti; y
nurodj kad kapag
suprasti karo vedimo jūrose policija pavartojo ašarines , ga]?jo Mti laim5taa siemeti
sunkumai. Taip pat sovietų bombas. Daugiau kaip 120 bet Churcbillio vadovaujispauda nepakartojo Chur asmenų areštuota.
maj vyriausybei trūko reichillio palankaus atsiliepi
kalingo sumanumo ir drą
mo apie Stalino charakterį.
sos.
Britai apdaužė
Reikia žinoti, kad kai An
Bevin sakė, kad jei Chur
glija su Amerika darė an tris ašies laivas
chillis ir toliau bus vyriauCAIRO, Egiptas, nigs. 10. i pybės priešakyje, tad buS
trajam frontui planus liepos
mėnesį Londone, Sov. Rusi —Britų ir dominijų lakūnai 'sulaukta tikros nelaimės,
jos atstovas nebuvo pakvie smarkiai apdaužė tris ašies | Anot Bevin, britai toliau nestas.
laivus, du prekinius ir nai-1 pasitiki ministro pirmininko
kintuvą, Egipto pakrantėse. 1 žygiais.
LONDONAS. — Ministras
Darbietis Bevin ypač nepa
Be to pranešta, kad Tob' pirmininkas Churchill prane ruke lagūnai sukėlę gaisrus tenkintas, kad Churchillis
šė, kad Indijoje stovis gerė- ir numušę tris ašies lėktų- atidėlioja antrojo karo fronto atidarymą.
vus.

D B

1UOA■

Penktadienis, nigs 11, 19*2

A, A. Slakis, Chica- statymai
L’a^r karėmainosi
“ .laiku-irka,liečia
daJ-

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

įamžinkime a. a. kun. Jono Navicko atmintį
Būkime lo Vardu Įsteigtojo Fondo, Jei Ne Nariais, Tai
BENT RĖMĖJAIS!
i
! : .

kiekvieno gyvenimą, yra pa
tartina visiems kreiptis prie
gero advokato. , ,
Rep.
•

gos veteranas lietu

i tuvių vaišingumu. Vargiai
kur rastum tiek daug gra- i vis advokatas.
žios lietuviškos širdies, kaip
lt
» i r
I » *1
' *
-. II
.
Šiomis dienos iš atostogų
pas clevelandiečius. Jie ne
Rėmėjais skaitomi įnešusieji mažiau kaip $100 į Fondą, iš kurio nuošimčių
Išviršinis švarumas yra
grįžo
advokatas A. A. Slakis.
Pasitaikius gerai progai, lik vaišino, vežiojo aprūdy
a. a. kun. Jono Navicko amžinam atminimui bus nuolatos išlaikomas vienas
Atostogų laiku apvažinėjo vidujinio tyrumo laidas.
studentas Marianapolio Kolegijoje ir vienas klierikas Marian Hills Seminarijoje.
paėmę trumpas atostogas, dami miesto įdomybes, bet Wisconsin, Minnesota, taipgi
Iki šiol a. a. kun. Jono Navicko Fondo Rėmėjais įsirašė šie asmens:
su E. Norvaišaite patrau <ik dėl dviejų čikagiečių ne šiaurinę dalį Michigan vals
Tik gyvybė pažįstą gy
$50.0Q (Seminar.)
1. Kalašinskaitė Agnietė, Chicago, III
kėm Clevelando link tuo lai sigailėjo, savo biznius užda tijos.
vybę. Lavonai nežino, kas
$50.00 (Koleg.)
2. Kašetienė D., Wilkes Barre, Pa.,
Advokatas A. A. Slakis y- yra gyvybė. (J. Keluotis).
ku, kada tep įvyko linksma rė — kaip pav. Magilai ir
$50 00 (Kojęg.)
3. Dragūnienė Magdalena, Athol, Mass.
lietuvių šventė — Lietuvių Šamai, kad kartu laiką pra ra baigęs teisių skyrių
Northwestern university 19$50.00
(Koleg.)
4. Raipolai Vincas ir Kotriną, So. Boston Mass.
Nėra geresnio draugo,
Žinių” piknikas.
leisti pirmadienio popietį. 13 metais ir praktikuoja ad
$30.00
(Koleg.)
5. N. N.
kaip geru knyga. (Anon).
Pikniko išvakarėse jau te- Tos gražios širdys ilgai pa vokato profesijoje Chicago$25.00 (Koleg.)
6. Bačinskienė, So. Boston, Mass.
je 29 metus. Jis turi ypatin
ko susitikti su vietiniais vei-1 ®*liks mūsų atmintyje.
$25.00 (Koleg.)
7. Kun. K. F. Paulionis, Brooklyn, N. Y.,
Po visų linksmybių, trum gai didelį patyrimą visuose
A. A. SLAKIS
kėjais, su kuriais pasikalbė
$25.00 (Koleg.)
teismuose ir atsakančiai su
8. Leinartas Stasys, Detroit, Mich.,
jus, jau buvo galima spėti, pam laikui užsukome į Pa tvarko nuosavybių reikalus
ADVOKATAS
$25.00 (Koleg.)
9. Norkūnaitė O., New Haven, Conn.,
nelės Švč. Nepaliaujamos Pa ir testamentų bei mirusiųjų
kad
piknikas
bus
sėkmingas,
$2Q.0Q (Seminar.)
10. Žemeikienė B,, Brockton, Mass.,
7 So. Dearborn St.
nes visų ūpas pakilus, tik gaibos bažnyčią ir kleboni- asmenų turto pervedimą į$20.00
(Koleg.)
11. Š. I., Wilkes Barre, Pa.,
Room 1230
vieni kitų klausinėja, '‘na, ją. Parapija maža, rodos, a- pėdiniams. Jo ofisaa randa
$20.00 (Koleg.)
12. Vaiškūnienė Salomea, Waterbury, Conn.,
( t
si
vidurmiestyje
—
7
South
Ofiso Tel. Central 1824
pasakyk koks oras bus ry pie 50 šeimų. Ateina čia ir
$20.00 (Koleg.)] Ml
13. Lazauskienė Uršulė, Waterbury, Conn.,
svetimtaučių.
Mums
buvo
įI
DeaI
?
“
™
kam
P
as
Mad
į;
toj?” '
$15.00 (Seminar.)
14. Skirmuntienė Ona, Brockton, Mass.,
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
domu, kad čia -visi parapi
$15.00 (Seminar.)’ •1
Ištikrųjų, rugpiūčio 30 d. jos trobesiai, po vienu. sto* va), ryto iki 4-tos vąl. popiet.
15. Skarupskas, Glastonbury, Conn.,
Kitomis valandomis galima KitomiB valandomis pagal sutartį
$15.00 (Koleg.)
saulutė neskūpėjo savo spin gu. Iš klebonijos didelės vir susisiekti pagal sutartį.
16. Kiverienė, Bayonne, N. J., <
•
$10.00 (Koleg.)'J
dulių, kuriuose linksminosi tuvės — kuri ir parengi
17 Kūn. J. švagždys, Brockton, Mass.,
LIETUVIS DAKTARAS
, Klįjentai gali pasitikėti,
$10.00 (Seminar.)'' *
didelė minia lietuvių. Ma mams naudojama, patenki į
18. Kun. A. Deksnys, Sd., Chicago, Ll.
A
OPTOMETRISTAS
kad gaus sąžinišką patarna
tyt, ‘L. Ž.” turi daug prie- zokristiją ir į bažnyčią. Baž vimą prie kiekvieno reikalo.
$10.00 (Seminar.)
19. Kun. Dr. A. Deksnys, Jr., Chicago, III.,
f
Pritaikina akinlua
telių
bei
rėmėjų,
nes
be
vie

a
t a a k o mingai ui
$10.00 (Koleg.)
20. Danilienė Marcelė, Waterbury, • Conn.,
——m—Jb.—to——si^—
nytėlė įrengta taip kad esant
prieinama kain^
tinių, atvyko ekskursijos sve parengimui, altorius ir baž
’ $10.00 (Koleg.)1
21. Krunglevičienė Morta, Waterbury, Conn.,
DR.
G.
SERNER
čių iš artimų ir tolimų mies
$10.00 (Kolėg.) " • '
22. L. D. S. Conn., Aps., New Britain, Conn.,
nyčios vidurys užtraukiama LIETUVIS AKIŲ' GYDYTOJAS
tų.
‘
Girdėjau
kalbant,
kad
25 metų patyrimas
$10.00
(Semihar.)
23. ŠI. J. ir B., Chicago, III.,
tam tikromis užuolaidomis,
KBADTUV&ns
»i
pirmas
toks
skaitlingas
pik

$10.00 (Seminar.)’
Tel. Yards 1828
24. Rusienė Marijona, Port Washington, N.- Y.,
gi kita dalis naudojama kai
Pritaiko Akinius.
$10.00 '(Seminar.)'
nikas tame darže. Tr .p įr po salė. Čia klebonauja jau
25. Maslauskienė V., Pittston, Pa.,
Kreivas Akis
reikia.'
$10.00 (Seminari) '
Telefonas:
Ištaiso.
261 Dziaukauskienė Ona, Detroit, Mich.4
nas
ir
darbštus
kun.
Ange’
• I
.
i . t !
( l
..
.
i
•
i
’
* $10.00 (Seminar.)
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
27. Svilkiūtė Marijona, Pawtucket, R. I.,
Piknįko programa buvo laitis. Parapijonai papasaCalumet 4591.
S401 SO. HALSTED ST.
$10.00 (Seminar.)
28. Leiga Kazimieras, Brooklyn, N. Y.,
tikrai graži. Joje dalyvavę; kojo, kokiomis priemonėmis
kampas S4th St.
DEL BADIO PATAISYMO
$10.00 (Seminar.)
29. Papečkienė Marijona, Paterson, N. J., '
tąutiniąis rūbais pasipuošu- jis, kaip darbšti bitelė, renPAŠAUKEEB:
< t sios jaunutės mergaitės ir ka ir taupo centą prie cen- Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
$10.00 (Koleg.) M
30. Jurgelioniai, VVorcester/Mass., • ’ ; •
'
H
YARDS SOM
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutart)
I t 31. kirtiklienė Marijona, Seltzer, Pa.
$10.00 (Seminar.)
•
to
parapijos
reikalams.
Už

męterys.
Be.
‘
fŽilvičio
”
,
“
Au

•»‘
•»»”* •«««*»(«
$10.00 (Seminar.)
dėjėlės” ir kitų, buvo šoka tat skola tirpsta kaip pava
32. Mensh Ona, Detroit, Mich,,..................... ......
LIETUVIAI DAKTARAI
$10.00 (Seminar.)
33. Marčiukiene M., Raymondville, Mo.; i
i
mas kadrilius, Tas- mums sario sniegas.
TaL YARda 8146
$10.00 (Sęminar.)
buvo naujanybė, nes labai
34. Jonušienė U-i Gary, Ind.,
Jam gelbsti prieš keletą
II
$10.q0 (Kbleg.)l
retai kur jį galima matyti. metų
35. Kumštienė Paulina, Athol, Mass.,
iš Lietuvos atvykęs ir
DANTISTAS
, I I 36. Chiginski Pranas, Sįehoygąn,. YHac„,
$io.oq <&>ięę.);
Reikia pagirti moterų cho įaukštus mokslus baigęs kun. 1446 Šou 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
$10,00 (Kolegė,:
rą, kuris nors dar jaunas,
37. Bacevičius Pranas, įSo. .Boston, Mass.,
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
IB AKINIUS PBRAIKO
fe
ir Penktadieniais
38. Aleskevičienė Ona, jVVatertyiry, Čonn., V
$10:00 (Koleg.) ■
744 VVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.1L
>Tt
Chorui vadovauja Gabaliap»->
$10.00 (Koleg.)
39. Verseckienė I.', Wa|erbury, Conrį,
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos:*11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
~L
enė,»t-'t tedatytorikus
$10.00 (Seminar.)
40. Raguckienė P., Špdngfield, IH., “ • • • •
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
ir
Šeštadieniais
Sventadieniaia 11-12.
$10.00 (Seminar.)
na.
tJf•
41. Vaičiulienė Marijona, Chicago, III.,
Valandos: 3 — 8 popiet.
5
t
1
v
*
t
*
•
’
*<
•
$10.00 (Koleg.)
TaL CANsl 6999
42. Aitutytė Irena, Chicago, III.,
b Bę pifcpįkbl. lėnk* pasi- Būkit Malonūs
A
$
5.00
(Seminar.)
43. Kun. J. Jusevičius, Omaha, Nebr.,
Įjdžiaugti clevelandiečių lleSAVO AKIMS!;
1
$
5.00
(Seminar.)
44. KUn. J. Warnat, Ouray, Colorado,
GYDYTOJAS IB OHIBUBOA8
Tik vt«as pora akių visam gy
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
venimui. Saugokite Jas, leisdami
$
5.00
(Seminar.)
45.
‘
ltegsamlBuotl Jas modernUklausi*
2158 West Cermak Road
ADVOKATAS
l • SČesna,
•
V
< . „ /
Ofisas Ir Rezidencija:
metodą, kurta regėjimo mokslas
$ 5.00 (Seminar.)
Ofiso UL OANal 2846
46. Visockis J., Custer, Mich./
galt apteikti,
2155
West Cermak Road
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—S
to MBfTAI PATYRIMO
$ 5.00 (Seminar.)
47. Norbutienė Ona, Chicago, III.,
Šaradoj pagal sutartį.
prlrkActme akinių, kurte pašalina
Ofiso VALANDOS
vis* aklų Itemplm*. ..
$ 5.00 (Seminar.)
t 7M4 So. Fairfield Avaaaa
48. Demsky Liucija, Terriffville, Conn.,
advokatas
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bea. UL: HKMUok UM
$ 5.00 (Seminar.)
40. Bakūnas Ona, Sprihgfield, III.
ANTRAS OFISAS
Centrinis Ofisas:
$ 5.00 (Koleg.)
Tai
TABda
284S
50. Šv. Kazmiero Akademija, Chicago, III.,
2017 So. VPeetern Ave. .
i; 3133 S. HALSTED ST.
$ 5.00 (Koleg.)
’
' TzL GANal 7171
51. Mičiūnienė B., New Britain, Conn.,
(Lietuvių Auditorijoje)
OPTOMKTRISTAI
$ 5.00 (Koleg.)
Nuo. • vaL ryto 0d S vaL kasdien
VALANDOS: Nuo 1-ods ild 8-tot 1801 So. Ashland Avenne
52. Podžiūnienė Marija, VVorcester, Mass.,
DANTISTAS
Kampas
11
-tos
valandos
vakare.
$ 5.00 (Seminar.)
i 1 53. Tautkus Domicėlė,/‘Chicago, III.,
Telefonas: CAMAL 0638, ettfmgc
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TaL ............ Vingiais IBM
I
Telefonas OALamet 8877
OFISO VALAMDO8:
$ 5.00 (Seminar.)
54. Zolanda Jonas, Chicago, III.,
^’ -toH'AMhvSUMt ’ i
Kasdien
»:|0
a
m.
Iki
8:80
p.
m.
134 N. LASALLE ST.
Tračlad.
Ir
MUd.
8:80
a.
m.
vaL:
ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak
$
6.00
(Seminar.)
55. Kučinskiepė Agota, Cleveland, Ohio,
2014
TeL STAte 7578
S.eredoj pagal, sutartį.
$ 5.00 (Seminar.)
56. Radzevičius P., Chicago, III.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
i
tlefonaa: HEMIock 6849
$ 5.00 (Seminar.)
57. Andriulienė 6., — Athol, Mass.,
‘AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS N
4204 Archer Avenue
<
$ 5.00 (Seminar.)
58. Vilimas Barbora, Chicago, III.,
z t
i
LIGONIUS PRIIMA:
$.5.00 (Ęoleg.)
59. Karpavičienę, Worcester, Mass.,
IYDYTOJAS IB CHIRURGAS
TlįOANUCUB .
rKasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
A
$ 5.00 (Seminar.)
60. Sadbarienė Ona, Aurora, III.,
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitariua.
6757
So.
Western
Ave.
£
FA *
$ 5.00 (Koleg.)’
61. Pilyponis Anastazija, Worcester, Mass.,
OFISO VALANDOS:
/
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI
piet nuo 1 iki 2 vaL Vak. 7 iki 9
$ 5.00 (Seminar.)
62. Stabingienė V., Grand Rapids, Mich.,
•tdttoJai b osirvboaM
Nedėliomis pagal nutartį
i Ll. $ 5.00 (Seminar.)
Tl‘
2201 Wėst Cer^utk Rd.
63. Blaskevičius Simonas, Detroit, Mich.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
onas
CANal
4796
64. Žekienė Z., Waukegan, Ilį.,
1 Valaadosi 1-8 popiet ir 7-8 v. vat.
4729 So. Ashland Ave.
Ofiso vai: 1-^8 k 5-8^ P. M 'Beįtmad, Trečiad. ir Sedtad. v#h
65. Vaišvila V. ir Iz., Cicero, III.,,
y
Trečiadieaiaia! pagal sutartį.
- karato ofisas uždarytas.
(2-tros lubos)
$ 5.0(1 (SemiaAr.)
66. Biganskienė, C., Jamaica, N. Y.,
Tel. MIDway 2880
Chicago, IU,
BE^lhENOJJA t
Bet 6968 So. Talnan Ava
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
$ 5.00 (Seminar.)
67. Laponis Pranas, Hazel Pk., Mich.,
Bea. TaL M0v«Mll 0617 <
1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS:
3241 WMt 66th Place
UL NBSfalA 4646
68. K^drinskienė Elzbieta, Phila., Pa.,
—
$ 5.00 (Koleg.) ’
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
0TI80 VALANDOS: 94 ir 7-9
TaL BEtnblle 7868
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
antartį.
$ 5.00 (Koleg.)
69. Karinauskienė Magdalena, Waterbury, Conn., —
Sekmadiesiaia taipgi Dagai antartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
$ 5.00 (Seminar.)
TM. OANal 0967
70Zizminskaitė Agota, Racine, Wisc.,
—
Baa telefonai SBKier 9484.
OTDTTOJAS ĮS OIBBOBOAS
Bas. tai t PROapeet 6689
$ 5.00 (Seminar.)
71. Kružinas Pranas, Chicago, III., .
—
TaL Oioaro 1414
Vai.: 8-47-9 ^h.
$
5.00
(Seminar.)
72. Kavaliūnienė Barbora, Cleveland, Ohio.,
—
Ketvirtad. iv Neįfciiomia ewitarua
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Pas vaišingus
clevelandiečius

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted Si.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. t A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

IOTIIEY E; TARUTIS

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

DR. & VEZELIS

DR. AL. RAČKUS

IR. PETER T. BRAZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. S. BIEŽIS

DR. CHARLES SEGAL

DR. PETER J. BARTKUS

DR.J. J. SIMONAITIS.

Smulkesnių aukų gauta:
.
Seminaristo Fondui: — $8.25
Kolegisto Fondui: — - $3.00

’

.

1 I

Primename Fondo Rėmėjams, kad kurie aukoja bent $5.00 gaus atminčiai pa
veiksluotą knygelę, a. a, kun. Jono Navicko gyvenimo aprašomą; visi gi Fon
do Rėmėjai, kad ir mažiausią auką suteiktų, dalyvauja bendrose TT. Marijdtių
atliekamose maldose už geradarius.
*♦
Kas norėtų įsirašyti a. a. kun. Jono Navicko Fondo Rėmėjais, tesiunčia savo
duoklę arba į Marianapolis College, Thompson, Conn., arba į Ma/i&n Hills 8eminary, Hinsdale, III.
Čekius ar Money Order geriausia yra išrašyti vardu: Congregatlon of Mariai
Fathers.
Už «•kiekvieną
auką ir paramą Fondui iš kalno tariame nuoširdųr ačiū.
V
A. a. kun. J. Navicko Fondo iždininkai<
' \

Kun. K. Rik’aitU, M IC.
, Kun. J. Vaškevičius, M.LC.

2423 West Marąuette M.

DR. STRIKOL’IS
PHYSI0IAM AND BUKOKOM

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak
Nedčliomii pagal antartį.
Offlaa UL YARda 4717
Namų UL PROapeet 1980

TeL YABda 6911.
Bea.: K£Mwood 6107.

DR. P. Z. ZAUTTORIS

GYDYTOJAS B 0BZKŲBGA8

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1 zas wmi asm stua

4631 So. Ashland Avenue

Ofiao Tel.: Yards 0994
Rea. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
8400 Se. Arteatoa Ave. I iki 4 popiet
7 iki 9 vakar*, VALANDOS
ir pagal antartį.
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: 11 v. ryto iki B popiet
Res.
1625
So. Soth Avenue Nedėliomia nno 10 iki 12 vaL di«n*.
6iki9 vai. vakare

1821 So. Halsted Street

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vaLi ne 1-8; aae 6:364:90

DR. S. R. PALUTSIS

OTDTTOJAS IB ČHIRURGA8

DR. MAURICE KAHN

“Darbai parodo meilės jėgą

lUOetheĮ.

_

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

TaL Oioaro 1484

DP. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietavis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 West 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 32TI0
Rea. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr,, Ketvir. 6 iki 0 vak.
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmad. Pagal SuUrįm| _

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefoną* PROapeet 8737
Namų telefonas YIRginia 2421

fiEMKUE MDBAIZQ^n

z

■■■
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Dr. A. Gerutis rinių lietuvių tautai ne tik anksčiau, jeigu jų nebūtų

LIETUVA IR RUSIJA
• (Tęsinys)

Baudžiava ilgiausiai
išsilaikė Rusijoje
Kalbėdami apie rusiškojo
valdymo laikotarpį, turime
ypatingai atsiminti, kad Ru
sija buvo paskutinė valsty
bė Europoje, kuri iki 19-tojo šimtmečio antrosios pu
sės išlaikė pas save baudžia
vą. Tuo tarpu kai Vakarų
Europoje baudžiava buvo pa
naikinta jau 18-tajam atsi
rasti laisva ūkininkija —
sveikiausias kiekvienos tau
tos elementas, Rusija užė
musi Lietuvą, baudž;avą su
stiprino iki vergijos. Ypač
rusų generolai, kuriems bu
vo išdalinti dvarai Lietuvoje, atnešė į Lietuvą ru
siško tipo baudžiavą, kuri
leido baudžiauninką ne tik
parduoti, bet ir, pagal pono
užgaidas, išsiųsti į katorgą
Sibire.
»
v

kais už tai, kad pasišventė
liai nešė iš Prūsų lietuviš
ką maldaknygę, lietuvišką
raštą. O, Sibire, Sibire! Jei
gu tavo neperžengiami miš
kai, nykios stepės ir klaikios
dykumos įstengtų prabilti,
jūs galėtumėte mūsų tau
tiečiams,
pasibaisėtinomis
aplinkybėmis šiandien vėl
gavusiems susipažinti su
“didžiosios tėvynės” pabai
sa, papasakoti, kur palaido
ti mūsų protėvių kaulai!
Per Sibirą vedė kelias iir į
Mandžiūrijos karo laukus,
kuriuose žuvo tūkstančiai
mūsų tautiečių. Už ką? Ar
užtai, kad lietuvių žemoje
siautėjo Muravjovai? Už ką
lietuviai turėjo, net po 25
metus tarnauti rusų c?irų
armijoje, toje pačioje armi
joje, kuri uždarė kalėjiman
dešimtis dvasinėje ir net fi
zinėje vergijoje laikytų kul
turingų tautų? Už ką mūsų
protėviai apšlakstė , savo
krauju Krimo pusiausalio
šlaitus, kai 1854-55 m. cari
nė Rusija vedė karą su tų
laikų aliantų (anglų, pran
cūzų, turkų ir italų) koalici
ja? Šį “už ką?” sąrašą gale
tume ištęsti iki begalybės...
Dar šiandien tinka varg
šams tremtiniams šie poeto
žodžiai:

Kai carinė Rusija užėmė
Lietuvą, daug šimtų, o gal
tūkstančių lietuvių tautos
sūnų tuojau pat gavo pės
čia nukeliauti per “didžio
sios tėvynės” neribotus plo
tus į — Sibirą. Po 1831 m.
sukilimo tūkstančiai mūsų
protėvių vėl nusėjo savo
kaulais kelią į Sibirą. Po
1863 metų sukilimo nau
f rf I * r »
“
Daugel
žūna,
daugel pūna,
jiems tūkstančiams, žanda
rų apsaugoje, dar kartą ti Kas apverks jų dalį
Už Uralo, žemės galo,
ko šie poeto žodžiai:
Ne po savo šalį!”
“Kas žin ar grįšiu — gal
ten supūsiu i Tautinis lietuvių atgimimas

po baudžiavos panaikinimo
Žieminio gudo pusėj.
O jei sugrįšiu savo šalelė n,
Baudžiava, kuri buvo pa
Ašarėlėms papluksiu”.
skelbta panaikinta tik 1861
O kiek lietuvių buvo iš metais (faktinai ji buvo pa
siųsta į tą patį šiurpųjį Si naikinta keleriais metais vė
birą spaudos draudimo lai liau), turėjo nelemtų pada

ekonominiu, bet ir kultūri
niu bei grynai psichologiniu
atžvilgiais. Pati baudžiava
buvo pašalinta labai nepa
lankiomis lietuvių tautai.
Bet darbšti, nuosaiki ir savo
esme kultūringa lietuvių
ūkininkija, nežiūrint visų ru
sų
administracijos dėtų
glaudžių ir tiesioginės prie
spaudos,
per
nuostabiai
trumpą laiką po baudžiavos
panaikinimo atkuto ir davė
lietuvių tautai sūnus, kurie
jau stojo į atvirą kovą prieš
cariškuosius
Muravjovus.
1883 metais nušvinta “Auš
ra” su Dr. Basanavičium
priešakyje, 1889 m. sugau
džia Dr. Kudirkos “Varpai
su galingu šūkiu “Kelkite,
kelkite, kelkite-”, 1896 m.
pasirodo, kaip kartą yra iš
sitaręs rašytojas Augusti
nas Gricius (irgi išvestas į
Sibirą) “žmogaus — legen
dos” — kun. Tumo vaišganto redaguojamas “Tėvy
nės Sargas”, per visą Lietu
vą nuskambėjo palaimintos
mūzos dainiaus Maironio
balsas:

užgulę Muravjovai su bau
džiava, rašto draudimu ir
kitom's nuožmiomis maskviškomis
priemonėmis.
Tik po baudžiavos panaiki
nimo, kada, nors ir labai są
lyginę bei ribotą laisvę at
gavo lietuvių tautos kamie
nas, tiktai tuomet tautinis
atgimimas ir kova už tau
tos ateitį prasidėjo visu
platumu. Galima įsivaizduo
t i, kiek lietuvių tauta būtų
laimėjusi, jeigu carir.ė au
tokratija nebūtų išlaikiusi
lietuvių tautos fizinėje ver
gijoje iki 1861 metų (bau
džiavos panaikinimo), o po
to nebūtų uždėjusi vėl ke
turiems dešimtmečiams dva
sinės vergijos — lietuviško
rašto uždraudimo. Lietuvių
tauta būtų atbudusi kelioms
dešimtimis metų anksčiau.
Paminėsime dar, kad rusų
j administracija
uždraudė
l kelti viešumon baudžiavos
'panaikinimo klausimą, kai
, bajorija, kurios dauguma
, savaime nebuvo nei toli
! gražu pavyzdinga, nei tauI tiškai susipratusi, dar 19toj J amžiaus pradžioje ėmė
“O vienok Lietuva
diskutuoti baudžiavos pa
Juk atbusgi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo! naikinimą. Kai kurie švie
sesni lietuvių bajorai (pav.
kanauninkas Povilas Bžos, Tik į darbą greičiau,
tauskas) dar 18-tojo šimt
Tik mylėkims karščiau.
Tik, vyrai, pajudinkim že- mečio antrojoje pusėje savo
valstiečius jau buvo palei
dę.
Taip, lietuvių vyrai būtų
pajudinę savo žemę daug
(Bus daugiau)

PRUZIN

FUNERAL

HOME

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

CLASSIFIED

WASHINGTON, rūgs. 10.
—Kongreso žemesniųjų rū
mų pirmininkas (speakeris)
Sam Rayburn turėjo pasita
rimus su prezidentu Rooseveltu. Po to Rayburn iškėlė
sumanymą, kad kongresas
infliacijos klausimą spręsti
pavestų išimtinai vienam
prezidentui. Jis sako, tuo
būdu kongrese bus išvengta
ginčų ir nesusipratimų.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
(Įsteigta 1889 m.).

DIRBANTIS FORMANAS reikalin
gas, patyręs prie "machine sander”
dirbant novelty rakandus. Kreipkitės:

"DRAUGA8” HELP VFANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 Ho. Deerborn Street

ZANGERLF & PETERSON CO.
2164 Clyhourn Avenue

Tel.: RANdolsh 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

REIKAI.INGI VYRAI už Pagelblninkus ir dirbti prie trokų. Atsišau
kite tuojaus, gera užmokestis, pasto
vūs darbai.

STOCK MEN

AJAX W\STE PAPER CO.
2624 \V. Taylor Street

Vietos vyrams norintiems
stock rumę ir taipogi—

dirbti

VYRAI REIKALINGI

dėl abelnų apvalymo darbų;
tai—išluotl, ISmažgoti, "handy
ir t.t. Atsišaukite Į Emplovofisų tarpe 9:30 vai. ryto iki

Vyrai
kaip
man”
ment
pietų.

FACTOIIY HELP

reikalingi prie
talsų (parts).
PARAGON
5851

Mayoras Kelly užvakar
atšaukė laisnį laikyti taver
ną Winnie Harris, 3544 Wabansia ave., kad jis leido
moteriai prie baro gerti
degtinę.
John Piontek, 2557 N.
Pulaski, rd, Harvey Skora,
310 Armitage ave. ir Robert
Snyder, 1700 So. Loomis
ave., atšaukė laisnius laiky
ti taverną, kad jie neuždarrė tavernų nustatytu laiku.

ISdirbjmo mažju prjeMatykite Mr, Letto.
D’E CASTING CO.
W. Dičkėm.

REIKALINGI
VYRAI
pagelbėti
prie saldainių gaminimo ir mote
rys ar merginos prie saldainių vy-’
nlojimo.
AMBROSIA CANDY CO.
1710 Federal St.
DIE

reikalingos.
šaukite j

ASSEMBLERS — patyrę prie mekaniškų aSsembling darbų. Turi būti
Amerikos piliečiai. Atsišaukite j —
LAVERGNE

BURLINGTON KAILROAD
Aurora, Il'inois

t

Dukterys,.

j

Room

»O2,

Žentai,

Laldot. direkt. Antanas M.
Phillips, tel. YARds 4 908.

CONSFMERS WA8TE * PAPER CO.
633 Market St.
W»ukegan. IH,

OPERATORfiS — patyrusios prie
Lockstitch mašinų. $27.00 j savaite
pradedant. Pašaukite telefonu tarp 8
ir 10 vai. rvto.
DEARBORN 1663

PATYRUSIOS DEŠRŲ RIšfiJOS rei
kalingos. Pastovūs darbai.
SCOTT PETERSEN & CO., 4150 Ar
mitage Avemie.

RADIO MERGINOS — vviring Ir soldering merginos su •'chassis line” pa
tyrimu reikalingos. Aukščiausia už
mokestis mokama, pastovūs darbai.

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE OPERATORfiS reikalingos prie slacks.
sejonų. bluzų, ir jacketu. Merginos
turi būti patyrusios išdirbti visų dra
buži. Mes mokame geriausių užmokesnj “plece work". Taipogi reikalin
gos operatorės prie specialių mašinų.
MARIA) Jl'NIORS

A. + A

115 So. Market Street.

ANTANAS VIRBICKAS

MERGINOS reikalngos prie dirb
tuvėje darbų. Patyrimas nere'kalinga. Naktim ar dienom darbas.

tA, Žentas, Sesėms, S ogerts,
švogerka, Scser-s Dukterys, Anukai ' ir kiti G'mlnės.

Gtmlnės.

MOTERYS reikalingos išskirstyt sku
durus Waukegan, III. Patyrimas ne
reikalinga. Malonios darbo sųlygos.
Mokėjimas kalbėti ar rašyti anglų
kalboie nereikalinga. Mūsų formanas
yra lietuvis, šeštadieniais lr Sekma
dieniais nereikia dirbti.

“DRAUGE”

Mirė rūgs. 8, 1942, 7:45 vai.
vak., sulaukęs pusės amžiaus.
Gyveno,, 2140 W. 23 Place.
Glmč Lietuvoje. Kilo Iš
Kauno apskr.. Vaškų parap.,
Šalatkonių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj
Elzbietų
(po tėvais
Domėnaltė), 2 sūnus Viacentų ir marč'ų Marijonų Ir 4
anukus; Vladislovas, dukterį
Bronis^avų Ealk Ir žentų Ado
mas, 2 anukus, Svogerj Po
vilų
Domenas Ir švogerkų
Barborų, sesers dukterys E’enų Kapinskis lr Ruth Sovickas. Lietuvoj paliko 2 seseria
Priklausė pr e dr-stės Auš
ros Vartų Vyrų lr Moterų.
Kūnas pašarvotas I-achawicz koplyčioje, 2314 W 23
PI.
Laidotuvės jvyks šeštadlenj, Ruga. 12 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
j Aušros Vartų par. bažny
čių, kurioje Įvyks gedulingos
pamaldos už ve lonlo sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas 1
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Mot-rls, Sūnai, Duk-

Sūnsi«, Marti, Pusbrolis. Pus
seserė. švogcriai, ftvogerkos Ir

CANDY COUNTER SALES MERGI
NOS — reikalingos dirbt’ pilnų lai
kų. Krelnkitės pr e Mr. Kraus tarp
9 vai. ryto ir 1 vai ponlet.

HALLICRAFTERS CO., 2611 S. Indi
ana Avemie.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Gyveno: 2956 S. UnVoą Ave.
Mirė rūgs. 8 d., 1942 m., 6:50
vai. vak./ Rulaukuš prisės amž.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
TelShi apskr.. Joną polio par.,
Baltininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris —; Ona lr žentą
Harry Lawler. Aleksandrų Ir
žentų Andrew Kalabus; sūnų
Antanų lr marčia Mare"”-p»: 4
anūkus: 2 pusbrolius. Mykolų
ir brolienę Menzerlus, lr An
tanų ,ir brolienę Berniokus:
pusseserę Dom’cėlę lr Svogerj
Martinų Sutolus: švogerkų Al
eksandrų lr Svogerj T/iurlnskus: Svogerj Juozapa Montrynų ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažjstamų
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
LRuaniea Avenue. Laidotuvės Ivyks Seštad . rūgs. 12 d. IS
koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlvdėta , iv. Jurgio par. baž
nyčių. kurioj ivvks gedulingos
pamaldos už veliones stelų.
Nuošlrdž’ai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažistamuis Ida lyvauti
laidotu
vėse.
'

EMRROIDERy OPERATORfiS, pa
tyrusios arsluvinėti raides ant marš
kinių. Taipgi Merginos reikalingos
prie lengvų dirbtuvėje darbų.
TRLANC.LE BOWLINO SHIRT CO.
428 So. AV&basli Ave.

547 W. Jackson Blvd., Chicago, III.

SKELBKITfiS

ALEKSANDRA
MONTRYTUIENfi

HELP WANTED — MOTERYS

AVENIE

STORE ir SCRAP DOCK PAPRASTI
DARBININKAI reikalingi. 62 centai
Ir 50 centų j valanda. Mes orimame
iki 60 metų omž'aus. Kreipkitės j
Storekeeper’s ofisą. —

arba atsivauklte

Nuliūdę:

Atsi

OLYMPIC COMMISSARY, CO.
SO2 S. Canal

SO.

THOMAS MOVLDING FT.OOR CO.
4528 Wcst 51 st Street

CASTERS

Pastovūs darbai.

BAKERS - COOKS - 2ND COOK8
VEITERIAI - INDŲ PLOVIKAI —
reikalingi 'valdžios projekte.

6540

DARBININKAI DTRBTUVfiJE rei
kalingi. 58 centus j valanda iš pra
džios ir 6 8 centus j valandų po 30
dienų. Tiktai vyrai tarp 20 Ir 50 m.
senumo teatsišaukia.

CONFECTION CABINET CORP.
430 W. Frie Street

PARAGON DIE CASTING CO.
5851 W. Diek'ns Ave.

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

prie rakandų.

ZANC.F.RLE A PETERSON CO.
2104 Clyhourn Avenue

MIEBOI.DT’S
1(W) So. Ashland
63rd & Green St.

Atšaukė kai kuriems
lavernams laisnius

ADS

CRATER8 reikalingi
Atsišaukite j —

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

(po tėvaia Monzerhitė)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

Pataria pripažinti
prezidentui galia

leidot. Direktorius I-achawcz ir Sūnai. Tel. Canal 2515.

PETER TROOST

M.

J. HOLLOWAY & CO.
308 IV. Ontario St.

SODA FĮOUNTATN PAGELBININKfiS ir VEITERKOS reikalingos.
Darbas t’ktai dienomis, sekmadie
niais ir šventadieniais nereikia dir
bti.
VON HERMANN PHARMACY
38 N. Clark
149 W. Jackson

PA RD AVIMI T

KRAUTUVU

' Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi' mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
i Mr. VValter \utow, 2200 W. B7th SU,
Chicago, IU., tel. LAFayetto 6098.

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas tartum pasaka, kurią
surašė Dievo ranka.
Pasaulis nėra nei visiškai
geras, nei visiškai blogas.
Gerumas ir blogumas jame
pasitaiko pakaitomis.

Kur nėra krikščionybės,
ten nėra nei labdarybės.

PASKUTINIS

MONUMENT CO.

Z
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmil Direktorius

W.

PACHANKIS

ber of the Ltthi

ber of

MODERNI Kvidin8 PARODA-

RK2/I DkJNOU A..

4535 W. Washington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPnbiic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2814 WMt 28rd Ptoen

TeL CANai 2510

4848 South California Avenne
Tel. LAFayette 3572

42-44 East 108th Street

ANTANAS M. PHILIJPS

TeL PULlman 1270

8807 Lltnanlca Avmne
Tel. YARda 4908

AMKUEANCH DfaM h

KRKIPKTTtDS PRIE LIETUVIO

JOHN

DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAYVICZ IR ŠONAI
J. LIULEVICIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

YVorkmanship and Materiai Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

VISOSE MIESTO DALYSE

I'

81 firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

Memorials Erected Anyvvhere

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

PAGERBIMAS

P. J. RIDIKAS
8854 South Halated Ttreet

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS

1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAEayette 0727

I'RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš atoUea WGES (1390), au Povilu Saltimieru.

Skyrius: 710 Weat 18th Street
Viai

telefonai:

YARda 1419

MAŽEIKA

Ir

*

EVANAUSKAS

8819 Lltnanlca Avenne
Tei; YARda 1138-1139

I. J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS

1646 Weat 46th Street

10R21 South Michigan Avenne

TeL YARda 0781-0782

Tel. PULlman 9661

i
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
M34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Vj s ,
*
W i •
I
.
' Subacrfptlons: One Year — $6.00; Six Montha — $3.50; Three
Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Montha —‘ $4.00. Single Copy — 3 centą.
i
.Advertiaing in "Draugas” brings best results.
r

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tama — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
t

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole; mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
i

i

’
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Svarbus politikos veikėjų žygis
Kad Amerikos lietuviai visokiausiais būdais gali pui
kiai pasitarnauti savo tėvų kraštui Lietuvai, mes jau
ne vieną kartą apie tai esame kalbėję. Ypač daug gali
nusipelnyti mūsų tautiečiai, kurie aktyviai dalyvauja
Amerikos politiniame gyvenime.
Mes čia paduosime vieną gražų pavyzdį.
Chicagos miesto 11-to Wardo Lietuvių Demokratų
Organizacija pasiuntė demokratų partijos kandidatui
iš Illinois valstybės į U. S. senatorius Raymond S. McKeough prašymą, kad jis, kai bus išrinktas senatorium,
užstotų už Lietuvą ir padėtų atstatyti ją laisva ir ne
priklausoma valstybe. Po tuo prašymu pasirašė B, Ja
kaitis, V. Stulpinas ir V. Balanda. Į jų prašymą R. S.
McKeough, dabartinis U. S. kongreso atstovas, 1942 m.
rugsėjo 3 d. atsakė tokiu laišku:
“I am, of course, in full sympathy with your dėsi re
to have Lithuan’a again made a republic. I subscribe
to the four freedoms enunciated by the President, as
well as the eight; points of the Atlantic Charter, and
if eleeted to the Senate will eooperate with the Pres
ident in bringing about an enduring peace.”
šis p. McKeough pareidkhnas yra svarbus. Lietu-,
viai piliečiai dabar aiškiau žinos, kad demokratų par
tijos kandidatas į senatorius stovi už Atlanto Čarterio
dėsnius ir, tuo pačiu, už Lietuvos nepriklausomybę.
Būtų naudinga ir reikalinga, kad ir kiti kandidatai
ir į senatą ir į kongresą ir tai ne tik Jllinois, bet ir kitų
steitų pasisakytų dar prieš rinkimus, kur, ištikrųjų,
jie stovi. Ar jie, jei bus išrinkti, padės vykdyti į gyve
nimą Prezidento Roosevelto planą ir Atlanto Čarterio
dėsnius, ar ne? Ar jie gins Lietuvą ir kitas mažas val
stybes tuo atveju, jei kuri ųors didžiųjų valstybių pa
sikėsintų jas paglemžti?
>
Aukščiau suminėtas Chicagos lietuvių politinės or
ganizacijos vienetas parodė pavyzdį, kaip reikia išpra
šyti kandidatų pasisakyti savo nuomonę ir nusistaty
mą. Šį gražų pavyzdį turėtų pasekti ir kiti lietuvių vei
kėjai politikoje ir Chicagoj ir visur kitur. Tokiais ir
kitokiais savo žygiais, jie daug gali pasitarnauti savo
tėvų kraštui Lietuvai sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą
gyvenimą. -■ f' •
J

Ne žodžiais, bet malda ir darbu
Tikrai būtų bereikalingas žmonių kraujo liejimas, .
turtų eikvojimas, be naudos būtų visos tos milžiniškos
pastangos laimėti karą, jei teisinga ir pastovi taika
nebūtų laimėta.
Amerikos katalikų vadai, atsižvelgdami į visas tas
aplinkumas, kas karą iššaukė ir kas, jį laimėjus, ga
lėtų duoti pastovią ir teisingą taiką, dirba, studijuoja,
planuoja.
Jei kam, tai katalikų vadams yra puikiai žinoma, kad
žmonės ir tautos pakliuvo į dabartinį* chaosą dėl to,
kad ir žmonės ir įvairių kraštų vyriausybės pasidavė
klaidingoms filosofijoms, kad nekreipė dėmesio ir sa
vo valia sulaužė gamtiškąsias ir Dievo teises, kad at
metė Kristaus mokslą.
To viso pasekmė — išaugo naujas pagonizmas- 'tūrio
dvasia valdo daugybę pasaulio valdovų ir daro įtakos
net į tuos, kurie dar vadina save krikščionimis.
Organiškoji visuomenės struktūra sugriauta. Tvir

čiausias visuomenės pagrindas — šeima rimtai su

silpnintas, pažeistas. Klasė veda kovą prieš klasę, tau
ta prieš tautą, kontinentas prieš kontinentą. Pagoniš
nacizmas ir ateistinis komunizmas stengiasi,

kiek tik galėdami, pasinaudoti žmonijos nukrypimu

nuo Dieviškosios santvarkos, šiandieninė chaotiškoji
būklė meta pirštinę visiems tiems, kurie Kristų išpa

žįsta,

I

)

Tiktai teisinga taika sutiks su Aukščiausiojo šven
ta valia. Tik už teisingą taiką verta kovoti ir tik tei
singa taika galės atnešti tautoms ir visai žmonijai sau
gumą, gerovę, laisvę.
Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip jų vadovybė ne
kartą aiškiai ir griežtai pasisakė, nesigaili didžiausių
pastangų ir aukų, kad laimėti ne tik karą, bet ir tei
singą, pastovią taiką. Dėl to
ir šio krašto ir kitų pasaulio kraštų katalikai tas šau

nias Jungtinių Valstybių pastangas šimtu nuošimčių
remia ir remia ne tuščiais žodžiais, bet karšta malda

Ir darbu.

Šventoji Valanda Chicagoj (Soldiers Field busimą
jį sekmadienį), kuri, neabejojame, sutrauks šimtus tūks
tančių tikinčiųjų, ir dalyvaujantiems ir milijonams, ku
rie neturės laimės ten nuvykti,, duos progos prašyti
pasaulio Sutvėrėjo ir Valdytojo, kad padėtų Amerikos
ir santarvininkų didžiajam užsimojimui naujojo pagonizmo pragariškoms jėgoms nugalėti, karą laimėti ir
svarbiausia — laimėti teisingą ir pastovią taiką pa
sauly.
*

‘

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

kasis

Penktadienis, rūgs. 11, 1942

________________________________

Pagarba slaugėms-norsėms

Mes ir politika. Dirbame
sunkius darbus. Aukojame
ir aukojamės. Kuo tik išsi
galime dedamės prie karo
laimėjimo. Tūkstančiai lie
tuvių sūnų U. S. kariuome
nėj.
Taip ir reikia — ištikimai
pildome savo pilietines pa
reigas.
Tačiau neužmirškime, kad
ir šio krašto politikos gy
venime mums reikia akty
viai dalyvauti: dirbti, bal
suoti, kandidatuoti į įvai
rias valdžios vietas.

«

Karo laukuose su didžiausiu pasišventimu darbuojasi
slaugės arba norsės. Jos ateina į pagalbą kariams tuo
momentu, kuomet jiems pagalba labiausiai yra reika
linga. Jų rūpestingumas greitai sustabdyti iš karių
žaizdų bėgantį kraują, greitai ir tinkamai žaizdas ap
tvarstyti ir duoti pirmą pagalbą, ne vieno kareivio gy
vybę išgelbsti. Tame ir tėvynės ir artimo meilės darbe,
joms, taip kaip ir patiems kareiviams, reikia turėti
drąsos, reikia aukotis. Šioj krašto ir krikščioniškosios
artimo meilės tarnyboje daug jų sveikatos netenka,
daug jų ir savo gyvybę paguldo. Jų pasišventimas ne
įkainuojamai yra didelis.
Kadangi šiandien yra vadinama armijos slaugių (Ar
my Nurse) diena, dėl to mes ir reiškiame didžiausią
pagarbą visoms karo norsėms ir pažadame joms teikti
visokeriopą pagalbą per Amerikos Raudonąjį Kryžių.

Mūsų mokyklos ir mūšy vaikai
Tenka nugirsti, kad šį rudenį į lietuvių parapijų mo
kyklas atėjo daugiau lietuvių vaikų negu praėjusiais
metais. Tai yra geras ženklas.
Mes visi norime, kad lietuvių jaunimas išaugtų do
ras, katalikiškas ir lietuviškas. Lietuviška, katalikiška
mokykla daugiausiai prisideda, kad tasai mūsų noras
būtų reajizuojtas. Tam mes tas mokyklas statėm, tam
mes jas užlaikom.
Negali būti skaudesnio ir liūdnesnio dalyko už tau
tinį ir religinį nesąmoningumą, už nesinaudojimą sa
vomis įstaigomis, už nesistengimą išauginti savo vai
kus dorais, sąmoningais lietuviais katalikais ir stip
riais Amerikos piliečiais.
• Didėjimas mokinių skaičiaus lietuvių mokyklose, reiš
kia lietuviškos ir katalikiškos sąmonės kilimą mūsų
tarpe. Tuo tenka nuoširdžiai džiaugtis.

Spaudos vaidmuo
Laisvame,, demokratiškame krašte spauda visais lai
kais svarbų vaidmenį vaidina visose gyvenimo srityse.
Kari) metu tasai spaudos vaidmuo pasidaro milžiniško
didumo. Lietuviai ypač tai turi vertinti ir savąją spau
di’ rčmti ir moraliai ir medžiaginiai. Mes,' lietuviai ka
talikai, turime vienintelį savo dienraštį — “Draugą”
if,' suprantame, turime laikyti šventa pareiga jį viso
kiais būdais paremti.

- .

Chicagos lietuviai būsimų
rinkimų sąrašuose turi du
savo tautiečius kandidatus
miesto teisėjais. Jais yra —
teisėjas Jonas Zūris, jau pui
kiai pasižymėjęs kaipo tei
sėjas ir adv. Antanas Olis:
plačiai žinomas juristas ir
veikėjas.
Vienas jų yra demokratas,
kitas *— respublikonas. Bet
tai šiuo atveju ne tiek svar
bu. Svarbiausia — jiedu lie
tuviai.
New Yorko lietuviai net
į U. S. kongresą turi savo
tautietį kandidatą. Juo yra
Wm. J. Drake-Dragūnas.
Ligšiol nė viena iš didžių
jų partijų ir kandidato lie
tuvio į kongresą nebuvo pa
stačiusios. Dabar lietuvio
kandidatūra yra išstatyta.
Tai nepaprastai svarbu. Ma
nome, kad New Yorko lie
tuviai tai supras ir įvertins.
Jų pareiga ne tik patiems
balsuoti, bet ir tūkstančius
nelietuvių balsuotojų gauti
už jį.
*

Kaip visur kitur gyveni
me, taip ir politikoje reika
lingas vieningumas. “Kur du
stos, visados darbą padarys”
— sako Adomas Jakštas.
Mūsų nėra daug. Todėl, no
rėdami šioj srity prasimuš
ti į viršūnes, turime veikti
ir planingai, ir vieningai, ir
apsukriai. Kitaip pažangos
nepadarysime.

Po svietu pasidairius
“Vytyje” eina ginčas J.
K. su J. E. ir pačiu redakto
rium apie tos gazietos lie
tuviškumą. Priežastis
tų
šnekų yra anglų kalba, kuri
dabar ponavoja “Vytyje”.

Vienas mano tavorščių,
sako, pasiskaitęs tų ginčų,
atsiuntė man gromatą pra
šydamas, ištlumočyti,
ar
lietuviška yra Mahanojuj
išeinanti gazieta Saulė? Jis
figeriuoja, kad Saulė nėra
lietuviška gazieta. Sako, už
penkių mailių nuo Mahanojaus buvo labai didelė tos
apylinkės lietuvių kolonijų
Lietuvių Diena ir Saulė se
kančiam numery, vietoj duo

ti didelę korespondenciją
apie tą Lietuvių Dieną, pa
skutiniam puslapy išdrūkavojo tokias naujienas: “Ra
do szaszlavuose 400 doleru”, “Valkata iszgelbėjo tru
ki”, “Rado $$2230 kiszeniuje girto žmogaus”, “Nužu
dė tęva už $25”, “Nužudyta
nuoga motere”, “Moterei
iszdygo treti dantys” ir ki
tos. Gi apie Lietuvių Dieną
nei žodelio. Taigi, ar Saulė
yra lietuviška gazieta? —
klausia tavorščius.

Atsakymas. Saulė yra lie
tuviška gazieta. Kad ji neį
dėjo jokios korespondenci
jos apie Lietuvių Dieną, rei
kia, štai, kas tavorščiui, pa
sakyti. Redakcija negali ži
noti viską, kas sviete deda
si. Jei yra žmonių, kurie ne
žino, kas jo namuose, arba
net jo paties galvoje, deda
si, tai kaip redakcija galėjo
žinoti, kas dedasi už penkių
mailių nuo jos kvatieros. Gi
jos korespondentė Taradaika tuo metu buvo nuvykus
į Skrantus padaryti inter
(“Draugas”, 1917 m. rug viu su vienu vyru, kuris gai
sėjo 11 d.).
lisi “insimylejas in boba”,
Rusijoj nauja revoliucija. ba ji jam “viską praszpicaGen. Kornilov užsimojo su-, vo” ir dėl to dabar žadąs
griauti laikinąją vyriausy pasikarti, ar nusiskandinti.
bę. Premieras Kerenskis pa Čia yra vožesnė naujiena,
šalino Kornilovą iš vyriau negu Lietuvių Diena.
sybės, bet tas atsisako pa
sitraukti. Petrograde pa
skelbtas karo stovis. Rusi
Prie vieno namo sėdi uba
jai grąso naminis karas.
gas. Praeidamas metu jam
i kepurę nikelį. Jis pažvel
Popiežius ir taika,... Po gia į kepurę ir sako man:
piežius Benediktas XV pra
— Mister...
dėjo tvarkyti ir studijuoti
— Ko nori?
gautus iš kariaujančių ša
— Negaliu imti mažiau
lių atsakymus į savo pasiū-. kaip dešimt centų...
lymus taikintis.
— Ką? Tai aš turi duoti
•
tiek, kiek tu nori?
— Kitaip negaliu...
Pertraukia ryšius.... Suo
— Del ko?
mijos senatas pravedė atsi
— Jei aš paimčiau nikelį,
skyrimo nuo Rusijos įstaty
mą, kuris bus įteiktas lai tai netekčiau tos vietos. Be
kinai Rusijos vyriausybei to, ubagai išmestų mane iš
ultimatumo formoj.
savo unijos.

DU KAREIVIAI SUKELS PUŠŲ MILIJONO DOLERIŲ

f SPAUDOS APŽVALGA
■

..
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"Biurokratu partija"
Tokia antrašte “Naujienos” įdėjo rašinį, kuriame,
tarp kitų dalykų, sako:
“Rusijos komunistų partija seniai paliovė buvusi
darbininkų klasės partija. Jos socialinė sudėtis pasi
keitė ypatingai nuo 1936-38 metų masinių partijos
ir valdžios “aparato” valymų. Partija virto savo pa
grinde aukštosios ir vidutinės sovietų biurokratijos
organizacija...
“Sovietų biurokratija Stalino valstybėje pasidarė
viešpataujanti, privilegijuota klasė. Jos materialinė
padėtis yra nepalyginti geresnė, negu darbininkų.
Nuo 1940 metų darbinihkams yra atimta teisė leisti
savo vaikus į aukštesniąsias mokyklas be raokesties.
Kadangi mokslas aukštosiose mokyklose kaštuoja
daug, tat darbininko vaikui nebėra progos patapti
inžinierium, gydytoju arba kitokiu profesionalp. Vie
tos profesijose yra prieinamos tiktai valdininkų vai
kams”.

("DrauKas” Acntn teiepnoto.

Pvt. Billy Conn (kairėje) ir Corp. Joe Louis, pasaulinio masto sunkius svorio čem

pionas, po pasirašymo sutarties, kad du ka reiviai grumsis dėl čempijonato vardo. Gru
mtynės įvyks spalių 12 dieną ir gautas peln as skiriamas Army Emergency Relief. Ti
kimasi per grumtynes gauti pusę milijono dolerių.

BERLYNO VYSKUPAS PREYSING
VOKIEČIU KATALIKU VADAS
Vysk. Preysing išrinktas Fuldos kon
šeimininkas iš riebaus jau

ferencijos pirmininku. Naciai konfiska

vo šv. Jadvygos katedrą. Bendras Vo

Brazilija yra turtinga gam
tos grožiu ir įvairiais mine lumoje, miškuose, o nerei
kia ir miškų, jei kieno na
ralais.
Daugiausia deimanto, auk
so ir brangių akmenų ran
dasi Geraes kasyklose. Tose
kasyklose yra skaldomi ak
menys ir renkamas auksas.
Iš karto pradėjo skaldyti
akmenis iš paviršiaus, o dabar tenka jau nusileisti į gilama AUnldo
kokias tris
mailes Iš
ILllIlcį
LI 1D iildliCzO. ĮO

kietijos vyskupų

mas randasi prie tų vietų,

Berlyno vyskupas vadovau

gyvatę ar žaltį. Gyvatės ir

ja kovoje su nacizmu

nesibijo

atsilankyti

mą pasisvečiuoti nes'sarma-

A
.. .
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tyJa
progal
P
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K
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Skruzdėlės per naktį

jautį sudorojo

Brazilijoje yra didelių
skruzdžių, kurios per naktį
jautį sudoroja.
Brazilijos farmeriai gyvu
lius palieka ir naktį aptver
tose ganyklose. Kartais pa
sitaiko, kad kur ganosi gyvuliai pradeda po žemėmis
raustis skruzdės ir padaro
didžiausius urvus. Jei į bo
kius požeminius skruzdžių
urvus įkrinta riebus jautis.
tai skruzdės per naktį taip
jį sudoroja, kad ryto metą

Naciai katalikus apšaukė
“nepatriotais ir išdavįkais”
Šitas nacių kaltinimas Ful
dos konferencijoje, įtakoje
kardinolo Faulhaber’io ir
vyskupo Preysing’o, buvo
griežtai atmestas.

The Chicago Sun praneša,
kad Berlyno vyskupas Prey
sing, ka^po vienas iš _energingesmų kalbėtojų Berlyne ir katalikų rateliuose
prieš nacizmo užmaščias, bu 1 Vyskupų laiškas
vo išrinktas Vokietijos he- kontratakuoja nacius

ir į gyvenamąjį namą ir kar
tais gyvatė atsilankius į na

šių kasyklų Brazilijos val
džia gauna daugiausia auk
so. Geraes kasyklose karščiai nepaprasti. Šiose kasyklose nemažai dirba lietuvių,
Estado Goyaž irgi buvo
aukso kasyklos. Dabar žmo
nės čia po lietaus surenka
auksą ir parduoda
Brazilijoje yra dideli miš
kai, vadinami Matto Grosso. Šiuose miškuose paupiais
lietuviai ieško deimantų ir
kartais pasiseka gerai už
dirbti. Ne vienas lietuvis į
šiuos miškus atvyksta pra
turtėti, bet reikia daug drą
sos, nes čia lengvai gali su
tikti tigrus, smauglius, kurie jokių ceremonijų nedaro
su žmogumi, o šalia to, že
mesnėse vietose ir malarija
(drugys) ne naujiena.
Matto Grosso miškuose
gręsia pavojus ne tik iš žvė
rių, bet ir indijonų, jei t k
į jų rankas patenka gink
las.

kontrata

kuoja nacius.

kur sen’iu buvo šilai, raistyn?(i, tai dažnai sutinka

žalčiai

laiškas

motina
kūdikio lopšio. Nakties me
tu pabunda ir tamsumoje
savo ranka siekia lopš;o, žiū-

rarchijos pusiau oficialiu
Bendrame Vokietijos vys
vadu, kuris jau yra pasižy- kupų laiške yra kontratakuo
The Navai Transport USS Wakefield, pirmiau vadinosi Liner Manhattan, gerokai nu- imgję8 gavo drąsa kovoje su jami naciai ir tame laiške
ri ar kūdikis nenumetęs ant kentėjo nuo ugnies jūrose. Du karo laivai iš šio laivo išgelbėjo 1,600 keleivių ir laivo ’nacizmu? kuris visai nepaiso
aiškiai pasakyta: “Mes sto
klodę. Motinos ranka palie įgulą, po to kai laivas tuvo apimtas ugnies.
' katalikų sąžinės reikalų ir jame prieš autoritetus (na
čia kokį tai glitumą. Per jos
griežtai kovoja su katalikų ciui) ne ik remiantis re-Jgikūną nueina šiurpas. Užde
nėmis, kunigiškomis teisė
Bažnyčia.
ga šviesą. Koks jos nustebiInformacijos biuras Pro mis, bet taip žmogiškomis
mas kada pamato ^psivynio
teisėmis, kurias gavom iš
“Drauge” jau buvo rašy- kį uždavinį ir jį garbingai chnikos mokykloje, karto iDeo praneša, kad Berlyno
jusią apie kūdikio kūną. Ty
Dievo”. Toliau laiškas sa
liai motina pašaukia tėvą iš ta, kad Kaune birželio 16 d.’ ' atliko tik dėl to, kad a. a. grafiją ir žemėlapių
leidi ! vyskupas Preysing liko iš! rinktas Fuldos konferenci- ko: “Naturalė teisė yra as
kito kambario. Tėvas atsar mirė atsargos
pulkininkas Antanas Krikščiūnas suge mo techniką Vytauto Didž.
užėmė mens laisvė... naturalė teisė
giai čiumpa gyvatę už gal Antanas Krikščiūnas. Apie bėjo darbą tinkamai suorga- Universitete. Kartografijos j°s pirmininku, jis
yra gyventi ir gauti esenciBetram
vos ir atitraukia nuo kūdi- į šio žymaus mokslininko dar nizuod, aprūpinti brangiu srityje buvo įžymiausias mū Breslau kardinolo
alių gėrybių gyvenimui... na
kio. Kūdikio gyvybė tapo Iš bus laikraštyje “Į Laisvę” ir komplikuotu įrengimu, sų specialistas. Išle do dau vietą, kuris iš Fuldos konfe
turalė — prigimta teisė yra
rencijos pirmininko pareigų
gelbėta. Bet dažnai pasitai rašo piof. S.
Kolupaila: rasti ir panaudoti reikalin gybę raštų.
nuosavybė... ir kiekvienas
atsisakė.
ko, kad gyvatės ne vieną be “Netekome dar vieno labai gus specialistus ir nugalėti
Įsteigus Vyt. D. Uni versi l
turi naturalę — prigimtą
laiko nuvaro ir į kapus.
žymaus darbininko ir moks daugybę sunkumų; velionis, tete geodezijos skyrių A.
Fulaos konferencijos vys teisę apginti savo garbę
Miškuose žmonės gyvates lininko. Dėl širdies ligos mi o kartu su juo visi Lietuvos
Trečiojo prieš melagystes ir šmeiž
Krikščiūnas buvo pakvies kupų nutarimai
gaudo ir už vieną gyvatę rė Vytauto Didžiojo Univer geodezininkai galėjo
pasi
tas kaip brangus specialis Reicno vokiečiams katali tus”. Tais punktais vysku
gauna vieną milareisą. Gy siteto geodezijos skyriaus do džiaugti puikiais atlikto dar
tas; dabar skyriui be galo kams turi didelės reikšmės. pų buvo kritikuojama nacių
vatės yra parduodamos me centas inž. Antanas Krikš bo rezultatais: Lietuva pir
sunku jį pavaduoti.
žudymai,
Vyskupas Preysing yra teismų sistema,
dicinos įstaigoms, kur jos čiūnas, buvęs krašto apsau moji pabaigė jai tekančią
Kaip žmogus ir bendra vienas iš jauniausių Vokieti konfiskavimai turtų ir jų
naudojamos serumui.
gos ministerijos karo topo darbo dalį; pasiektas tikslu darbis, velionis buvo visų
jos vyskupų ir griežtai kovo propaganda.
Sao Paulo mieste yra se grafijos skyriaus viršinin mas patenkino,pačius griež labai gerbiamas dėl didelio ja kartu su kardinolu FaulBerlyno vyskupo Prey
o,
rumas, kur daug yra sunau kas, Kauno aukštesniosios čiausius reikalą,vimus,
takto ir nuoširdumo. Gilio- haberiu, Muncheno vysku sing išrinkimas Fuldos kon
Lietuvos bazė (pagrin
dojama gyvačių medicinos technikos mokyklos direk pav., ....................
_ , v
mis žiniomis apginkluotas, pu, Bornewarser, Tiier’o vy ferencijos pirmininku rodo,
,
_ .
torius. Velionis gimė Prienų dme linija) prie Švėkšnos ,
reikalams.
katalikų
,y
jus:__ i-,_ nepalaužiamu
užsispyrimu
skupu, Groeber, Freiburg o kad Vokietijos
išmatuota
su
didžiausiu
Pa
valsčiuje
1891
m.
birželio
6
Kai 1941 metų pradžioje
jis vykdė ligi galo kiekvieną vyskupu ir Von Galen, Mu- Bažnyčia vis grieščiau sto
baltijyje
tikslumu.
d.
Vidurinį
mokslą
baigė
lankiaus Brazilijoje ir ste
| pradėtą darbą, kuo ne visur enster’io vyskupu prieš na- ja kovon prieš nacių siauti
Marijampolyje,
o
matavimo
bėjau j os gyvenimą, tai ne
Svarbiausias karo topogra pradėdamas jį iš nieko nuo -cių pasikėsinimus katalikų mą ir gyvai gina žmonių
tik gamtos įvairumai krito institutą Maskvoje. Didžio fijos skyriaus nuopelnas pat pradžios. Lietuvos kar- Bažnyčią pravesti nacizmo eises ir pareigas prieš na
į akis, bet taip pat dėmesį jo karo metu tarnavo Rusi yra išleistieji Lie.uvos že- tografijai velion’s padėjo politikos įrankiu.
cių pasikėsinimus.
atkreipė religinis, politinis jos kariuomenėje, -kaip to mėlapiai 1:25,000, 1:100,000 jtvirčiausį pagrindą. Jo neti
ir ekonominis gyvenimas. pografas ir baigė karo topo ir l:4C0,000. Tą darbą su- 'keta mirtis labai skaudi mo Nuosavybė konfeskuota
Katalikų mokyklos
Brazilijos gyventojai tada grafijos mokyklą. Tą darbą organizavo ir realizavo ve- kslui ir bendradarbiams”,
Šių metų vasario mėnesi
su didžiausiu dėmesiu sekė pradėjo dirbti ir mūsų ka lionis. Nauji lietuviški žemė
LONDONAS. — Anglijos
Berlyne Šv. Jadvygos kated
politinius įvykius ir daug riuomenėje nuo 1921 metų. lapiai atitinka visus moks
ra, vyskupo bažnyčia, nacių ir Valijos katalikų vysku
užuojautos teko patirti iš Didelėmis vėlionies pastan lo ir praktikos reikalavi
teisingumo ministerio įsa pai Anglijos vyriausybei pa
JUST
TWMK• brazilų dėl Lietuvos likimo, gomis buvo įsteigtas ir įren mus. Geodeziniams
dar
kymu buvo konfiskuota, pa siūle planą, kaip vyriausy
X HI6HT HAVtL BfiSH /
bet jie pilnai įsitikinę, kad gtas karo topografijos sky- bams koordinuoti veikė tar
V IN AUSTRALE NOW/
siremiant įstatymu, kur sa bė turėtų elgtis katalikiškų
rius, kurio vedėju jis buvo pžinybinS geodez:nė komisiLietuva vėl bus laisva.
koma, kad komunistų ar Tre mokyklų atžvilgiu. Planu nu
ligi jo likvidacijos 1940 me- ja kurio8 pirmininku
čiojo Reicho priešų turtas rodoma, kad vyriausybė tu
tais. 1924 m. Lietuva įsi- iaiką buvo velionis. Keletą
konfiskuojamas. Vyskupas ri skirti fondus visoms ka
jungė į sudėtingą tarptauti kartų jis atstovavo LietuPreysing griežtai -užprotes talikiškoms mokykloms, ty.,
nį
darbą
kartu
su
kitomis
aa
■
r ■
g
vai Pabaltijo geodezinėse '
tavo už apkaltinimą Šv. Jad abelnam katalikiškame švie
vygos parapijiečius “komu timui.
| ti didžio tikslumo geodezi- Įaj3aį sėkmingai buvo praKatalių mokytojų federa
nistais” ar Trečiojo Reicho
kurią nors dieną neš šimte- i niams darbams pagal ben- vesį-a Kaune
“priešais”, vyskupas atsisa cijos suvažiavime vyskupas
, riopą vaisių. Jis sako, kad drą planą ir metodą. To dar , Kaip pedagogas, velionis
kė naciams atiduoti Šv. Jad H. J. Poskitt sakė i
kai koriose misijose jau tu- , bo teko imtis neturint tokių ^ėstė topometriją matinin“Sutaupėme šaliai tūkstan
vygos katedrą ir birželio 28
reta tokių patirčių.
specialistų, kokius turėjo kų kursuose topografiją ir
dieną pasakė stiprią kalbą, čius svarų vargšų pasiauko, i
senos didesnių valstybių or kartografiją karo mokyklofue AtUMINUM IN IZ5*
kurioje griežtai
pabrėžė, fjimais ir esame priversti
Kun. Eckert žino, ką rašo ganizacijos, kaip, pav., Vo- je ir aukštesn'uore karininuuce
s woulP builo
kad naciai persek oja kata- dar mokėti mokesčius ne
a u $. Renrea plane
(ir kalba. Prieš už msiant pro kjetijoje Švedijoje ar Šuo- kų kursuose (topografų laiI auKU BOX C0HW>
likus. Vyskupui Preysing tik valstybei, bet dar ir pa•NOUfirH STE6L pdr 5
vincijolo v.etą, kurios sėdy- mijoje. Lietuva prisiėmė to- doje), geodeziją Kauno teua«r machmi 6un>«
žmonės sukėlė ovacijas.
tiems sau.
ba yra Bay St. Louis, Miss.,
jis darbavosi Chicagoj, kur
By Bob Dart
daugiau kaip 3,000 negrų pa
FACTS YOU NEVER KNEW!H
traukė katalikybėn.
\MONS FOODS EATEN SY OUR POREPATHERS WER£ ROSE5
Of THE VORLD’S MOST TREASuBED PTES 15
I'Diaugas"
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Pulk. Antaną Krikščiūną prisiminus

Tikrasis misionierius niekados
l a
sis savo pozicijos - kun. Eckert
neapleis
a

“Tikrasis misonierius niekados, niekados nekapituliuos iš savo pozicijos, nepaisant to, kad jo darbas
neduoda geistinų vaisių.”
*Taip atsako kun. Joseph
F. Eckert tiems, kurie pasitraukė iš darbavimosi tarp
negrų radę, kad jų darbavimasis “nevaisingas.”
Kun. Eckert iške'ia aik
štčn Dieviškojo Žodžio Tėvų
(kunigų) dvasią, nes šių mi
sionierių globoje yra jau
17,883 negrai katalikai.
Rašydamas “St. Augustine’s Mensenger,” kun. Eck
ert, Dieviškojo žodžio drau
gijos pe’inės provincijos
provincijolas, rekordųoja tos
provincijos pažingą ir peržvalgo misiomeriavimo tarp
negrų sutinkamas kliūtis ir
atidrąsinimus. Net akmenuo

Diev.škojo žodžio draugi
jos 55 kunigai misionieriai
šiandie darbuojasi tarp neg
rų arkivyskupijose Chicago,
New Orleans, St. Louis ir
San Francisco, ir vyskupijo
se Lafayette, Litt'e Riek,
Natchez ir Trenton Mision e
riams pagalboj yra 129 se
serys vienuolės ir 27 pasauli
nės mokytojos. Be to, Augus
tinę seminarijoj, Bay St. Lo

ta dirva, sako provincijolas, uis, yra 14 brolių.

f AND YIOL£TS..Z)THER FLOWERS,SUCH AS LILIES,NASflUMS AND CHRY5ANTHEMUMS, ARE STUL EATEN RE6-y
ULARLV THROU6HOUT THE V«RLD.,

6oooheavens;what hapPt MED TO MY ROSE BUSHES?

A M EfRSCHAUM, COVERED WITH SltVEC V/HKTH
AČTS AS A SAUOMETER.. WWEN RAINIS ON THE
U/AY.TME NJCOTINE SAP Su&BLES BETMYEEN
THCCRACKS IN T* SILVER.
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LAUKIA IŠGELBĖJIMO NUO DEGANČIO LAIVO

Nerūpestingumas vaikų auklėjime veda juos i nelaimingą gyvenimą

IHAIRIBOIRO

Kada įsisteigė pirmoji katalikiškoji
mokykla. - Tėviškų, pareigų

nepai

symas nuveda vaikus į kalėjimus ir

elektros kėdę.

Bunco-cash-bingo

Rašo kun. A. Briška
Mokyklos atidarymas

Mūsų mokykla

Nekalto Prasidėjimo Švč. I

šįmet mokslo metas NePanelės mokykla randasi pa- ’ kalto Prasidėjimo Panelės
čiame viduryje Brighton Pa Šv. mokykloje prasidės rug
rko, prie 44 gatvės ir Fair sėjo 9 d. ryto. Kvieču, ir
field Ave. Medžiai iš visų raginu, visus tėvus siųsti sa
pusių sudaro grožį ir pavėsį. vo vaikus į parapijos mokyk
Vasaros metu tyku ir ramu. lą, nes parapijos mokykla
Bet, prasidėjus mokslo me svarbų ir dideliai naudingą
tui, prasideda ir judėjimas. darbą atlieka mūsų koloni
Į mokyklą susirenka keletas jose. Parapijos mokykla pa
laiko vienybę mūsų jaunimo
šimtų vaikų
Ši mokykla veikia jau nuo tarpe. Jauni vaikai tos pa1917 m. Daugelis jaunikai- čioa tautos ir tikėjimo kasčių ir mergaičių baigusių šią dieną visi drauge mokinasi,
mokyklą, išmokslinti aukš- v^8* drauge meldžiasi ir vitesnėse mokyklose, tapo į- 8* drauge liuosu laiku žal
variais profesionalais.
i
a. Jau iš jaunų dienų mūDidžiausias mokinių skai- 84 jaunimas pripranta lai
žius mokykloje buvo 1929 kVtis 8av^4 ir draugauti su
m. Tada joje mokėsi 719 savaisiais. Papratę draugauvaikų. Nuo to laiko skaičius,tį 8U savo tauta Parapijinepradėjo kristi visose mokyk-1 le mokykloje, tuos pačius
lose, taipgi ir Nekalto Pras. ^šius palaiko ir subrendę.
Šv. Panelės mokykloje.
Tad parapijos mokykla yra
Pirmomis mokytojom s bu palaikytoja ir gaivintoja gy
vo pasaulietės mokytojos. vVbės
tautos išeivl>
Paskui keletą metų mokyk- Įe- Kolonijose, kur nebuvo
lą vedė seselės Nazflrietės, įsteigtų lietuviškų parapijų
o dabar mokytojauja Šv. Ka- ir mokyklų, senieji žmonės
zimiero seselės
ateiviai šiaip taip išsilaikė,
Visais atžvilgiais mokykvisas jaunimas ištautėla stovi aukštame laipsnyje. j°’ susimaišė su kitų tautų
Turi ir vaikų darželį, kur jaunimu, susidraugavo, su
maži vaikeliai ruošiami pir kūrė mišrias šeimas ir dinmam skyriui. Šiame mažy go svetimųjų sūkuryje.
čių skyriuje vaikai daugiau
Vardan Dievo, tikėjimo ir
siai žaidžia. Randasi įvai tautos, dar kartą primenu,
riausių žaislų.
kad parapijos mokykla yra
Mokykla valdžos pripa jūsų mokykla ir kad jūsų
žinta Board of Education. priedermė, kaipo tėvų, yra
Be nustatytos valdžios moks siųsti savo vaikus į parapi
lo programos, dar dėstoma jas mokyklą mokslui ir iš
tikėjimo dalykai ir lietuvių auklėjimui. Jei mylite savo
kalba bei istorija. Parapijom vaikus, rūpinatės jų kūno
mokykloje tokiu būdu mūsų užlaikymu ir gerove, neuž
jaunimas, be pradžios moks mirškite ir jų sielos reika
lo, lavinasi tikėjime ir savo lų. Taip tik tinkamai tie da
tėvų kalboje.
lykai bus suderinti, kada
Mūsų, parapijų, mokyklas sveikame, gražiame vaike
galima pavadinti lietuvių kūne, bus sveika, skaisti, ne
kalbos ir tikėjimo tvirtovė mirtina siela.
mis. Jei šiandien Chicagoj
Tie ilgi ašiai gyveno, ku
randasi žymi dalis jaunimo
puikiai vartojančio lietuvių rie daugiausiai kentėjo. Nie
kalbą, tai nuopelnas parapi- kuomet negalvoki, kad vlejinių mokyklų, kuriose tas nišos sielos nesupranta gyjaur.imas buvo mokinamas venimo. Jie gyvenimą mato
ir jį puikiai pažįsta.
ir auklėjamas.

“THAT LITTLE GAME*’

Federacija rengia mūsų
salėje sekmadienio vakarą.
Pusė pelno eis parapijai. Vi
si kviečiami vakarą paremti.
Krikštas
Geraldas Julius Sinderas,
sūnelis Julio ir Onos Sinderų, 3932 Fir gatvė, pakrikš
tytas sekmadienį. Krikšto
tėvais buvo Robertas RedACIUC Itheyuuiv
Gale U.S.S. Wakefield laivo keleiviai susi rinkę su gelbėjimosi diržais laukia laivų iš larczyk ir Ona Butrimiūtė.
sigelbėjimui, po to, kai buvo duotas ženklas, kad keleiviai turi apleisti laivą, nes jį apė žinutės
P. F. C. Dominikas Mikamė ugnis. Buvo į kitus laivus iškelta 1,600 keleivių.
kauskas, 3731 Deodor gatvė,
savo seserei Berniee prisiun
tė dovanėlę iš Anglijos.
Barbora Rudienė, 3527 De
Naujoji Vilnia. Gegužės odor gatvė, sugrįžo iš Sal
mėp. elektros srovės nutrenk džiausios Širdies ligoninės,
tas Rapolas Bagdonavičius. Milwaukee, Wis.
Pulk. Paul G. Armstrong, * laikysis taip nuošaliai, j;e
Karolis ir Just* na Bilu nai,
karinės vyrų konskripcijos bus atsakingi už galimus ne
Ma’šiogala.
Maišiogalos
3613 Deodor gatvė, yra tė
direktorius Illinoise, įspėja pasisekimus naminiam fron valsčiuje Antakalnio ki?imo
vai dukrelės.
darbdavius, kad jie knope- te, kadangi fiziniai tinkami gegužinėje užmuštas Jonas
Parapijos mokykla prasi
ruotų su vyrų konskripcijos , vyrai iš karo pramonių bus Kačilavičiu8.
dėjo antradienį kleb. kun. K.
sistema (Selective Service pašaukti karo tarnybon ir
Bičkausko laikytomis šv. Mi
Vilnius. Apsinuodijo visa
System), jei nenori sulauk pramonės pasijus neturin
šiomis ir palaiminimu Šv.
šeima Vilniuje, Rodūnės ple
ti sau darbininkų trūkumo. čios darbininkų.
Sakramento.
nte N 41. Vinco Sabaliausko
Karo reikmenų gamybos
Vincentas Serbentas, 3930
Pulk. Armstrong pastebi,
būtinumas kiekvienam žino kad turi imti daug laiko, vaikas surado blekinę su Elm gatvė ir Katarina Jus
mas, sako pulk. Armstrong. pavyzdžiui, įgudusį mašinis kažkokiu raudonai rudu sky tin, 3807 Main gatvė, pra
Bet taip pat reikia atsimin tą specialistą pakeisti kitu stimu. Tėvas sumanė tais dėjo lankyti mūsų mokyklą.
ti, kad milijonai vyrų reika darbininku. Ima laiko išmok “dažais” išdažyti grindis.
lingi tas karo reikmenis slinti. Bet juk tas ir su ar Ant rytojaus visa šeima iš
PREZIDENTO
vartoti. Tauta reikalinga ka mija. Tačiau karo metu tas penkių žmonių nugabenta į
PAGERBTAS
reivių, kurie turi būti man mokslinimas turi būti su ligoninę, kaipo sunkiai už
sinuodijusi to skysčio garais.
kštomi ir mokslinami.
trumpinamas. Paprastai, ar
•r•
Per vyrų konskripcijos mijai išmokslinti leitenantą
Kaunas. Per Lietuvą ir
sistemą, pareiškia direkto ima ketverius metus. Šian Lenkiją gabenami dideli kie
rius, daugybe vyrų laikinai die tas atliekama per 6 mė kiai maisto produktų iš Uk
palikti nuo karo tarnybos, nesius, arba per vienerius rainos į Vokietiją. Visuose
kaipo reikalingi karo reik metus. Juk tai nepaprastas užimtuose plotuose vokiečiai
menų gamybai. Tačiau rei laikas. Taip turi būti' ir ka spaudžia iš ūkininkų ką tik
kia atsiminti, kad sulyg įs ro pramonėse. Jei ramiai gali.
tatymų viso 20 — 45 m. siais laikais reikėdavo kele
“Deutsche Zeitung in den
amž. vyrai priklauso karo rių metų mašinisto moksli Niederlanden” (Olandija) ra
tarnybai ir jų dalis karo nimui, šiandie pakanka ke- šo, kad vokiečių įstaigos ėpramonėms tik “paskolin- !lių savaičių, arba mėnesių, mėsi griežtų žygių prieš tuos
ta” iki tos pramonės pasirū '
----------------------olandų ūkininkus, kurie nepins vietoje jų įsigyti kitus
Vyriausybė kontroliuos atlieką maisto produktų pri
karo gamybai darbininkus.
statymo prievolės.

Pulk. Armstrong įspėja fabrikantus, Žinios iš Lietuvos
kad jie gali netekti darbininkų

Kai kurie darbdaviai koo
pe.uoji su vyrų konzkripci
jos sistema, bet daugumas
tai neigia, visiškai nesirū
pindami tuos tinkamus ka
reiviauti vyius pakeisti ki
tais darbininkais.
Jei darbdaviai ir toliau

“• Little Lošt, Little Gained
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busus, sunkvežimius

Šv. Onos dr-ja rengia me
tinį pikniką rugsėjo 22 d.
Stanislovas AveEs, 3717
Deodor gatvė, aukojo patrijotinę lentelę papuošimui
kambario aštuntojo skyriaus
kur mokytojauja sesuo To
ma.
/
Richardas ir Leonardas
Tomkutoniai, 5001 Magoun
Ave., buvo išvažiavę į St.
Louis, Missouri.
“Cash bingo” bus antra
dienių vakara's, pradedant
rugsėjo 22 d.
Motiejus

Padėka
šiuo teikiame plačiai vi
suomenei pranešimą apie
mūsų dviejų savaičių atostogts Marijonų ūkyje, Hins
dale, m.
Gera buvo mums tyrame
ore ir gražioje gamtoje, prie
žaliuojančių medžių smagiai
laiką praleisti ir su Nekalto
Prasidėjimo seselėmis susi
pažinti. Sesuč ų kilnus, idea
liškas gyvenimas, gražius at
spindžius platina ir yra vi
sai visuomenei pavyzdys. Jų
širdyse plaka lietuviška mei
lė savo artimui ir jų draug'škumas ir vaišingumas
džiugina visus. Jos užsipel
no visų pagarbos.
Tariame nuoširdų ačiū Ne
kalto Prasidėjimo seselėms,
kun. Mačiulioniui ir kitiems
kunigams Marijonams .už
malonų priėmimą ir vaišini
mą.
Po atostogų važiavom at
gal namo, bet jų įspūdžiai
pasiliko mūsų mintyse ir šir
dyse ilgam laikui.
Lai Marija skleidžia savo
malonių spindulius ant die
votų vienuolių ir padeda
jiems visuose jų darbuose.
Teodora Atroška,
Kotrina Vaitkienė

Redakcijos atsakymai
Kame tuos “griežtos prie
J. Karaliui, Baltimore, Md.
monės” pasireiškia? Kad nu-[
Tamstos straipsnelį “Graži
baustų “kaltininkus” ir pa-!
Karalienė Lietuvos” perda
gązdintų kitus, vokiečiai iš
“neraugių” atimama karvės,
Lieut. John James Powers, vėme “Laivo” redakcijai.
o kai kuriuos net pavaro iš New York, Navy Pilot, busavo ūkių. Lygiai tos pačios | vo pagerbtas prezidento Roo

WASHINGTON, rūgs. 9.
—Office of Defense Trans
portation paskelbė, kad pra
dėjus lapkričio 15 d. ši agen
tija imsis griežtai kontro
liuoti visus komercinius sun
WOLK STUDIC
priemonės vartojamos visuo sevelto per radijo kalbą ir
kvežimius, busus ir taxicab.
.1945
35* StiMt
se okupuotuose kraštuose, apdovanotas kongreso meda
kad tuo būdu taupyti padan- (
taigi ir Lietuvoje, kur jau liu už didelius žygius prieš
gas, tūbas, gazoliną ir įvai- (
buvo nemaža atsitikimų atė japonų laivyną, Coral jūros
rias šių motorinių maš:nų
mimo gyvulių, pavarymo iš mūšiuose. Lieut. John James ADVANCED PHUTdl.K M’HY
dalis. Jų vartojimui reikės
ūkių ir net siuntimas į pri- Powers paskutinėje atakoje IOUES1 POSMIIU E I'KITEs
įsigyti specialius leidimus.
PWO\r LAFAYSTTR 2AU
verstinus darbus.
krito.
Apskaičiuojama, kad visoj
šaly yra nemažiau kaip 5
milijonai sunkvežimių, 150,000 busų ir iki 50,000 taxicab ir mažesniųjų motorinių
vežimų. STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
PnAa/Lad

Protcction
Jor your

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOMMOIO RATOMR.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $8.000.00 apdrausti per Federal Savtnga and Loan In•urance Corporation. Mokame S^%. JOaų pinigai greitai išmoka
mi- ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

8236 80. HALSTED ST.

desuoii

Penktadienis, rūgs 11, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

NUVEŽft DEGANTI
LAIVĄ Į UOSTĄ

{vykiai iš TT. Marijonų j Ištvermės, idėjos

seminarijos

drauge!

Rugsėjo 2 d. suęjo vieneri metai, kaip išsiskyrė iš
gyvųjų tarpo Mari jo
Jcongregacijoa provincijolas a. a.
kun. dr. Jonas Navickas. Pa
tį tą skaudųjį įvykį dar ir
šiandien visi prisimena, ku
riems tik velionis buvo bran
gus. Suėjus vieniems me
tams nuo jo mirties, vėl vi
siems ypatingai atsinaujino
tas liūdesys ir skausmas ne
tekus didžiojo Bažnyčios dar
bininko ir brangaus Tėvy
nės mylėtojo. Jo mirties vie
nerių metų sukakties pami
nėjimas įvyko ir Tėvų Mari
jonų seminarijoje. Rytmety
je buvo atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios už a. a. kun.
Jono sielą. Mišias laike Ma
rijonų kongregacijos vice
provincijolas kun. J. Mačiulionis, MIC:, diakonu asista
vo seminarijos r e k t o r i u s
kun. dr. A. Jagminas ir subdiakonu naujokų magistras
kun.’ M. Urbonavičius. Po
šv. Mišių buvo atgiedota Libera, jaunųjų klierikų bal
sais.

Ir vėl palietė liūdesys Atkų draugovės narius-es, nes
Dėdė Šamas pasikvietė savo
artnijon, išskirdamas iš mū
sų tarpo, aktyvų narį, tauti
nio baleto šokėją ir draugo
vės iždininką — Antaną Čelkį.

Jis buvo vienas tų narių,
kuris negailėjo pašvęsti sa
vo liuoslaikį, nepaisant kliū
čių, organizacijos veikime.
Kiekviename parengime nuo
širdaus darbo įdėdavo su
tvarkant sceną ir kitus rei
kalus. Sąžiningai ątliko šiais
metais iždininko pareigas.,
Commander H. G. BradbuKeletą draugovės susirinki-' ry nuvežė transportinį Wake
mų buvo pakvietęs į savo field laivą, kuris jūrose ge
butą ir, būdamas lietuviško rokai nukentėjo nuo ugniės.
"T—
vaiŠingaus būdo, visuę iii
soties privaišindavo.

A. Čelkis čia gimęs. Prieš
i
kurį laiką su mamyte • pan
*/ '4 H j
] H i1)
Jugoslavijos 'v^riaus^ybė in
važiavo Lietuvon.ir apsigy
exįle
Anglijoje, ir atstovy
veno Rokiškyje. Nenaęgoūkininkystės, gražiai darba bės kitur praeitą sekmadie
vosi prekybos srityje. Pasiil nį atšventė savo 19 . metų
gęs Amerikoje gyvenančio karaliaus Petro gimtadienį.
tėvelio ir. brolio, 1939 me CKicagoje esantis Jugoslavi
tais su verslininkų> ekskur jos Gfen. kons. P. Cabric su
sija atv.yko. jų. atlankyti xir ruošė iškilmingą priėmimą
pasisvečiuoti porai mėnesių. Gen. Konsulato patalpose,
Užsiliepsnojus karui Euro 840 No. Michigan Avė. Sve
poje —pasiliko ilgesniam čią tarpe buVę daug lubo
laikui čia. Neilgai teko ra si dvi j bš 'prietelių; ir drau
miau pagyventi' ir drauge su gingų valstybių konsuliį, kunaujai susipažinusiais drąu- j rių tarpe ; matėsi Anglijos,
gais-ėmis darbuotis, -turėjo Graikijos konsulai, Čekoslo
vakijos koūšūlas su žmona,
vėl atsisveikinti. / H i
......... ......... . i Lenkijos konšulas su žmoha,
Uz 30.
*•'
organizacijoš VfeiKime —
vardis šu žmona, Danijos
draugove surengė atsisvei
konsulšs, ‘ir kitų7 okupuotų
kinimą rugp^joH.d. ir įteikė
ghgto'į
S poV“asU
Mleistnvėae daug jtunmo ' «r.nJc!is.eji išgėrė po toastą
*5
uz karalių ir Jugoslavijos
dalyvavo ir su skausrūo pri
laisvę, ir taip pat už sąjun
slėgta širdimi spaudė dąši
gininkų pergalę, už laisvę
niąją, linkėdami sveiko ii
visų okupuotų kraštų.
laimingo sugrįžimo į mūsų
tarpą.

Darbo pradžia
Visa seminarija jau jau
čia, kad vasaros dienos vi
sai nulingavo - ir netrukus
vėl imsimės darbo. Mokslo
metai prasidės rugsėjo 9 d.,
prieš tai, tris dienas t. y.
sekmadieny, pirmadieny ir
antradieny turėsime ketu
riasdešimt valandų atlaidus
kad prieš pat mokslo darbą
paprašius Viešpaties Y)ievo
palaimos visiems mokslo
metų darbams, pieną prieš
mokslo pradžią, turėsime iš
kilmingas šv. Mišias.
Šiais metais seminarijos
profesūroje bus nemaža pa
keitimų abejuose fakultetuo
se, tiek teologijos tiek, ir fi
losofijos. Kai kurie mus ap
’Wleido ir išvyko mokytojauti
Idėjos drauge, Antanai,
Marianapolio kolegijon, kiti pasisekimo ir drąsos Tėvy
gi išvyko kitoms tinkames nės sargyboje!
Nariutė
nėms pareigoms užimti. To
kiu būdu seminarijoje turė
sime didumą naujųjų gar
bingų profesorių, nuo kurių PASKOLOS i
išsimokslinimo ir sugebėji
DAROMOS
mo priklauso visas kongre
gacijos mokslingumas. A. T. ANT PIRMŲ
GREITAI IR PIQIAI J

Chicago pašto virsi

MĖNESINIAIS
ATMOKSIMAIS , )

ninko pranešimas
Chicagos pašto viršinin
kas Erneet JJ. Kruetgen
praneša, kad pradedant rug
sėjo 7 d. 1942 m. visokios
atvirutės, laiškai ir pašto
siuntiniai, siunčiami iš Jung
tinių Valstybių karo belais
viams ar internuotiems už
sieniuose,
ar . gaunami
Jungt. Amerikos Valstybė
se iš karo belaisvių ir civili
nių internuotuoju turi būti
pasiunčiami į New Yorką,
N. Y., cenzūrai.
Pradedant rugsėjo 7 d.,
gyveną Jungt. Amerikos
Valstybėse asmenys, kurie
susirašinėja su karo belais
viais ir internuotais arba
sulaikytais civiliniais gy
ventojais turi aiškiai pažy
mėti adreso pusėje visus
laiškus ir siuntinius “VIa
Ntw York, N, Y”.

Minėjo Jugoslavijos

7,

West Pullmano

Meilė ir neapykanta

Susirinkimai

naujienos

Bridgeport. — Rugsėjo 2
d. įvyko Katalikų Federaci
jos 26 skyriaus susirinkimas,
kuris buvo labai gyvas ra
portais ir naujais sumany
mais. Susirinkime dalyvavo
40 žmonių.
Susirinkimą apvainikavo
kun. J. Prunskis paskaita
temoj: “Meilė ir neapykan
ta”. Iš šios paskaitos kata
likams buvo didelis pasimokinlmas. . • •.
Mūs kolonijoj Katąlikų Fe
deracijos susirinkimai yra
ant tięk įdomūs, kad jų yra
laukiama su pasiilgimu. Ro
dos, būtų malonu, kad susi
rinkimai dažniau būtų lai
komi, kaip vieną kartą į mė
nesį. Iš svarbių priežasčių
į susirinkimą neatsilankius
pirmininkui, susirinkimu) va
dovavo veiklioji A. Vaišvi
liene. ' ' 1 ’ • Korespondentas

Brighton Park. — Drau
gystė Gvardijos Pirma Div.
Šv. Kazimiero Karalaičio lai
kys susirinkimų penktadie
nį, rugsėjo 11 d. parapijos
mokyklos kambaryje 7 va
landą vakare. Visi nariai

Š ą savaitę į U. S. kariuo
menę įstoja sekantieji: Ed
vardas Valauskas ir Klemen
sas Gudžiūnas. E. Valauskas
per keletą metų, ir šiais me
tais buvp veiklus parapijos
komiteto narys.
Linkini mūsų jaunuoliams
pasisekimo įr laimingai aigrįžti,
.!;fp
;
—-—: . . ; '
Mūsų parapijos <davairi
niam laikraštyje “2. I- 'Vr
praeitą sekmadienį buvę pa
skelbta, kad rugsėjo 10, 11,
12 dienomis mūsų bažnyčio
je bus Triduum (trijų die
nų pamaldos). Rytais po Mi
šių šv. bus ypatingos pamal
dos, o vakarais šv. Valanda
prie įstatyto Šv. Sakramen
to ir pamokslas. Tikslas šių
pamaldų, kaipo prisirengi
mas prie Šv. Valandos, kur
įvyksta ateinantį sekmadie
nį Soldiers Field Chicagoje
Važiuokime visi į Soldiers
Field' ateinantį sekmadi^f,
Rugsėjo 13 d. 8 vai. .iv.
Mišiose Šv.| Vardo :4raįUgK)a
eis bendrai prie šv. Komu
nijos. Po Mišių šv. parap.
salėje bus pusryčiai iri su
sirinkimas. Visi nariai kre
Rap.
čiami dalyvauti.
;ii i i> i i
» .•[

Karo parodė aplankys •
750.000 žmonių
Soldier Field karo parodą
jau aplankę 500,000 žmbnių. Jei oras bus gražus, tai
tikimasi' kad karo parodą
aplankys* 750,000 žmonių
Buvęs lietus draugeliui su
trukdė pamatyti, karo parod«: .:•<«'</;
'.‘v„ZG

DIDELI*

IM*AJU>AVa-aAK

---- $INJUUU> F—
LUTIU

BONAI.
SAXAPHONBS.
•BES su “auM" — 386.00
v*

snuoąsjąag

SVHSflVNVZVM T

£888 ICUDO

-

TEIKIAMOS VELTUI
Prasidės Ketv. Bal-April 30 d., 8 v. vak.

JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TEL. YARDS 1001
J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardiųo NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
fin

SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 106% vilnoniai, $55.00
, vertės “elose out” kaina ......................... .....................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
1 $29.50 vertės, parsiduoda dabar už

OOLDSTETN’S MUSlC SHOP n z Q14 MaaweJ|l Bt,, Ohleturr,.

. $14.50

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
, Paikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00n r :l-i C1C 7R
□ 1K1
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..

T-

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

WHOLESALE

COQ Afl

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų tfC QC <- <CO QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. uažerait. kaina

LIQUOR
ĮSTAIGA

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESĖS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoQO
da po tiktai ......... . .j„-.I...................................................
•Pl’OO
$15.00 vertės KOTAI,
<t«Q 7 C
parsiduoda po tiktai ....................................................... u)O./0

i

Uvežiojamepo vis*
ChkfųįO.

GABEL'S CLOTHING STORE
<733 Maxwell S t.

REMKITE
SENĄ

ATDARA KAS VAKARAS. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

Lietuvių
DRAUGĄ.

M. KANTSR, nav.

i Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos. ; . > ,
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
l
♦♦
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą,1 pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
,
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

MUTUAL uąuoR'co.
4707 So. Halsted St
Telefonas: BOULEVARD 0014

tir

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
'1 s«kw|nJ^,UJA*# ’

dm.

,

DtL NUDA2VMO
SlENtNfcS POPIET

Dlnlng Room Sets — Parlor
įlieta u. BedroOm Sets — Rūgs
•i-i** Radios — Refrigerators —•
ifVashers —■ Mangels — and
Stov«*-

, Nationalljr ( advertised iteme,

ALEX ALESAUSKAS and SONS
Apdengia bu vie
nu kotu. .’ z saųnan
J vienų valandų.
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna-

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — ŠVECIUOSJE
|
AR VAIINftJANT LAUKUOSE — VISA CHIC A008 IR
I
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

riARGUTi-r
RADIO LAIKRAŠČIO FROGRAMŲI
VlenlntėUa lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoj*!

- VIENUOLIKTI MĖTAU SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
UITOMIS Dienomis 9:90 v, vak
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

6750 So. Western Avenne
Plume: GBOvehin 2242

ii

FACTOKY

BEPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
4?

418 YRA PLAUNAMAS
SMaMrklt l faf.
«n
viHKlrniu
ir
Paryki. IM (ai.
mlltiM. Jum, j,
kulnim.,
(ulnvn.
v.tfnjlaul, tikini
3*M
cnlira..

FlnOr

WHFC-I45O kil'

PDOH
jpui»o m ZOZZ

U|P

PILIETYBES PAMOKOS

FLU>37.60,

KONCVKTO? GŲITAftAI. SPANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
SMUIKOS, TENOR, BANJOS -rJS.bO, 33.50, 312.60 lkl
00.
STKIUNfMIAI BASĄJ.t- 330.00,
3136.00 lr 3160.00. BASO UŽOBNGALAS
312.00. SMI CIK
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BAKAIS,
VIOLAS
Ir
CBLLO — 31 60, 33.00, 36.00.
3ip,eo lr 3J6.00. Btrlupo. d«i vi
sų virt minėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 313 60.
323.60. 336.00. 360.00. PEDALS,
HI BOT 8,
CTMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH, PIECE visiems
brasą tr
“read”
instrumentams
pritaikomi jūsų Iflpoma.
EKSPERTtVAS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
• ,
Atstatymas visų dalių CJarnetams.
TrlOboms, i . Sazaphonsų,,
Smulkoma lr Oultarams.

,

Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

OF CHICAGO

BONDS
AND
STAMPS

MUKU

3700 So. Spaulding Avenue

Savings and Loan
Association

UNITED STATES
DEFENSE

OF

I

THE VILIJA GOAL CO.

MUTUAL
FEDERAL

BUY

-----------

Labai Svarbus Visuomenei
t

Valdyba

IMI

Mayoras .Kelly
ragina
žmones pamatyti šaunią ka
ro parodą. Karo paroda bai
giasi ateinančio šeštadienio
vakare.
...
- , J
'
•
(i

PRANEŠIMAS

kviečiami laiku susirinkti.

HantVrs

$2 91

Parite

J.

oi <1|cni>

IiktteeC Alyva. . ; L’. . .a» u< g*|.
Tu^numa,.....................
uJ pl

B E R L A MF $•
PAINT * WzU.LPAPRR STORE
GIsm -eBrushės
Popiera Sukarpomo Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANai 4866
Mes prbtetom visur veltui

(CRANE
.

COAL

CO.

;WEST VIRGINIA GENUINE

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neliparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio, karą jums:
POCAHONTAS,

Mine Pun,-labai lumpmiotl, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,

z r

0.00

$8.95
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $in c A
kepimui pečiuose įr namų šildytuvams.. IVnOU
5382 80. LONG AVĖ.
l'^nr...................... ii

TEL. PORTSMOUTH 9022
u
i
-i------fl

n

r8'

k a

n n

a r

Penktaiienis, rues xl. 1942
<. i

ILLINOIS,

ANTANO PARAP.---CICERO,
Sekmad., Rugsėjo 13, 1942
Didelis Rudeninis

ŠVENTO

DARŽE

VYTAUTO

Prasidės

paprastu

laiku

ir

tęsis

(115th Street, tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.)

vėlumon.

PIKNIKAS

ATVYKĘ Į PIKNIKĄ, TURĖSITE PROGĄ
PASIDŽIAUGTI MALONIA DIENOS PRO
GRAMA, KURI BUS PARUOŠTA.

BUS VISOKIŲ LINKSMYBIŲ, ŽAIDIMŲ,
SKANIŲ VALGIŲ IR GERYMŲ VISIEMS —
JAUNIEMS IR SENIEMS.

TARP KITKO BUS IR DOVANOS - U. S. KARO BONAS IR DVIDEŠIMTS PENKI DOLERIAI ($25.00) PINIGAIS !
Nuoširdžiai kviečiame visus parapijiečius ir bendrai visus lietuvius dalyvauti.

Chicagos arkivyskupi
jos katalikiškose mo
kyklose yra 195,000
mokiniu
'

Pusantro milijono Chicagos katalikų
meldžiasi už Amerikos pergalę
Arkivyskupas Samuel Stritch kvie

Pereitą trečiadienį Chica
gos arkivyskupijos 400 pra
džios katalikiškose mokyk
lose, 88 high- schools ir 8
kolegijose prasidėjo moks
las.
Msgr. Daniel Cunning
ham, archidiocesan superintendant of schools, pareiš
kė, kad tose mokyklose yra
195,000 mokinių.
Pradžios mokyklos
pa
daugėjo tūkstančių
moki
niu, bet mokinių skaičius nu
krito high schools, nes dau
gelis išėjo į kariuomenę.

čia į šventą valandą ypač tas moti
nas, kurių sūnūs žuvę karo lauke.
Rugsėjo 13 dieną Soldier
Field įvyksta šventoji Va
landa. Šventą Valandą visa
Chicagą melsis už Ameri
kos žuvusius ir esančius
fronte kare. žuvusieji bus
pagerbti, o
užgyvuosius
karius bus meldžiamasi, kad
jie sveiki grįžtų iš karo
fronto pasibaigus.

Chicagos arkivyskupas S.
A. Stritch ypač kviečia į
Šventą Valandą atvykti mo
tinas, kurių sūnūs yra kritę
karo lauke.
Msgr. Byrnes,
šventos
Valandos komiteto pirmi
ninkas, praneš žuvusių ar
dingusių karo lauke karių
vardus.
Vakar rytą Chicagos ar
kivyskupijos 421 bažnyčio
je prasidėjo tridienio mal
dos, kad tinkamai pasiruo
šus Šventai Valandai. Tiki
masi, kad tridienio maldo
se 1,500,000 Chicagos kata
likų dalyvaus.
Šventą Valandą
Kry
žiaus akyvaizdoje bus at
liktos keturios meditacijos,
kuriose bus nurodoma prie
monės kaip pasiekti gra
žesnio ir doresnio gyveni
mo.
Ateinantį
sekmadienį,
rugsėjo 13 d., Soldier Field

bus atidarytas nuo 4:30 po
pietų.

Šventos Valandos metu
arkivyskupui Samuel
A.
Stritch asistuos gausus ku
nigų būrys, jų tarpe bus ir
lietuvis kunigas Bruno Grinis, Visų Šventųjų parapi
jos vikaras.

Visi yra kviečiami daly
vauti Soldier Field šventoj
Valandoje, kur bus prašo
ma Dievo Amerikai perga
lės ir mūs kariams saugaus
gyvenimo.

Iš Rusijos atvyko
Dr. M. Devenis

Kun. Kleb. Ignas Albavičius ir Parapijiečiai.

Arkivyskupas S. A. Stritch kviečia visus į Šventą Valandą

Pasunkėjo susisiekimas oro
paštu su užsieniu

Dr. M. Devenis bolševikų
buvo išvežtas iš Lietuvos į
Sovietų Rusiją. Amerikos
Trečioj eilėj bus vežami privatūs
valdžios pastangomis dr. M.
Devenis buvo iš Rusijos iš
laiškai, kurių svoris neturi būti dides
laisvintas ir šiomis dienomis
per Indiją atvyko į Ameri
ni, kaip dviejų uncijų.
ką ir dabar gyvena WaterErnest J. Kruetgen^ Chi toj — V mail ir trečioj ei
bury, Conn., kur gyvena
cagos
pašto
viršininkas, lėje visi kiti laiškai. Priva
jo žmona su vaikais.
praneša, kad dėl karo'yra tūs laiškai siunčiami į siunpasunkėjęs su užsieniu oro tūs laiškai siunčiami į už
Vienas žodis ne šneka, paštu susisiekimas. Todėl
sienius oro paštu neturi bū
vienas vyras ne talka; kai pirmoj vietoj į užsienius oro ti daugiau kaip dviejų un
du stos, visados daugiau pa paštu bus vežama oficiali cijų.
korespondencija, antroj vie
darys. (A. Jakštas).
Pašto viršininkas E. J.
Krutgen įspėja žmnnes, kad
privatūs adresato, kartais
gali tekti juos vežti ne oro
paštu. Laikui bėgant priva
tūs laiškai oro paštu į už
sienių gali būti visai nebevežami.
Šis nuostatas neliečia Me
ksikos, Centralinės' Ameri
kos, Pietų Amerikos vakarų
Indijos ir kitų salų, esan
čių Carribbean apylinkėje,
TOVVN OF LAKE
Alaskos, Kanados ir Newfoundland.

Sv. Kryžiaus Didelis

KARNIVflLAS
47 tos ir DAMEN

Lietuviu demokratu
pergalės piknikas

10 RIDĖS.............................................................. 50 BŪDUKIŲ
KASDIEN BAIGIANT SEKMAD., SEPT. 13 D.
1 — $25.00 — $250.00 WAR BONDS VELTUI kas vakar*!
2—1000 Bonkų PIENO Vaikučiams DYKAI kas vakarą!
3 — “Aerial Act” — 150 pėdų ore vaizdas — VELTUI!
4 — Kiddie Ridės ir Fairyland — ĮŽANGA DYKAI!
KUN. KLEB. LINKUS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI •

5

ŠIAME MILŽINIŠKAME KARNIVALE

,

Jau 10,000 jaunuoliu
įsirašė į lakūnu '<
mokyklą
Chicagoje į karo lakūnų
mokyklą jau įsirašė, 10,000
jaunuolių. Dešimt tūkstan
čių užvakar kadetų būva
kai įsirašė William Cullerton, 19 metų amžiaus, 1719
New England avė.
Iki sausio mėnesio Cook

dalyvaus

/

X šv. Antano parapijos,
Cicero, nuosavybėse, kaip iš
lauko, taip ir iš vidaus, per
vasarą padaryta daug nau
jo : vienur atliktas remon
tas, kitur įvesta naujų pa^
gerinimų. Daugelį tų darbų
atliko patys parapijonai, pa
rapijos komiteto nariai. Kle
bonas džiaugiasi žmonių
darbštumu ir nuoširdumu.

, i X Kun. S. Valuckas pra
eitam Federacijos Chicagos
apskrities susirinkime skai
tė begalo įdomią ir aktualią
paskaitą tema, kaip jaunieji
inteligentai žiūri į Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Nu
tarta prelegentą kviesti su
ta paskaita, tik ją dar praplečiant, į būsimą Federaci
X Povilas Alei iūna.s, 3334
jos apskrities konferenciją
So. Lowe Avė., tarnauja ka
(seimelį).
riuomenėj seržantu, šiomis
X Federacijos Chicago dienomis buvo parvykęs na
apskrities susirinkime, ku mo keletai dienų. Praeitą
riame kun. S. Valuckas skai antradienį lėktuvu išskrido
tė įdomią paskaitą, pasiges į savo stovyklą Dolworth,
ta atstovų iš skyrių: Cicero, No. Carolina. Jaunas kareiTown of Lake ir No. Side. ! vis džiaugėsi pasimatęs su
Nebuvo atstovaujamos taip ^savo tėvais, sesute ir drau
pat šios draugijos bei or-jų gais.
. - , ,
,
apskritys: Labd. Są-gš, Tė
X Edvardas Miknis, tar
vų Marijonų Bendradarbių
naująs Dėdės Šamo kariuo
Dr-ja, L. Vyčių, Sodalicijos,
menėj, praeitą sekmadienį
LRKSA., ARD. Šie skyriai
nustebino savo motiną pa
ir šios draugijos bei organi
šaukdamas telefonu net iš
zacijų apskritys susirinki
Louisiana valstybės. Sakėsi
muose paprašykite savo at
gerai jaučiasi ir net keletą
stovų raportų iš Federacijos
svarų užaugęs. Miknienė y
veikimo.
ra ilgametė Bridgeport gy
1 • ; 1 • • ' v •:
X Kun. A. J. Alauskas, ventoja.
Reading, Pa., lietuvių para
X Sofija Kiupeliūtė pra
pijos klebonas, dalyvavo mū šo pranešti, kad jos vestu
sų dienraščio “lietingame vės su M. F. Malloy, Lieutepiknike”. Tai buvo tolimiau nant Engineer Corps U. S.>
sias mūsų tradicinio pikniko Army, turėjo įvykti sek
svečias.
madienį, rugsėjo 13 d. ati

X lst Class Pvt. Esifinas,
organizatorius Baltic-Americin Draugijos Washingtone,
šiomis dienomis lankėsi dnr.
“Draugo” redakcijoj. Jis tar
nauia kariuomenėj ir dabar
yt^Į šauniojo War Show da-

žymių kontrolę
mus.

svarstys

rendų

kitus

klausi

ir

dėtos. Jos sužieduotinis šio
mis dienomis karo vadovy
bės pašauktas svarbioms pa
reigoms ir turėjo greit iš
vykti į neskelbiamą vietą.
Kuomet gaus leidimą par
vykti į Chicago, diena ves
tuvių bus paskelbta.

X Aleksandra MontrimieKas dažnai skaito, tas pa
j nė, per 20 metų laikiusi mais links kada nors rašyti. (Cro
:to produktų krautuvę adre bbe).
Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS

SUKNELIŲ — SERMfcGŲ _
SIUTŲ IR KAILIŲ

katedų.

lietuvių ir kitataučių kalbė kuriame

ir

mu

County norima gauti 20,000

Siame piknike bus žymių ir jų atstovų suvažiavimas,

svečių.
I

Kada vyko : aršios kovos
Bataane, tai ten daug žuvo
Maywood jaunų ‘Vyrų už
Amerikos laisvę. »
Ateinantį šeštadienį Maywood turės “Bataan Day”,
kurioje bus pagerbti Maywood didvyriai, žuvę Ba
taan kovose. Tą dieną visi
Maywood gyventojai išeis
iš namų ir dalyvaus didin
game parade.
Louis Nelson, “Bataan
dienos” iškilmių pirminin
kas, pareiškė, kad Maywood
mini “Bataan dieną”, kad
pareiškus žuvusiems pagar
bą ir parodžius, kad Maywood nesigaili nei žmonių,
nei pinigų, kad tik Amerika
laimėtų karą.

The Lithuanian Democra|tic League of Cook County, Namu savininką
pergalės piknikas įvyks rug
suvažiavimas
sėjo 20 dieną,
Liberty
Chicagoje rugsėjo 14
ir
Grove 83rd st. ir Willow
15 d. įvyks namų savininkų
Springs Road.

tojų

j

Maywood jau pasiruo
šęs pagerbti savo hero
jus "Bataan dienoje"

su 2956 S. Union Avė., mi
rė. Ji buvo sėkminga biznierka. Jos gailisi ne tik ar
timieji giminės, draugai, bet
ir visi pažįstami ir kaimy
nai.

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė
iMbal

gprnq

motorų

rfl4lc«

cloth

kotai

STEIKITE

IR

kailiniai,

parslriukla

PATYS

kailiukais

niiiomlntomls

PAMATYKITE

papaoštala

arba

kainom Ia.

ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziahak ir Duktė, Sav.

,

