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the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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VOKIETIJA
Šimtai britą lėktuvą sprogdina 
Vokietijos karo pramonės centrus

Britams padeda sovietų lakūnai; 
šie atakuoja Rytų Prūsiją

LONDONAS, rūgs. 11. — 
Šimtai britų bombonešių 
praeitą naktį atakavo Vo
kietijos svarbų pramoninį 
centrą — Dusseldorfo mies
tą ir apylinkes. Tonai sprog 
stamųjų didžiulių bombų iš 
mesta ir ten viskas pakeis
ta griuvėsiais. Seniau šis na 
cių pramonės centras jau 49 
kartus iš oro buvo atakuo- 
tas.

Be to, britų bombų kliuvo 
ir kitiems vakarinės Vokie
tijos centrams.

Oro ministerija pranešė, 
kad iš šių nakties metu ata 
kų negrįžo 31 lėktuvas (Iš 
Berlyno per radiją praneš-

w I

Britai be sunkumų užėmė tris
Madagaskaro salos uostus

LONDONAS, rūgs. 11. — britai nesusidūrė su smar 
Ministras pirmininkas Chur
chill šiandien parlamentui 
pranešė, kad britai be dide
lių sunkumų ir su mažais 
sau nuostoliais užėmė tris 
vakarinius Madagaskaro sa 
los uostus. Sako, kad ten

SUIMTI ASTUONI 
KUNIGAI UŽ 
PAGALBA ŽYDAMS
NEW YORK, rūgs. 11. — 

Britų radio šiandie pranešė, 
kad Lyons mieste (neoku
puotoj Prancūzijoj) Vichy 
vyriausybės įsakymu areš
tuoti aštuoni kunigai jėzui
tai už jų teikiamą pagalbą 
persekiojamiems žydams ir 
už neišdavimą autoritetams 
žydų vaikų, kuriuos naciai 
nori išgauti ir juos su ki
tais augusiais žydais depor 
tuoti. «

Kunigai kaltinami, kad 
jie žydų vaikus turi savo 
globoje nežinomose autori
tetams vietose.

MacArthuro vyrai 
25 laivus nuskandino
MELBOURNE, Australija, 

rūgs. — 11. — Iš gen. Mac
Arthuro vyriausios karo 
stovyklos pranešta, kad ma 
žiau kaip per penkis mėne
sius Australijos karo zono
je sąjungininkai nuskandi
no japonų 25 karo laivus ir 
transportus ir sunaikino iki 
500 lėktuvų. Be to, 41 karo 
laivai ir transportai, taip 
pat apie 177 lėktuvai suga
dinta.

ta, kad 31 britų lėktuvas 
numuštas).

Spėjama, kad atakose da 
lyvavo 750 iki 1,000 bombo
nešių ir kovinių lėktuvų.

Dusseldorfas yrą ties 
Reino upe už 24 mailii} nuo 
Koelne miesto: Ten yra di
delis metalurgijos, mašine
rijų ir chemikalų pramonių 
centras.

O sovietų lakūnai daro 
dažnas atakas prieš nacius 
Rytų Prūsijoj, Rumunijoj 
ir Vengrijoj. Žiniomis iš 
Maskvos, užpraeitą naktį 
sovietų lakūnai jau kelintą 
kartą atakavo Karaliaučių.

Krasnaja Zviezda rašo, kad Hitleris 
Įsakęs būtinai paimti Stalingradą

. ■ r
Taęi■iau Volgos tvirtovė atkakliai 
rusų ginama ir nepaimamakesniu prancūzų priešinimo 

si.
Churcliillis be to pažymė

jo, kad žygyje prieš Mada
gaskarą dalyvauja tik britų 
imperijos jėgos, kad Vichy 
vyriausybės kareivių saloje 
yra tik apie 10,000, daugiau 
šia vietiniai vyrai, kurių 
viršininkais yra prancūzai.

Išlaipinta britų kariuo
menė žygiuoja paimti Ma
dagaskaro sostinę Tanana- 
rive.

Milžiniški kinų 
nuostoliai

LONDONAS, rūgs. 11 _ 
Dr. George Yeh, kinų infor
macijų ministerijos direkto
rius Londone, apskaičiuoja, 
kad per penkerius karo me
tus Kinija neteko, apie 6 
milijonų kareivių nukau
tais ir sužeistais. Japonijos 
nuostoliai — apie pustrečio 
milijono karių.

Anot jo, šiandie Kinijos 
kariuomenėje yra apie 13 
milijonų vyrų.

Tariasi dėl kelio 
atidarymo
NEW DELHI, Indija, 

rūgs. 11. — Indija su Kini
ja turi pasitarimus dėl ati
darymo senovės kelio pro 
Karokoram kalnus karo rei
kmenų pristatymui Kinijai. 
Kitus patogesnius kelius 
japonai perkirtę.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas pranešė, kad 
gal šį pirmadienį bus pas
kelbtas gazolino racijonavi- 
mas.
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("Draugas" Acme telepnotoj

Šis paveikslas buvo įdėtas į japonų leidžiamą anglų kalba laikraštį, kurio pavadini
mas “Freedom”. Laikraštis išleidžiamas Shanghai. ši žinių versija atsirado po to, kai 
Amerikos kariai belaisviai laukė pasikeiti mo su japonų belaisviais, tai amerikiečiams 
belaisviams pranešė japonų lieut. Matsuda, kad britai jau krito Singapore.

AMERIKOS BELAISVIAI IČ( JAPONŲ GAUNA ŽINIAS

MASKVA, rūgs. 11.,» — 
Sovietų raudonosios armi
jos laikraštis Krasnaja 
Zviezda (Raudonoji žvaig
ždė) rašo, kad Hitleris įsa
kęs vokiečių kariuomenės 
vadams žūt būt paimti Sta
lingradą. Dėl to prieš s tą 
miestą sutraukta gausin
giausia vokiečių armija.. Ta

Morgenthau ui 
privalomą taupymą

WASHINGTON, rūgs. 11. 
— Iždo departamento sekre
torius Morgenthau spaudos 
konferencijoje pareiškė, 
kad karo taksų klausimu 
jis keičia savo nusistatymą: 
Pirmiau |įs griežtai prieši- 

■ivalomajam taupynosį privalomajam vado M , pripažįata,
“*•.0 5i4ndien j4"*..”1; įkad Stalingradu! yra rimtas 

pavojus.kalauja. Savo nusistatymą 
jis, kaip sakosi, pakeitė, 
kai neturi pavykimo karo 
bonų pardavinėjimas, kai 
parduodamais bonais vy
riausybė negali surinkti rei 
kalingų fondų karą vykdy
ti. Iždo sekretorius tad no
ri, kad į svarstomą kongre
se taksų bilių turi būti 
įtraukta privalomojo tau
pymo provizija.

Savo rėžtu senato komite 
tas, kurs pripažino visiems 
“Victory” taksus, greta to 
planuoja sukelti didesnius 
taksus už kiekvieno žmo
gaus pajamas.

j 0TTAWA. — Kanada pa
siryžo kas mėnesį Graikijai 
pasiųsti dovanai po 15,000 
tonų kviečių.

čiau ta Volgos didinga tvir
tovė laikosi,* pažymi laikraš 
tis.

Krasnaja Zviezda sako, 
kad nė vienam kokiam nors 
buvusiam kare nebuvo su
traukta milijoninė priešo 
armija prieš kurią nors 
tvirtovę. Praeitais metais 
Maškvos fronte vokiečiai tu 
rėjo pusę milijono vyrų, kai 
ryžosi užplūsti raudonąją 
sostinę. Dabar gi prieš Sta 
lingradą sutraukta milijono 
vyrų armija!

Stalingrado apylinkėse 
eina aršios kovos. Gynėjai 
rusai nepasiduoda. Jei kur 
jie priverčiami atsimesti, 
tai kitur kontratakomis vo 
kečius sukerta. Kol kas vis
kas eina lygiomis. Sovietų

(Iš Berlyno per radiją 
praneša, kad abiejuose Sta
lingrado šonuose vokiečiai 
per atkaklias sovietų ata
kas prasiveržė prie Volgos 
pakrančių ir miestas iš tri
jų šonų žnybiamas).

Anot sovietų pranešimų, 
dideli mūšiai vyksta Novo- 
rossisko miesto ir uosto pa 
ribiai8, ties Juodąją jūra.

Taip pat pranešta, kad 
vokiečiams veržiantis Groz- 
ni miesto link pavyko persi 
mesti per Terek, upę. Groz- 
ni srity yra dideli aliejaus 
šaltiniai.

Centriniam fronte (Mas
kvos šone) raudonoji armi
ja vykdo sėkmingas kontra
takas prieš vokiečius.

Studentai bus šaukiami 
karo tarnybon
WASHINGTON, rūgs. 11. 

— Karo sekretorius Stim- 
son spaudos konferencijoje 
pranešė, kad ateinantį spa- 
Ikr mėnesį karo tarnybon 
bus pašaukti armijos atsar
goje esantieji kolegijų stu
dentai, kai kurios armijos 
atsargos ir nacionalinės 
gvardijos daliniai, kadangi 
ginkluotoms jėgoms reikia 
daugiau vyrų.

Be to, sekretorius prane
šė, kad iš moterų bus suda
rytas orinis eskadronas skri 
dinti iš Amerikos naujus 
lėktuvus į visus karo fron
tus. Iki šioliaj. šiuo darbu 
užsiima vien vyrai skridi
kai, kuriuos reikia pakeisti 
moterimis, šis moterų es
kadronas bus žinomas var- 
du WAFS (Wonfen’s Auxi- 
liary Ferrying Šąuadron).

' I •.
kl* I ■ . i 1HINieko nauja . ,

Indijos klausimu
LONDONAS, rūgs. ll. — 

Ministras pirmininkas Chur 
ęhillis parlamente pareiškė, 
kad Indija nurimsta, kad 
All — India kongreso par
tijos vadai įkalinti ir nepri
klausomybės klausimu ne
turima jokių pasitarimų. 
Jis pažymėjo , kad tenai 
baltųjų karių armija žymiai 
sustiprinta ir nėra pavo
jaus. Dėl galimos japonų 
invazijos Indijon ten budi
ma.

VVillkie išvyko Rusijon
ANKARA, Turk’ja, rūgs. 

11. — Čia kokį laiką viešė
jęs . prezidento Roosevelto 
personalus atstovas Wen- 
dell VVillkie išvyko Rusijon. 
Prieš tai Jis turėjo ilgus pa 
sitarimus su turkų, premje
ru Sukru Saracoglu.

PUOLAMA
Amerikietis jėzuitas prašo japonų, 
kad jis būtų įkalintas stovykloje

Tuo būdu jis gautų progos
i

aptarnauti katalikus nelaisvius
NEVV YORK. — Ameri

kietis jėzuitas kun. VVilfred 
LeSage pasisiūlė japonams, 
kad jis būtų įkalintas japo
nų Yangtze-poo koncentraci
jos stovykloje, kur jis gautų 
progos dvasiniais, reikalais 
aprūpinti- ten kalinamus apie 
400 katalikų karių ir mary
nų, kuriuos japonai paėmę 
nelaisvėn Guam saloje ir ki
tose kovų zonose Pacifike. it• ' < 1 • . ,

Apie tai žinių iš Kinijos 
parvežė japonų repatrijuoti 
meksikiečiai jėzuitai, kun. į 
Frederico Chavec-Peon ir 
br. Ramon Gomez-Robleda, 
kurie Amerikon parvyko 
kartu su kitais japonų iš
laisvintais Kinijoj internuo
tais amerikiečiais garlaiviu 
Gripsholm.

Kun. LeSage yra taurptau- 
tiniai žinomas savo kilniais

18-19 M. AMŽIAUS 
GRUPE ŠIEMET 
NEBUS SAUKIAMA
WASHINGTON, rūgs. 11. 

— Prez. Rooseveltas šian-; 
die spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jo nuomone, 
18—19 m. amžiaus regis- 
trantų jaunuolių grupė šie
met nebus šaukiama karo 
tarnybon.

Klausiamas, kada ta gru
pė bus šaukiama, preziden
tas atsakė nežinąs. Pirmiau 
tuo reikalu reikia įstatymo, 
kurio klausimu turimi pasi
tarimai.

Be to prezidentas iškėlė 
aikštėn, kad šiandie U. S. 
laivyne yra apie 700,000 vy
rų. '

Japonai aiškina 
Togo pasitraukimą

MASKVA, rūgs. 11. —
Japonų ambasada Kubiševe 
neutraliniams diplomatams 
‘‘išaiškina”, kad japonų už
sienių reikalų ministras To
go atsistatydino dėl jo prie
šinimosi reorganizuoti šią 
ministeriją. ^Sako, suplanuo
ta ministeriją padalinti į 

, du ofisus, kurių vienam ten 
ka tvarkyti santykius su 
Rytų šalimis, o kitam —su 
kitu visu pasauliu.

ROMA. — Japonų subma 
r inas nuskandino britų tran 
sportą Mozambiąue sąsiau
ry, tarp Madagaskaro ir 
Afrikos. Žinia nepatvirtin
ta.

Voi. XXVI

darbais tarpe bėglių Jac- 
ųuinot zonoje. Praeitais me
tais lapkričio mėnesį kun. 
LeSage pabėgo nuo japonų 
iš Wuhu su kitu kunigu jė
zuitu amerikonišku kariniu 
laivu. Prasidėjus karui ja
ponai VVhangpoo upėje nus
tvėrė tą laistą.- Internuota#! 
kun. LeSage tad ir prašėsi, 
kad japonai jį nukeltų ir 
įkalintų karo nelaisvių stb- 
vykloje.

Nežinoma, ar japonai pri
pažino jo prašymą. Tik ži
noma, kad sulaikytiems 
amerikiečiams jėzuitams ja 
ponai pasiūlė repatrijaciją. 
Tačiau jie pasiūlymo nepri
ėmė pareiškę, kad pasilik-i 
šią ir toliau savo vietose. 
Nors jiems laisvė suvaržy-i 
ta, bet tarpe internuotųjų 
veikti jiems nekliudoma ir 
tuo jie naudojasi.

• «•
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Japonu veržimasis 
N. Gvinėjoj suturėtas

• -*vh
GEN. MacARTHUR STO

VYKLA, Australija, rūgs. 
11. — šiandien išleistam 
komunikate pąžymima, kad 
japonų veržimąsis Port Mch 
resby link, Naujojoj Gvinė
joj, sulaikytas už 44 mailių 
nuo šios bazės. Tas atlikta, 
po atkaklios kovos ir su di
deliais abiejų pusių nuostol 
liais.

Komunikate sakoma, kad 
sąjungininkų lakūnai smar
kiai bombarduoja japonų 
jėgas kalnų perėjoje ir šiau 
rinėse antšlaitėse ir tuo 
būdu priešas sulaikomas 
nuo pažangiavimo.

Dalis japonų jėgų tačiau 
kiek pirmiau jau prasiver
žė Owen-Stanley kalnų per
ėja. Spėjama, kad prasi
veržusi priešo dalis nėra 
gausinga. Tačiau japonų 
kariai yra daugiausia raišti 
niai įgudę veteranai.

Nuskandinta du 
japonu transportai
CHUNGKING, Kinija rūgs. 

11. — Kinų centralinė žinių 
agentūra praneša, kad rug
piūčio 27 d. Fukien pakran
tėse sąjungininkų submari- 
nas nuskandino du japonų 
transportus su 2,000 karių 
ir karo reikmenimis.

VICHY. — Premjeras La
valis pareiškia, kad už ata
kas prieš Madagaskarą An
glija ir Amerika lygiomis 
atsakingos.

4
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Draugystės jubiliejus

Sheboygan, YVte. — šį sek
madienį, rūgs. 13 d. Šv. O- 
nos Moterų Pašalpinė drau
gystė apvaikščioja 25 me
tų sukaktį nuo įsikūrimo. Iš 
ryto ankstybos Mišios šv. 
bus draugystės intencija. Vi
sos narės eis prie šv. Komu- 
hijos. Vakare bažnytinėj sa
lėj įvyks bankietas ir prog
rama, kuri susidės iš kalbų 
ir dainų.

Draugystės istorija

Šv. Onos draugystė suor
ganizuota rugpiūčio 1, 1917 
m., klebonaujant kun. J. Tiš
kevičiui. Pirmiausiai buvoHžd., Bronysė Dabrauskiūtė

M rusins narės

Sekančios yra mirusios na
rės: Karolina Ciginskieno, O- 
na Stražienė, Agota Krikš
čiūnienė, Domicėlė Stauskie- 
nė, Kotryna Šidlauskienė, 
Marijona Bagdonienė, Mari
jona Steponavičienė, Petronė 
Bičkienė, Ieva Lementavičie- 
nė, Morta Krutulienė, Kot
ryna Cenelienė.

Valdyba

Pirmoji pirmininkė buvo 
Agota Daunerienė. Dabar 
valdyboj yna: Marijona Je- 
kinevičienė — pirmininkė, 
Agota Abromaitienė — vice 
pirm., Anelė Stauskienė —

Šv. Onos, moterų pašalpinė draugija, Sheboygan, Wis.
pavadinta Nekalto Prasidė
jimo Švč. Panos Marijos dr- 
gija. Iš syk prisirašė 42 ma
rės. Iš karto šios organiza
cijos veikimas buvo silpnas. 
Rodėsi ženklų, kad draugi
ja galės pairt. Bet vėliau 
perorganizuota.. Tam daug 
gelbėjo kun. P. t Būčys (da
bar vyskupas). * Draugystei 
duotas vardas Šv. Onos Mo
terų ir Merginų 'Pašalpinė 
draugystė. Nuo to laiko pra
dėjo augti narių skaičium 
ir tvirtėt finąnsais. šiandien 
turi 72 nares.’ Ižde netoli 
$3,000.00. Per yįsus 25.me
tus’ >yra ■ aukojus įvairiems 
Bažnyčios ir tautos reika-

ir Marijona Herr raštinin- 
kėg kas, Viktoras Gataveckas, į

Visi ahebolganiečiai svei- • Viktoras! Girdauskas, J. M. 
kiną ir linki šiai kilniai drau- Ivašauskas,'•-Feliksas Jegile- 
gystei ilgiausių metų, augti vičius, Edvinas Jekinevičius,
ir bujoti, darbuotis Bažny
čios ir savo labui.
Už Dievą tr Tėvynę < t j

Iš nędidedės mūšy para
pijos 54 jaunikaičiai tarnau
ja apgynimui Afnerikos ide
alų. Iki šiol sekantieji yra 
tarnyboje: Lieut. Jonas Al- 
dakiuskas, feergt. Edv. Gir
dauskas, sergt. Jonas Klie- 
jūnas, Pranas Abračinskas, 
Juozas Banionis, Petras Bal- 
naitis, Vincas Balnaitis, K.

lams. Jos aukos siekia ne- Belekevičius, sergt. Jonaą
toli $2,000.00. Parapijos dar
buotėj visuomet stovi pir
moj vietoj.

Brusokias, .Pranas Buzaitis. 
Jurgis Bukaitis, Albinas Či- 
kavičius, Danielius *3ižaus-

Adolfas Jasinskas, Vincas 
Juknelis, ^Petras Kiseliaus- 
kas, Vincas Kondreckas, VSn 
cas Kučiauskas,. Kazimieras 
Lukšis, Bernardas Markevi
čius. Pranas Miliauskas, Ber
nardas Paulevičius, Vincas 
Pažėra, Pranas Pažėra, Vin
cas Gelbuda, Antanas Povi
laitis, Juozas Pečkis, Anta
nas Pečkis, Antanas Posevir 
čius, Jonas Ausevičius, Vin
cas Samuolis, Klemensas Sar 
vjckas, Bernardas šlapikas, 
Juozas šukaitis, Stasys Sa
vickas, Povilas Savickį,' bo
nas Škeris, Edvardas Skeris;
Juozas šulčius, Albinas Syet

ui , ! >. i' ii

liluskas, Viktoras Vitkaus
kas, Vincas Benulis, Jonas 
Zanizaimkas, Vincas Ragu
tis,* Antanas Ragutis, Pra
nas Ragutis, Juozas Ragu
tis • (4 broliai),' Juozas Kil
nos, Petras Stauskas, Anta
nas Simonynas, Rapolas Kal- 
tauskas. . i

: l i » i '

YVĄUKEGANIEčlAI įTEIK’lA ČEKJ $800.00 SUMAI ' "

AįL ’ i "I”
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Is kairės į dešinę: Pranas Bujanauskas, Lietuvių Dienos iždininkas; Vladas M. Ski
ntis, vicępirm.; Ensign George Dennis iš Great Lakęs stoties; Bukantis,
sekretorius; Major P. S. Brown iš Fort Sheridan stoties; Vincas Jakaitis, vice pirm.; 
ir Alekas Jankauskas, pirmininkas.

ūmai ..»

l J. Ę. kfilvvaųkee arkivys
kupu , įsąkymu,, ,visose baž
nyčiose įvyks šv. Valanda 
šį. sekpudįenį, rūgs, 13, (d. 
Mūsų bažnyčioje šv. Valan
da bus 3į (Vai. popiet, Iš ry
to Šv. Vardo ir C. Y. O. na
riai bendrai eis prie šv. Ko
munijos. Po. Mišių šv. bus 
bendri pusryčiai, programa,

■ i ■ ■ " 1 '"rr ".r t—r
DR. VAITUSH, OPT. 

i ♦ j t»

litas* *80 metą; «Hktika 
' Jūsų garantavimas

©ptomitrieally Akių Specialistas
< ^Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

ilgimo, akių aptemimo, nervuo- 
io, skaudamą akių karSt j, atitai- 
trumparęžyft® Jr J toliregysįų.

tarnas su elektra parodančia ma- 
žmusias klaidai. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atitaisomo*.
VALANDOS: nue 10 ryto iki 0 ♦. 
Vak. Seredomis nue pietų e Ne

dalioj pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atttatae* 
ųsss be akinių. Kainos pigiu kaip

<712 South Ashland Ar.
—--- TAIM iru

kalbėtojas ir trumpas susi- į 
rinkimas. Pusė C. S. O. na-j 
rių tarnauja Amerikos ka
riuomenėj. Likusieji yna pa
siryžę tęsti kilnų, darbą to-' 
liau. Kad jie ųanlfų nenulei 
džįa, liudija praeitam mene 
--------------- --------- __------------

DR. SEIMĄ SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

sy įvykęs piknikas. Šįmet 
Šv. Vardo draugijos valdy
bą sudaro: Kaz. Šulčius — 
pirm., Wraf Keppel, Ed. Mar
kevičius, Petras Noris. T. P.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 tnetų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvi 
8401 SO. HALSTED ST.

kampas S4th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: EpCIjp ,800. ,
. . t f— REZHIBKCtJA *-» ■ 

tl So. 50th AveM Cice*>, III I 
TeL: Cicero 7681

* r *r V 1 
«■ A,-, , ...3 U , .

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gry- 
vehfmut. Saugokite Jau, leisdami, 
Iftegsamlnuott jau maderniSkiausig 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali sutelkti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurio pašalina
visą aklų Įtempimą. ..

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

OPTOMETRI8TAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampa* 18-toe
Telefonas: CANAL 06U, CtUcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:I0 a. m. iki t:tO p. m'. 

Trečiad. ir ftedt&d. »:IO a. m.
Iki 7:0* p. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
-4-

ŪR. T. DUNDULIS DR* S* B,EŽIS

Įteiktas čekis $800.00 
sumai U. S. Army-Navy 
Relief fondui

Rugsėjo 5 d. Lietuvių Au
ditorijoj, dalyvaujant Great 
Lakęs įtoties ir Major P. S. 
Ęrown iš Fort Sheridan, ko
misija Lietuvių Dienos įtei
kė gryno pelno $800.00 U. 
S. Army ir Navy Relief fon
dui.

Atstovai dėkojo lietuvių 
draugijoms už stambią au
ką ir stebėjosi, jog tai pa 
daryta viena diena. Gautas 
sekančio turinio laiškas.

Kas kasa dorovei kapą, 
tą tamsybių angelas vaini
kuoja.

Finance Dept. U. 8. Army 
Fort Sheridan, III.
American Lithuanian 
Societies of YVaukegan 
G. P. Bukantis, accrėtary, 
Waukegan, Iii.
Gentlemen:

On behalf of the wives 
and children of the enlisted 
men, who due to their Serv
ice at distant poiflts and in 
some cases on foreign aoil, 
are unable to temporarily 
provide for the n e c d s of 
their dependents for emer- 
gencies, I extend their ap- 
preciation to your societies 
for your donation to the Ar
my Emergency Relief Fund.

Sincerely yours,
F. C. Rogers,

Colonel, Inf.

-—i* T-r
Taigj, lietu vigu J* draugi

jos gali pasidžiaugti' dtliku- 
sios kilnų darbą. Galima pil
nai tikėtis, jog bus sušelpta, 
ne viena šeima mfįrf kariau
jančių kareivių ir jūreivių. 
Kad sekasi, tai sekasi

Tai sekasi ir niekas nega
li užginčyti (prašyčiau prof.; 
Kampininko tai ištlumoČy t i). 
Čia Lietuvių Diena pavyko, 
čia šv. Antano draugijos pik 
nikas kaip šturmeą praėjo, 
na, o ant galo Jonks 2ekaa 
nuvažiavęs į “Draugo” pik
niką parsivežė pirmą dova
ną — $500.00 Wa? Bond.

My oh my! ' Enrikas

< GYDYTOJAS H CHIRURGAS 

į 4157 Archer Avenue
Ofiso vai.; l4alir ‘0—0:30 P. M
< Trečiadieniais - pagal sutartį.

Ras. 6958 Sa Taimaa Ava, 
Ras. TeL GROvahįll 0611 
Offioa UL HBMlock 4840

DR.J.J.
GYDYTOJAS

X Vai.: a—4 U 7-0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis aaiitarns
£423. VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKO
PNYSIOIAN AND SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
O UBO VALANDOS į 

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offioa UL TABda 4707 
Namų UL PBOspasI 1900

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
ir geru piliečiu. (YVebster).

TaL TABda 1081.
Bea.: KENsrood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAI 

Ofiso vaL: ana 1-3; nae 8:30-8il0
756 35tb Street

GYDYTOJAS IR 
2201 West O

Valandoe i 1-3 po p 
Šakmad.. Trečiad. 

karais ofisas

7r8 v. vak. 
fieitad. va-

- REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TaL BBPvbUc 7868

TaL CANai 0857
Baa. UL: PROapect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS XB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaidendja: 6600 flo. Artealan Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

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

MORE.

“Darbai parodo meilėa jė
gą” JGoethe).

Kas laisvę brangina, tus 
perka YY’sr Bonds.

— - - - I • s.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

ftnpm 2014 Tai. STAte 7570

A A, SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinlui 
atsako mingai ul 
prieinamą Įminiu

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
TARDS 8088

TT
LIETUVIAI DAKTARAI

Dl P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniaia, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniai® '
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7$ P.UL
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso UL CANaI 2346 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0 
Šaradoj paffal sutartį.

Bes.: 7004 So. Fairfield Areans
teL: HBmoek 0160

TaL YABds 8846

DR. C. VE2EUS
DANTISTAS

4645 So. Ashlžuid Avenue 
- • arti <7tk Streat 4

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. rak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted ŠL
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiaeiaia taipgi pegal sutarti. 

B-. Ulefonaa fiBBlsy 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS ĮB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 40th Ct
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakva
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1404

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGA8

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayctte 3210 
Rez. Tel. LAFayotte 0094 

Jeigu Neatailiepia —
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., fiettad. 8:30 iki 9:30 vak,

Sekmad. P»gaį Sutarimą _

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PB8TAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rasidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakaraia 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern A ve.

TaL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud S vaL kaadtaa

Ofiso TaL ........... VIRginia 1800

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu!.

DR. CHAUJES SEGAL
GYDYTOJUS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDvvay 2880 Chicago, IIL

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAI IB CHUUBGAB

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 09M 
Bea. TaL: Kenvvood 4800

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2 3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedaliaotia om 19 ikt 12 vai. dien*

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IB CHIBUBOAB
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIBgiala 2421

b



Šeštadienis, rūgs. 12 d., 1942

LIETUVA IR RUSIJA
(Tęsinys)

Lietuviai — ekonomiškai 
spaudžiami, o politiškai 
— beteisiai

Rusų administracija savo 
valdymo laikais nesirūpino 
nei ekonominio gerbūvio kė 
limu Lietuvoje. Priešingai, 
ji laikė lietuvių tautą ne 
tik dvasiniame, bet ir eko
nominiame skurde. Juo žmo•
nės skurdesni, tuo lengviau 
Muravjovams atrodė siekti 
savo tikslus, nukreiptus 
prieš lietuvių tautą. Taip 
trūko iki pat to momento, 
kol rusų gubernatoriai galė
jo valdyti Lietuvą. Net dar 
šiame šimtmetyje, kai pa
čioje Rusijoje ėmė siūbuoti 
carų sostas, tik retas lietu
vis inteligentas galėjo pasi
likti Lietuvoje, nes čia vi
sas vietas užėmė atėjūnai 
maskoliai. Lietuvis buvo 
priverstas pelnytis duoną 
“matuškoje Rusijoje” arba 
ieškoti laimės plačiajame 
pasaulyje. Iš kiek šimtų tū
kstančių lietuvių krūtinių 
veržėsi dainos graudingi žo 
džiai “Sudiev. Lietuva!” 
kaj jie turėdavo išvykti iš 
gimtojo krašto, nes čia šei
mininkavo Muravjovai! Ir 
vis dėlto, nežiūrint visos 
priespaudos, lietuvių tauta 
visumoje ir ekonomiškai pa 
jėgė geriau susitvarkyti, ne 
kaip pati valdančioji rusų 
tauta. Ypač po 1905 m., kai 
po revoliucinio sukrėtimo 
rusų carų rūmuose, nors ir 
atatūpsčiai, pradėta galvoti 
apie reformas, lietuvių ūki- 
ninkija ir apskritai visa 
tauta ėmė ekonomiškai spar 
čiau atkusti, o Užnemunėje, 
kur veikė kiti įstatymai,

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(įsteigta 1889 m.)

Dr. A. Gerutis

ekonominis pakilimas prasi 
dėjo dar anksčiau. Iš ten at 
sirado ir pirmieji iš ūkinin
kų kilį lietuviai šviesuoliai.

Apie lietuvių tautos poli
tinės teises rusų valdymo 
metu netenka daug kalbėti, 
nes tų teisių neturėjo nei 
pati rusų tauta, o juoba jų 
neturėjo engiamieji ir tram 
domieji lietuviai. Lietuvą 
sauvališkai valdė generali- 
gubernatorius ir gubernato
riai su visu rusų “činaunin 
kų” štabu. Lietuvoje nebu 
vo nei žemiausios tarnybi 
nės vietos, kurioje būtų ga 
Įėjęs įsiskverbti lietuvis, i 
Mat, lietuvis buvo savo Tė
vynėje “inorodec” (kitatau
tis), be to, kitos tikybos, to 
dėl jis buvo, antros ir tre
čios rūšies pilietis, kaip ly
giu būdu bolševikų laikais 
buvo laikomas žmogum tik
tai tas, kuris meldėsi iš bol
ševikų partijos vadovėlio, 
vienu žodžiu, kuris parodė 
ištikimybę Maskvai ir turė
jo kišeniuje bolševikų par
tijos nario bilietą. Panašiai 
būdavo ir carų valdymo lai
kais: kas išsižadėdavo savo 
tautos ir, be to, priimdavo 
pravoslaviją, tas jau pasi
darydavo nebe “inorodcu”. 
Bet lietuvių tautoje atsira
do tik vienas kitas, kuris 
tuo nelietuvišku keliu nuei
davo.

Tiktai po 1905 m. revo
liucijos lietuvių tauta atga
vo šiek tiek politinių teisių, 
tad galėjo, nors ir cenzū
ros varžoma, imti kelti vie
šumon carų administracijos 
sauvalė ir daromas skriau
das. Bolševikų laikais nei to 
nebuvo galima daryti. Lie
tuvių tauta galėjo pasiųsti

PETER TROOST -
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

81 firma virš 80 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

KOVOJA SU MIRTIMI

Jan Casey, 80 metų, senas 
beisbolo žvaigždė ir herojus 
“Gasey at the bat”, kuris 
dabar Washington ligoninė
je kovoja su mirtimi.

Rusijos dūmon savo išrink
tus kelis atstovus, kurie, 
kad ir nedrąsiai, nes pačios 
dūmos egžistencija buvo 
netvirta, kėlė balsą prieš 
muravjovišką valdymą Lie
tuvoje.

Penki lietuvių tautos suki
limai prieš Rusiją

Lietuvių tauta per visą 
120 metų svetimo valdymo 
laikotarpį niekuomet nenus
tojo kovojusi prieš okupaci
ją, o tuo labiau niekada su 
rusiškuoju valdymu nesuti
ko. Dar tuomet, kai Lietu
va, nors ir netikusiai bajo
rų valdoma, gyveno pasku
tines dienas, ji, trumpai

NULIŪDIMO valandoje

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

prieš patekimą į Rusijos 
valdžią sukilo. Lietuviškos 
kilmės generolas Tadas Ko- 
sčiuška, jau kovojęs už 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių laisvę, 1794 m. vadova
vo‘sukilimui prieš gresiantį 
Rusijos ir kitų kaimynų 
pavojų. Lietuvoje sukilimo 
karo veiksmams vadovavo 
pulk. Jasinskas. Kai šis su
kilimas buvo numalšintas, 
1795 m. Rusija užėmė visą 
Lietuvą ir likvidavo pačią 
valstybę.

Smarkus politinis judėji
mas prasidėjo Lietuvoje jau 
1812 m., kai Napoleonas žy 
giavo į Rusiją. Dar šio žy
gio išvakarėse dalis lietu- 

'vių bajorų bandė pasinau
doti susidariusią ją padėti
mi ir mėgino atgaivinti Di
džiąją Lietuvos Kunigaikš
tiją. Paskutinis istorinės 
Lietuvos iždininkas M. K. 
Oginskis 1811 m. įteikė Ru
sijos carui tuo klausimu 
platų memorandumą. Ir ki
ti bajorai veikė ta kryptimi, 

i bet rezultatų nepasiekė. 
"Tuome viltys buvo sudėtos 
į į prancūzų imperatorių Na
poleoną. Jam įžygiavus į 
Lietuvos žemes, bajorija 
ėmė veikti už Lietuvos val
stybės atstatymą. Napoleo
nas, užimtas didžiaisiais 
reikalais, nieko aiškaus ne
žadėjo, bet visgi leido susi
daryti laikinajai Lietuvos 
vyriausybei, kurios prieša
kyje buvo grovas Soltanas.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Buvo pradėta kurti ir Lietu
vos kariuomenė. Bet su Na
poleonu susietos viltys greit 
išgaravo, suklupus pačiam 
prancūzų užkariautojui. Ta
da vėl imta kelti Lietuvos 
valstybės atgaivinimo pla
nai rusų karališkajame dva
re, o taip pat Vienos kon
grese (1815 m.), bet iš viso 
to irgi nieko neišėjo. Rusų 
carai atsakydavo taip pat, 
kaip ir sovietiškosios Rusi
jos generalgubernatorius 
Pozdniakov pareiškė vysku
pui Brizgiui, kad Rusija pa
ėmė Lietuvą “tvirtai ir ga
lutinai”. Nugalėjus Napole
onas. Rusijos kariškasis 
svoris aukštai iškilo, todėl 
turėjo nutilti visi bandymai 
nusikratyti rusų okupacija.

Bet netrukus prasidėjo 
naujas sukilimas. Kai suki
lo belgai ir Vienos kongre
so išdavoje sukurta Euro
pos santvarka ėmė braškėti, 
1831 m. prasidėjo sukilimas 
prieš rusus Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Prie jo prisidėjo 
ne tik bajorija, bet ir vals
tiečiai, kuriems buvo žadė
ta panaikinti baudžiavą. 
Bet sukilimas rusų kariuo
menės buvo numalšintas. 
Prasidėjo masinės egzekuci
jos, trėmimai; nuo to laiko 
rasai ypač įniko rusinti ir 
kolonizuoti Lietuvą.

Praėjo 30 metų, o jau 
1863 m. Lietuvoje ir Lenki
joje suliepsnojo naujas su
kilimas, kuris betgi vėl bu
vo paskandintas kraujo la
takuose. Šio sukilimo mal
šintojas buvo ne kas kitas, 
kaip Muravjovas, už savo 

* j nepaprastą žiaurumą pra
mintas Koriku. Muravjovas 
|ir Sibiras pasiliko lietuvių 
atmintyje kaipo vergijos 
simboliai. Šį kartą sukilimo 
išdavoje rėmė ypatingai 
(reikštis rusiškosios admi- 
Įnistracijos kerštas. Rusini
mas ir pravoslavinimas dar 

Į labiau sustiprėjo, imta ga
benti Lietuvon rusų kolo
nistai, o Lietuvos gyvento
jai tremti į Sibirą; paga
liau, Muravjovas uždraudė 
,ir lietuvių spaudą. Jeigu iki 
tol organizuotą kovą prieš 
carinės administracijos 
priespaudą vedė daugiau
sia bajorija, kuri buvo ap
lenkėjusi; tai po baudžia

KOPLYCIOS DYKAI
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IB NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲDIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

vos panaikinimo iš ūkinin
kų kilusi lietuvių šviesuo
menė paėmė vadovavimą į 
savo rankas. Ji kovojo ne 
tik prieš rasų administra- 
ją; jai reikėjo pakelti sun
kią kovą taip pat prieš len
kiškumą. Lietuvių tauta at- 
sipalaidojo pagaliau iš len
kų globos. Ji išėjo į kovą 
vą jau kaipo tautiškai susi
pratusi tauta, kuriai lygūs 
buvo visi priešai, kurie kė
sinosi į tautos savitumą, jos 
teisę gyventi. Kražiuose

Generalinis streikas 
Luxembtirge

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Nacių okupuoto Luxembur- 
go plieno pramonės srity 
darbininkai sukėlė generali
nį streiką. Naciai ten pas
kelbė nepaprastą stovį ir 
ėmėsi represijų žygio.

Demokratai ui I

pigesnį pragyvenimu
SPRINGFIELD, DI., rūgs.

11. — Čia įvykusiam Illi- 
nois demokratų partijos su
važiavime besąlyginiai in- 
dorsuota prezidento Roose
velto pigesnio pragyvenimo 
programa, reikštas prezi
dentu ir jo visais žygiais 
pasitikėjimas ir jam ištiki
mumas ir pasižadėta viso- PLATINKITE “DRAUGĄ” 

I

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
{staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tsvernams.
Užsakymai Išvežiojaml 

Sekančią Dieną.
Valandos: 9 iki 5 P. M.
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(1893 m.) lietuviai ūkinin
kai savo krauju apgynė sa
vo bažnyčią prieš rusus, o 
ypač Vilniaus vyskupijoje 
lietuviai turėjo ginti dažnai 
kumštimis savo tautybę ir 
kalbą.

(Bus daugiau)

mis priemonėmis remti pas 
tovią taiką, kurią po karo 
turėtų vykdyti bent kokia 
tarptauinė agentija.

Demokratų vadai denun- 
cijavo respublikonų admi
nistracijos Illinois politi
nius žygius, taip pat res
publikonų kandidatus kon- 
gresan ir pagaliau giliai 
įvertino Wendell Willkie, 
buvusį respublikonų parti
jos prezidencinį kandidatą.

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
BONDS

ANDSTAMPS

Sav.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Materlal Unexcelled 
and Obtainable at Lowest Prices.

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotvrii Direktone

LACHAW1CZ IR SCNAI 
2314 We«t 28rd Plaee 

TeL CANaI 2816

J. LIULEVICIUS
4848 Sonth California Ave

Tel. LAFayette 3672

ANTANAS M. PRILUPS
8807 LRnanloa Avmoe 

Tel. YARde 4908

KREIPKITIS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member ot the Ltthnaalaa Chamber of Oomneroa.

MODERNI Išvidine PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. Waahington Blvd. 6919 South Troy St 

TeL ESTebroolc 8646 Tel. REPnbllc 4298
VALANDOS: Kaadten 9-9 ▼. vak.; fieštad. ir Sekm. 8-fi vai.

4—6 97 SOUTH HKBMRAGH AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
' 4447 SOUTH PAJRFIELD AVENUE

TeL LAEayette 0727

RADIO PROGRAMAS—-8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtai. vak. 
ii stoties WGES (1390), au Povilu daltimieru.

8364 Sonth Halsted Ttreet 
Skyrius: 719 Weat 18th Street 
VIa! telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP 
1949 Weat 49th Street
Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA b- EVANAUSKAS

8819 Lltnanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1130

LEONARD F. BUKAUSKAS
19821 Sonth Mkhlfan Avenue

Tel. PULlman 9691



D K X n O X ■ šeštadienis, rūgs. 12 d., 1942

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FKIEND 

M$4 So«th Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association 
' Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 centą.

.Advertising in “Draugas” brings best results.

■ z* DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: 
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; _ 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3e.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
» '

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne*

K«ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
kcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne

įdedamos.
»' • 4 ——. __ ■
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.

, Under the Act of March 3, 1879.

Me*

Tremtiniai badauja, sala, miršta... o mes?
Mes ir kiti laikraščiai kėlėme ir keliame Lietuvos 

tremtinių šelpimo reikalą, kuris, mūsų manymu, yra be
galo dideli# ir svarbus. Pasiremdami krikščioniškąja 
artimo meile ir paprasčiausiu žmoniškumu, rodos, visi 
.urmu turėjome stoti į darbą, kad surasti geriausias 
ir greičiausias priemones suteikti nelaimingiems trem
tiniams taip reikalingą pagalbą; reikėjo, rodos,‘‘dešim
timis tūkstančių dolerių suaukoti, žinant, kad tomis 
aukomis šimtai mūsų brolių ir seserų būtų išgelbėta 
nuo bado įr mirties. Bet į visus ir mūsų spaudos ir Lie
tuvai Gelbėti Fondo (ir kitų fondų) atsišaukimus tiek 
mažai dėmesio tekreipėme, kad net gėda apie tai ir kal
bėti. , -i". ■< •

Šiandien tremtinių šelpimas yra tiek apsunkintas tek- 
nišku atžvilgiu, kad baugu apie tai ir prisiminti. Gau
name žinias, kad tremtiniai miršta nuo alkio, nuo šal
čio, nuo Mgų, bet kad ir prie geriausių norų mėgini bent 

trupinėlį jiems nusiųsti, susiduri su neperlipama siena.
Mes savo laiku didžiu balsu šaukėme, kad Lietuvos 

vyriausybes likučiai, kuriems teko laimė pasprukti iš 
okupacijos f r išvpngtĮ Visų vargų ir kančių, tuojau su
darytų Lietuvos vyrfous/bę uŽslfenyje, ieškotų tai vy
riausybei pripažinimą, mėgintų daryti sutartis su So
vietų Rusija. Bet, mes ir šiandien dar nežinome, kas 
trukdė padaryti tuos žygius.

Sudarytoji vyriausybė užsienyje ir gavusi demokra
tijų pripažinimą, būtų padariusi ir tremtiniams gelbėti 
nuo mirties ir kitus reikalingus žygius. Pavyzdžiui — 
Lenkija tokiu būdu šimtus tūkstančių savo piliečių iš
gelbėjo.

Štai, vakar ir užvaaar paskelbėme gautą sąrašą, iš 
kurio matėm, kiek daug jaunų žmonių miršta ištrėmi
me. šiandien čia skelbiame dar tebevargstančių ištrė
mime sąrašą, kuriame rasite buvusius Lietuvos minis
trus, universiteto profesorius, gydytojus, iųdaktorius 
ir kitų profesijų žmones. Tas sąrašas toli gražu dar 
nėra pilnas. Tose pačiose vietose prie Uralo esą šimtai 
lietuvių ir net Lietuvos žydų tremtinių. Kur nors ten 
skursta ir buvusia Lietuvos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, kurio Amerikoje gyvenančios giminės apie 
jį dažnai klausinėja, norėdami jo adresą surasti ir jam 

pašalpą pasiųsti.

Štai tremtinių dalis, tebekenčiančių didžiausius var
gus Uralo apylinkėse:

Dovydaitis, profesorius, buvęs Lietuvos premieru.
Sutkus, generolas, buvęs finansų ministras.
Endz'ulaitis, buvęs vidaus reikalų ministras,

. Papečkis, karo ministras. ' \
Jokantas, švietimo ministras.
Čarneckis, inžinierius, touvęs susisiekimo ir užsienių 

ministras, buvęs atstovas Vašingtone, Londone, Romoj.
žygelis, buvęs kontrolierius.
Kubilius, vėliausias Klaipėdos gubernatorius.
Pranaitis, finansų ministerijos inspektorius.
Noreika, Lietuvos pasiuntinybės Varšuvoj sekretorius.
Bačkas, pulkininkas, uzarų pulko vadas.
Ignatavičius, kariškis. ,
Stankus, gydytojas. \
Milvydas, gydytojas. (

~ Dubravičius, gydytojas. , J
Stankūnas, aptiekininkas.
Kalnėnas, “Trimito” redaktorius.
Nausėda, radijo programų redaktorius. 
lAčlūnas, artistas-tapytojas. 

žėglis, muzikas.
šie visi garbingi mūsų tautos sūnūs šaukiasi mūsų 

pagalbos. Jie prašo šiltų drabužių, medikamentų, mais
to. Ypač karštai maldauja, kad surasti jų žmonas, vai- 
Jnfc, artimas gimines, kurie taip pat buvo ižtrenfti, bet 
bežino kur, arba pasilikę Lietuvoje nacių priespaudą 
'kenčia, Pavyzdiiuij V. čarneckist kurį mea, amerikie

čiai, gerai pažįstame, ues jis buvo Lietuvos atstovu 
Vašingtone, yra išvežtas prie Uralo, kuomet jo žmona 
(amerikietė iš Worcester, Mass.) su būriu mažų vaikų 
yra ištremta į tolimą Sibirą.

Iš to galime suprasti, kad tremtiniai kenčia ne tik 
materialiai, bet ir dvasiniai.

Mes gerai žinom, kad šiandien pati Sovietų Rusija 
yra .užpulta ir jos žmonės didelę vargų naštą turi pa
kelti. Jie patys yra reikalingi pagalbos. Ir Amerikos 
žmonės tos pagalbos neatsako. Bet sunku net įsivaiz
duoti, kokiame būvy yra Lietuvos tremtiniai.

Mes taip pat žinom, kad paskiausiomis dienomis Lie
tuvos Pasiuntinybė Vašingtone ir konsulatai iš savo 
pusės darė žygių, kad surasti kelius tremtiniams su
šelpti. Bet anksčiau tuo nepasirūpinus, reikalingų su
tarčių nepadarius, tų žygių pasekmės negalėjo būti ki
tokiomis, kaip tik neigiamomis.

Dabar, gal būti, lieka tik šis kelias:

Amerikos lietuviai! piliečiai, per savo organizacijas
ir paskirai, apeliuoja į savo vyriausybę Vašingtone, 
į savo Prezidentą Rooseveltą, į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, prašydami, kad padėtų surasti kelius, kad, 
pašalintų kliūtis lietuviams tremtiniams sušelpti ir 
nuo mirties juos gelbėti.

Mes, kaipo Amerikos gyventojai, visu kuo deda
mės prie karo laimėjimo. Mes padedame ir Sovietų Ru
sijos armijai ir žmonėms jų milžiniškose pastangose 
nugalėti užpuoliką ir jį išvyti ten, iš kur jis atėjo. Bet 
mes turime ir teisių. Jomis pasinaudodami, prašykime, 
kad U. S. Valstybės Departamentas būtų taip geras 
patarpininkauti, padėti pristatyti mūsų pašalpą trem
tiniams, kurių padėtis šiuo metu yra labiau negu tra
giška. 1 . x

‘lumoai Ll

Už taiką
Rytoj vakarą pora šimtų tūkstančių susirinks į Sol- 

diers Field, Chicagoj, ir per Šventąją Valandą maldaus 
Aukščiausiojo, kad visos šio pasaulio blogybės, iššau
kusios šį baisų, kruviną karą, būtų nugalėtos, kad tai- 

. ka, teisingumas būtų ląimėta. •, (i

Gausingųjų minių tarpe bus šimtai motinų ir tėvų, 
kuriui sūnau jau paguldė savo galvas karo lankuose. Dre
bančiomis nuo skausmo lūpomis jie maldaus Sutvėrėjo, 
kad Jų mylimųjų sūnų kraujas nebūtų pralietas veltui, 
kad jų didžioji ir aukščiausioji auka atneštų pasauliui 

taiką ir ramybę, v-b.:3S' ( • - ■
Tūkstanč.&i tėvų, motinų, seserų, brolių i? žmonių 

prašys Dievo palaimos saviškiams, esantiems garbin
goje Jungtinių Valstybių^ kariuomenėj, kad jų žygiai 
atneštų pasauliui tuos vaisius, kurių demokratijos sie
kia: pastovią ir teisingą taiką, laisvę visoms tautoms, 
gerovę visai žmonijai.

* • LJ u ‘j * •
Visas Chicagos katalikiškasis pasaulis rytoj kels sa

vo karstas maldas pas Dąngans ir žemės Karalių, kad 
Jis savo Dieviškąja Ranka ištrauktų žmoniją iš bai
sių karo audrų, iš kraujo ir ašarų klanų ir laimintų 
demokratijų žygius, guriais siekiama išlaisvinti visus 
žmones iš nelaisvės, išnaudojimų, neteisybių ir* kančių.

SPAUDOS APŽVALGA
4-

Dar apie a. a. vysk. J. Kakta
Dr. K. Gečys “K. V. Biuleteny” paduoda papildomų 

žinių apie a. a. vyskupo Juozapo Kuktos, Kaišedorių 
vyskupijos valdytojo, nuopelnus:

“A. a. vysk. Kukta nesitenkino zokristijos sienomis.
Jis matė plačią ir apleistą lietuvybės atžvilgiu Vil
niaus krašto dirvą? Per ištisus metus — ne dėl gar
bės, pigaus populiarumo arba atlyginimo — dirba ne 
visada dėkingą visuomeninį darbą. Jo visuomeninė 
veikla buvo labai įvairi. Jisjąįeigė Vilniaus miesto 
lietuvaitėms tarnaitėms šv. Zitos draugiją ir jai il
gai ir sėkmingai vadovavo. 1915 m. susidarius lietuvių 
Komitetui Nukentėjusiems dėl karo šelpti, matome 
jame aktyviai veikiantį ir a. a. vysk. Kuktą, o nuo 
1918 m. iki 1922 m. einantį sunkias to komiteto pir
mininko pareigas. Minėto komiteto veikla buvo plati:

1 nuo labdaros iki švietimo, nuo švietimo iki atbundan
čio Lietuvos sąjūdžio ir gynimo lietuvių teisių prieš 
skaudžią lenkų okupacijos leteną. Jis buvo taipogi ir 
didžiosios (Subačių gatvėje) našlaičių prieglaudos Ir 
bendrabučio globėju. Tas bendrabutis išauklėjo ir iš
mokslino žymų skaičių mokytojų, daktarų, advokatų, 
kunigų ir kitos profesijos inteligentijos kadrus, labai 
reikalingus Vilnijai ir nepriklausomai Lietuvai.”

šiais laikais turime atlikti daugybę labai svarbių 
darbų ir reikalų. Bet mums, lietuviams, nevalia yra už
miršti savųjų visuomeninių, organizacijų ir spaudos 
reikalu kuris taip pat yra svarbūs Ir dideli.

Muz. V. Bacevičius dabar 
jau aiškiai gali suprasti, ko
kią klaidą jisai padarė su- 
sidėdamas su bolševikais.

Kol jis bolševikams ber
navo, buvo didžiausias jų a- 
kyse muzikas, kompozitor- 
rius. Bet, štai, Bacevičius 
sumanė būti “bepartyviu” ir 
tokiu pasiskelbė ir žiūrėkit, 
kas atsitiko — jis dabar, a- 
not bolševikų laikraščių, ne 
tik muziko, bet ir barabanš- 
čiko vardo nevertas.

•
Bacevičius, tiesa, “neutra

litetą” paskelbė, tačiau vi
suomenei nepasisakė, kur jis 
dabar stovi: ar jis jau išsi
žadėjo svetimos valstybės, 
savo laiku okupavusios Lie
tuvą, pilietybės, ar ne? Ar 
jis vis dar norėtų matyti 
Lietuvą pavergtą, ar laisvą 
ir nepriklausomą?

Jo atviresnio pasisakymo 
laukia ir muzikai ir nemu- 
zikai.

•
Nėra prasmės galutinai 

pasmerkti žmogų dėl jo klai
dų. Nesmerks mūsų visuo
menė nė muz. Bacevičiaus. 
Tik, žinoma, ji stato sąlygą 
— ar jis su bolševikais bu
vo susidėjęs sąmoningai — 
iš įsitikinimo, ar per klai
dą? O gal jis būvio privers
tas Lietuvos pilietybės išsi
žadėti?

Kaip ten buvo — V. Ba
cevičiau?

Yra Ir daugiau menininkų, 
kurie mano, kad jų talen
tams ribų negali būti — jie 
visiems lygiai gali tarnauti

Tai yra didelė klaida.
Katalikas menininkas ne

gali (ir jo sąžinė neleis) tar
nauti bedie\fybei arba, aiš
kiau, bedieviškoms organi
zacijoms ir bedieviškai spau 
dai.

Sąmoningas lietuvis meni
ninkas jokiu būdu nepaves 
savo talentų lietuvių tautos 
priešų naudai, nes jis žino, 
kad tuo nusideda ir savo 
kraštui ir prisideda prie jo 
nelaimių padidinimo. '

Nesvarbu, ar esi meninin
kas, ar kas kitas — dviem*
ponam tarnauti negali.

ne
Po svietą pasidairius

Sakoma, kad lietuviški 
balšavikai tiktai liežuviai 
kariauja su Hitleriu. Ne- 
mandresni pasirodo ir jų 
tėvai — cicilistai. Ana, pats 
eicilistų čyfas — Maiko tė
vas So. Bostone savo gazie- 
toj pats pasigyrė, kad dar 
nėra pirkęs karo stempų. 
Sykį, sako, buvo suseivinęs 
vieną dolerį ir buvo beinąs 
į paštą stempų nusipirkti, 
ale pakely susitiko Blaivi
ninkų sosaidės prezidentą, 
užėjo į saliuną ir visą do
lerį, pragėrė. Matot, kokie 
patriotai?

Obuolys nuo obels netoli 
rieda. Kokie tėvaį, tokio pa 
sirodo ir jų vaikai — balša
vikai.

Naziai okupuotoje Olan
dijoj “reikalauja” šeiminin
kių, kad jos siųstų punde
lius maisto olandams hitle
rininkams kariuomenėj. Ga
vę pundelius kareiviai ran
da ir kortelių su visokiais 
linkėjimais, pavyzdžiui, 
“Hope you enjoy this. We 
do not care if you shot to 
pieces”.

Olandų tauta nei kiek nė
ra nupuolus dvasioj, nors ją 
naziai kryžiavoja. Tas pats 
yra ir Lietuvoj. Gunams 
XX amžiaus kada nors ateis 
galas.

Praeitą vasarą gazietose 
buvo rašyta, kad per vieną 
operos vaidinimą Grant 
park’e, Čikagoje, lenkų spie 
vak’as Jan Kiepura vienoj 
scenoj pritrenkė savo part
nerę artistę, kuri atsipeikė
jus pasakė:

(“Draugas”, 1917 m. rug-z 
sėjo 12 d.).

Rusijoj baisūs dalykai de
dasi.... Prasidėjo naminis ka
ras. Gen. Karnilovas atsisa
kė klausyti vyriausybės. 
Daug generolų su juo. Jo 
armijos apsupa Petrogradą. 
Kerenskis nusprendė nepasi
duoti. Karnilovas pareiškė: 
“Aš, kazoko sūnus, geriau 
mirsiu, negu matysiu už
trauktą gidą ant Rusijos”...

•
Parapija prie Marųuetto 

Parka... Prie ftv. Kazimiero

— Jan Kiepura turi gerą 
balsą, tiktai jam reikia dar 
pasimokinti vaidybos meno.

Kad Jan Kiepura turi ne
tik stiprias rankas, ale ir 
stiprų balsą, liudija įvykis 
Vienoje, Austrijoj.

Po operos, publikai išėjus
iš teatro ir skirstanties į vi •
sas puses, prie durų stovėjo 
viena dama ir ilgai nervuo- 
tai aplink žvalgėsi. Jan 
Kiepurai išėjus iš teatro, 
dama greit pribėgo prie jo 
ir paklausė:

— Jan Kiepura, karalius 
tenorų, teisybė?

— Teisybė, malonoji po
nia. Kuomi galiu patarnau
ti?

— Ach, brangus maistre, 
negaliu surasti savo šoferio 
su automobiliu. Būk toks 
^eras savo dangišku balsu 
pašaukti: Frederik!

Vytauto parke per vieną 
pikniką susėdęs būrys vyrų 
ir moterų tarp kit ko užve
dė šneką ir apie tai, iki ko
kio amžiaus moteris esti 
jauna. Vieni figeriavo vie
naip, kiti kitaip. Pagalios 
atsiliepė Agnės Tylienė.

— Šiandie moteris jauna 
iki trisdešimts metų, — sa
ko Tylienė.

— O paskui? — žingei
džiai paklausė vienas vyrų.

— Paskui eina jaunyn,— 
pareiškė Tylienė.

Nebijau aš kardo 
Nors ir kuoaštriausio, 
Nebijau aš nuodo 
Nors ir kuosmarkiausio; 
Nebijau aš kulkų 
Oru lekiančių,
Bet bijau liežuvių 
Moterų piktų.

P. Vaičaitis

Every Dollar Malces ‘Em Holler!

—Courfiety Syrtcute P ot-Standard.

vienuolyno jau gyvena apie 
40 lietuvių šeimų. Pradeda
mas judinti' parapijai orga
nizuoti klausimas. Sudaryta.; 
tam ir komitetas iš kun. A. 
Staniukyno, A. Sutkaus ir 
J. Kabelio.

•
Kunigai ištrėmime... Vo

kietijon ištremti ir randasi 
Celle-Schloss šie lietuviai ku 
nigai: St. Čepulis, Krištolą i- 
tis, J. Šimkūnas, J. Olecbna, 
P. Lagis, J. Indrulis, Tomas, 
J. Dailidė ir A. Šarka, V. 
Jarulaitis.

Prieš trisdešimtį metų
Kaizerio pranašavimas —

Vokietijos kaizeris Wilhel- 
mas vienam visuomenės vei 
kėjui pasakė, jog jis būsiąs 
paskutiniu Vokietijos cieso
rium. “Jeigu Portugalija ir 
net Kinija virto respubliko
mis” — kalbėjo jis — “tai 
ką pasakyti apie Vokieti
ją”...

Mokslas turi sekti kny
gas, bet ne knygos mokslą. 
(Bacon).
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KIEKVIENA LIETUVIŠKA SEIMĄ TESKAITO DIENRAŠTI 
"DRAUGAS"
i . *

Visom? lietuvių šeimoms bus pasiūlytas užsisakyti 
"Draugas".

Labai svarbu lietuviškajai išeivijai skaityti lietuvišką katalikiš 
i ką spaudą, nes patiekia sveiką pažiūrą į gyvenimą.

Į kiekvieną lietuvišką katalikišką šeimą turi ateiti lie uviškcs 
katalikiškas denraštis, o tokhi dienraščiu yra “Draugas”, kuris 
.gyvai rūpinasi Amerikos ir Lietuvos reikalais.

Jo Ekscelencijos arkivyskupo Samuel A. Stritch yra didžK u 
sias troškimas, noras, kad kiekviena Tetuviška šeima skaitytų 
dienraštį “Draugas”. Jo Ekscelencija tuo reikalu yra parašęs 
kun. P. Cinikui, “Draugo” administratoriui, laišką, kuriuo yra ra
ginami žmonės skaityti “Draugą”.

RIMTIES VALANDĖLEI

Chicagos maldos balsai aidės 
po visą pasaulį

Simfoninio Orkestros benas, suside
dąs iš L500 narių, gros išsikrykiavęs 
kryžiaus pavydale. Visi dalyvaukime 
Šventos Valandos pamaldose.

Chicagos arkivyskupijos 
bažnyčiose sėkmingai vyks
ta tridienio pamaldos pasi
ruošti Šventai Valandai, ku 
ri įvyksta rytoj Soldier 
Field.

Tridenio pamaldos pasi
ruošti Šventai Valandai vy
ksta 421 bažnyčioje ir mel
džiasi pusantro milijono 
Chicagos katalikų.

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch į Šventą Valan
dą pakvietė tūkstančius ka
rių, jūrininkų, marinų, ir 
kitus. Pamaldos prasidės 
sekmadienį 7 vai. vakare.

Taip pat yra išsiųsti pa
kvietimai į 'įvairias karo 
stovyklas kariams, kurie 
yra švento Vardo draugi
jos nariai, kad jie kartu su 
savo tėvais, broliais ir se
sėmis melstųsi už Amerikos 
pergalę ir te'singp .aiką,
sekmadienį vakare nuo 9:50 i 
iki 10 vai.

Manoma, kad sekmadienį 
į Soldier Field Stadium su
plauks apie 175,000 asmenų, 
o kiti karo fronte, fabrikuo 
se ar namuose pakels savo 
mintis prie Dievo už Ame
rikos pergalę ir teisingą 
taiką. Chicagos maldos bal
sai susijungs su Austra’.i- 
jos, Anglijos maldos bal
sais ir apjuos visą pasaulį.

Per šventą Valandą dau
giau kaip 1,500 studentų 
Simfoninio orkestro benas 
išpildys koncertinę dalį, 
kur sugros Sanctus Monta- 
ni, Oremus p”O Pontifice 
Refice, Benedictus Perosi ir 
Avė Maria Franck’o.

Atidarant šventos Valan
dos iškilmes, tas pat3 or
kestras, susidedąs iš 1,500 
narių, iš 16 katalikų high 
echoo’s mokinių, sugros 
maršą “Stars and Slripes 
Forever”, dedikuotą Gen. 
Dauglas Mac Arthur ir 
Švento Vardo himną. Tai 
bus didingas vaizdas, nes

z (Clianceųt (Office 
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šis Simfoninio orkestro be
nas bus išsirikiavęs kry
žiaus pavydale.

Rytoj Soldier Field įvyks 
didžiulė eisena, kuriai daly
vaus ne tik kunigai, civi
liai bet ir kariai.

Rytoj Soldier Field didin
giausias vaizdas bus, kada 
9:50 vai. vakare bus specia
li malda už Amerikos per
galę ir teisingą taiką. Joje 
dalyvaus ne tik visa Chica- 
ga, bet visi Amerikos na
riai, kur jie besirastų ir pa
vergtos tautos, kurios trok
šta Amerikos pergalės ir 
savo išlaisvinimo iš po oku
pacijos jungo.

i Rytoj Soldier Field bus 
atidarytas nuo 4:30 vai. po 
pietų.

Šventos Valandos iškilmė 
se dalyvaus daug žymių vai 
džios pareigūnų.

SUČIUPTAS ADVOKATAS

Nevzell Mecartney, Chica
gos advokatas, areštuotas 
FBI dėl savo nepalankumo 
šiai šaliai. FBI vyrai pareiš
kė, kad Mecartney siuntinė
jo šmeižiančius įaštua tar
naujantiems Amerikos ar
mijoj.

August llth, 1942.

My dear Father Cinikas,

I am very much pleased to hear that 
early in September you are starting among those of 
our flock who speak Lithuanian, a circulation cam- 
paign for your Catholic Daily Draugas. This pleases 
me because I admire the faith and the courage of 
my Catholic s of Lithuanian blood in supplying this 
needed Catholic Daily. It means sacrifice, and 
where there is sacrifice, there is true love. Nothii.g 
consoles me more in my care of these members of 
my flock than this Catholic Daily. The enemies of 
Holy Church are alert to the influence and power 
of the Press and, if we did not have your paper, 
my good people would be wholly exposed to the dan- 
ger of reading poisoned news and poisoned news com- 
ments. It is just as necessary to give our people 
instructions through the Catholic Press as to preach 
from our puipits. Indeed the one is the necessary 
complement of the other. I would consider myself 
sorely deficient in my pastoral care of my people 
of Lithuanian origin if I did not have the help of 
"Draugas".

Now the Mariau Fathers are doing a 
great work būt their work will be shortened in its 
reaches until "Draugas" is read in all our Catholic 
Lithuanian Homes. This is the aim of your circula
tion canipaign. Without the cooperation of all the 
pastors of our Lithuanian parishes you cannot suc- 
ceed. Through you I ask them to throw all their

influence to your campaign. On the Sunday bef ore 
the start of the campaign I want them at all Masses 
to give an instruction on the Catholic Prese and 
ask their people to subscribe for "Draugas". And 
on Sundays dūrinį the campaign, I want to have a t 
their churches proper persons to accept subscrip- 
tions for "Draugas".

Wishing you the greatest success in 
this holy undertaking,

z
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Sincerely yours in Christ,

Šią savaitę pradžios mo
kyklos atidarė duris moki
niams, kurie, tiesą pasa
kius, nelabai palankiai nu
siteikę į tą rimtą mokyklų 
pakvietimą. Jaunuolių min
tyse dar atostogų ūpas 
viešpatauja; žaislų, sporto, 
laisvo laiko malonumas ne 
lengvai pasiduoda tėvų įsa
kymams lankyti pamokas, 
ko nors naudingo gyveni
mui pramokti. w

Europoje, kai kur, moks
las nutrauktas dėl karo; 
kitur, aukštesnio mokslo įs
taigos neatsidarys dėl val
džios pastatytų sąlygų, ku
rios neleidžia toms įstai
goms tinkamai vesti auklėji 
mo tvarkos, prisilaikant 
žmoniškumo bei krikščioniš
kumo dėsnių. Žmogus nepa
junta mokslo reikšmės, kol 
neprisieina naudotis reika
lingomis žiniomis.

Kiek jaunuolių dabar gai 
lisi, kad nepasinaudojo tei
kiamomis mokykloje žinio
mis, kurios, ypač karo lai
ku, pasidarė taip reikšmin
gos; nuo jų supratimo daž
nai priklauso pažanga ka
riuomenės gyvenime: — ar 
jaunuolis turės pasilikti ei
linis kareivis, ar, gal jam 
atviras kelias į aukštą ka
rio laipsnį.

Kai mokykloje dėstomi 
matematikos bei gamtos 
mokslai, studentams mažai 
rūpi kas sakoma; per vięną

ausį įeina per kitą išeina. 
Kaip tos žinios buvo reika
lingos kareiviams, pateku
siems Fi ipinų salose ar Ma
lajų dykumuose, ar Libijos 
tyruose. Vokiečiams gan ge
rai sekėsi Afrikoje ir Rusi
joje, nes kareiviai stovyk
lose pratinosi prie tų šalių 
aplinkybių.

Gaila, bet sykiu juokin
ga, kada miestalėnas vasa
lai ištrūksta kur nors prie 
gražiai gamta puopuošto 
eže.o, ar kur miškuose gy
vena kaip koks atsiskyrėlis. 
Miesto patogumai vis jam 
akyse stovi. Čia, elektros 
šviesos nėr. Telefonu nega
lima susisiekti, nes ir jo ne
siranda; trūksta būtinų pa
togumų. Gyvenimas virsta 
nuobodžiu kankinimu, greit 
grįšta miestan.

Netik vaikai mokykloje 
praleidžia brangias valan- 
landas nenorėdami mokytis, 
bet, kas svarbiau, ir suau
gę, daug skaitę, matę, iš
vargę, visai užmiršta tas 
reikalingas tiesas panašioms 
sąlygoms pasitaikius. Jaunų 
tad perdaug negalima kal
tinti, jeigu senesnis neiš- 
mitingai pasielgia, nors ga
lėjo geriau padaryt.

Karo įvykiai diena iš die
nos primina mums šias tie
sos. Jos pasidarys aiškes
nės kaip reikės patiems 
sunkenybes patirti.

A. B.C. J.

Gal bus beatifikuotas pramonininkas

-j- —c x

Archbishop of Chicago.

Reverend P. Cinikas, M.I.C.,
The Catholic Daily Draugas,
2334 South Oakley Avenue,
Chicago, Illinois

Su ateinančiu sekmadieniu prasideda “Draugo” vajus. Vajaus 
laiku lietuviškos šeimos bus aplankytos laikraščio “Draugas” 
agentų, kad į kiekvieną šeimą ateitų “Draugas”, kuris yra ge
riausias žmonių draugia, nes jis stoja už gyvybinių žmonių rei
kalus ir interesus.

“Draugo” administracija ir redakcija prašo klebonų, asistentų 
ir visų lietuvių paramos vajaus metu.

Mes skelbiame vajų šūkiu: į kiekvieną lietuvišką šeimą turi 
ateiti laikraštis “Draugas”.

Malonūs lietuviai, pasinaudokite vajaus metu užsisakyti įdo
mų ir turiningą laikraštį “Draugas”, nes šį laikraštį skalyti yra 
garbė.

Leon Harmel buVo didelio• I
fabriko vedėjas. Daug kas 
manė, kad yra pamišęs, nes 
jis tikėjo socialiniam teisin
gumui ir tai vykdė, šiandie 
Vatikane svarstomas jo be
atifikacijos klausimas.

Bažnyčios šventųjų ir pa
laimintųjų skaičiuje nėra 
buvusių stambių pramoni
ninkų, rašo Londono Uni- 
verse. Jei Leono Harmelio 
procesas bus pastūmėtas i- 
ki kanonizavimo, stambioji 
pramonė gal ir susilauks 
patrono iš savo tarpo.

Harmel buvo prancūzas 
pramonininkas, kurs 25 m. 
amž. turėdamas savo fabri
ke Valdes-Bois 1,200 darbi
ninkų vadovavo. Kai popie
žius Leonas XIII 1891 m. 
išleido encikliką Rerum No- 
varum apie socialinį teisin- 

igumą, jis tuojau ėmėsi šį 
I istorinį dokumentą studi
juoti. Ir jis rado, kad po

piežiaus patarimus galima 
įvesti praktikon. Netrukus 
jis tai ir pradėjo vykdyti. 
Tada visi pramonininkai ė- 
mė jį vadinti pamišėliu. Jie 
sakė, kad popiežiaus encik
likoj išdėstyta programa ne
įvykdoma. Bet Harmel įro
dė, kad galima, tuo labiau, 
kad viskas paremta teisin
gumo pagrindais.

1895 metais Harmel suda
rė savo farblke darbininkų 
komitetą ir tas komitetas 
kas antroji savaitė su juo 
turėdavo susirinkimus ir 
svarstydavo fabriko ir dar
bininkų problemas.

Pasirodė, kad viskas ėjo 
gerojon pusėn, kaip darbda- 
vis pradėjo dalintis pelnu su 
darbininkais.

1915 metais Harmel mirė 
ir savo fabriką paliko* ži- 

dinčiame stovyje. Kitų fab- 
irkų darbdaviai su darbinin
kais neturėjo tos palaimos.

/S............... ~~ ■■ ==

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAIN0MI8

PILNAS PASIRINKIMA8 
SUKNEI JŲ — SERMftftŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms ftyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l*b*t rito* rOKIi*. motery kaJIInlui, kailiukai. pagirio; ta ta arba 
cloth kotai parMdnlria nulini latomle kainom!..

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yarda 2588

Mrs. K. P. Dzlubak Ir Duktė, Sav.



Sudiev Chicaga! - sveiks Mt. Carinei!
Pirmieji įspūdžiai PennsyIvanijos žemėje
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— Kun. dr. Končiaus 
telegrama. Dvi ateitininkės 
atvyko į karnivalą ir į 
netikėtas išleistuves. — 
Pirmas žvilgsnis j Mt. 
Carmelį. — Kun. Deksnys 
gavo naują pravardę.

1. Kun. dr. Končiaus 
telegrama

— Kur bukietas gėlių? — 
paklausė kun. Antanas atvy
kusių viešnių.

— Koks bukietas?...
— Rodos, jūs žadėjot sa

vo dvasios vadą išlydėti su 
gėlių bukietu, kai jis vyks į 
'armiją'”. Ar nepamenat sek
madienį paskutinio susirin
kimo Jackson parke?... šią

Winter flying jacketa for both tbe 
Army and Navy Air Corpa ara regu
lar eųuipment for our aviatora. They 
coat from $12 to $18 and are made of 
horaehide leather lined with aheep 
abearllng.

Šv. Vardo dr-jos įvyks ryt 
po pirmųjų šv. Mišių. Po 
sumos Šv. Petro ir šv. Onos 
dr-jos laikys savo susirinki
mus.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

Telegrama mus pasveiki-'naktį aš išvažiuoju.
na gimimo diena, vardadie
niu ar kokiame iškilminga
me jubiliejuje džiaugsmu, 
bet kartais ji netikėtai at
neša kokią nors permainą 
nusistovėjusiam žmogaus gy 
venimą.

Buvo vienas rugpiūčio m. 
trečiadienis. Į Roselando gra 
žią ją kleboniją atnešama

— Kur? Kaip? Ar iš tik
ro, nejuokaujat?... Sekma
dienį susirinkime mes nieko 
nesupratome, kai šnekėjote 
apie išvažiavimą.

— Sekmadienį dar ir aš 
pats nieko tikro nežinojau 
ir negalėjau pasakyti. Va
kar gavau telegramą ir va
žiuoju į Mt. Carmel, — aiš-

Rūgs. 6 d. kun. Pr. Skro
denis, MIC., klebonas priė
mė naują parapijoną į pa- 
lapiją. Kūdikis Juozo Saka- 
’ausko ir Onos Valentinai- 
-ės pakrikštytas vardu Ro
bert. Krikšto tėvais b ra v o 
?ranas Valentinas ir Sofija 
ykandzal.

“DRAUGAS” HEM* WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoloh 0466-6460

HELP VVANTED — v V RAI

FACTORY HELP
reikalingi prie išllrbįmo mažįų prįe- 
taisų (parts). Matykite M r. Letto.

PARAGON D’E CASTING CO. 
5851 VV. Dcktns.

VIDUR AMŽIAUS VYRAI 
REIKALINGI

Išmokysime prie gerų. apmokančių 
darbų. Pastovūs darbai. 100% karės 
produkcija. Atsišaukite sekančiai —

2743 WEST 36TH PLACE
JAUNI VYRAI prie coli wlndlng 
darbų. Taipgi vidur amžiaus vyrai 
prie abelnų dirbtuvėje darbų. Paty
rimas nereikalinga. Gera užmokestis, 
nuolatini darbai.

CHICAGO ELECTRIC CO.
1318 W. Cermak Road

HELP VVANTED — MOTERYS

SYKORA

kun. A. Detantui trumpų io- kinasi draueov5s vadas 
džių telegrama: ‘‘Man reika-) — 3au šiandien?
lingas parapijos darbuotėje 
pagelbininkas vyskupo suti
kimu. Jei esi laisvas, sku
biai atvyk į Mt. Carmel. Jei 
gali, išvažiuok ketvirtadie-

— Taip, už poros valandų. 
— O kada grįšite?
— Nė pats nežinau. — 

Grįšiu tada, kai ten būsiu 
nebereikalingas... Beb jūs

nio naktį, penktadienį Har-| ^ur būt n-ujautėt, kad išvyks- 
risburge stoty lauksiu.” tu, jei taip netikėtai atvy-

Kun. Končius. kot i ka™ivalą ir į mano 
išleistuves? Man labai ma- 

Ugai svarstyti nebuvo ka- lonu? kad ir to pažadėto 
da. ‘‘Skubiai reikalingas”. bukieto, ateitininkų dr-vės
Skubiai ir nuspręsta.

— Bet kai būsi Mt. Car-
atstovus matyti prieš išva
žiuojant. Mano vardu pasa- 

mel nebereikalingas, vėl grįž i kykįt visiems draugovės na- 
ki pas mus, kambarį palai- ] rjams sudiev, nes man nebe- 
kysiu, taria jam kleb. I teks> __ šiais žodžiais baigė 

dv.. vadas savo atsisveikini
mą netikėtose išleistuvėse.

kun. Paškauskas, kurio ma 
lonia prietelyste kun. Ant. 
Deksnys naudojosi per 14 
mėnesių.

Dar tą pačią dieną kleb. 
kun. M. švarliui pavėžėjant

3. Iš Englewood į 
Pennsylvanijos aukštumas

Karnivalo muzika dar te-
į stotį, buvo nupirktas bi- (begr<)j<) roselandiečiai dar 
lietas ir išsiųsta telegrama j,an(jg savo laimę prie įvai
kiui. dr. Končiui: “Penkta-^ ratų taip stengžsi pa. 
dienį po pietų būsiu Harris- gelMU parapi>i Tą vaka_
burge’ rą kleb. Paškauskas pusva-
2. Dvi ateitininkės atvyksta landžiui buvo pražuvęs. Jis
į karnivalą ir... į išleistuves

Roselando Visų šventųjų 
parapijoj buvo pats karai- 
valo įkarštis. Paskutiniosio
mis dienomis svečių net iš 
toliau atvyko. Ketvirtadienio 
vakare pasirodo dvi ateiti
ninkės: Antanina ir Bene
dikta (artimieji ją papras
tai Benia vadina).

NORI SĖDĖTI PRIE BARO

tuo metu nuvežė savo Deksr- 
niuką į Englewood stotį ir 
vėl grįžo prie darbo, į para
pijiečių tarpą, kad stebėtų, 
kaip karnivalo mašinos su- J 
kasi ir augina fondą naujos j 
bažnyčios statymui. i

Naktį stotis buvo pustuš
tė. Vienas kitas pakeleivis 
snūduriavo ant suolo sėdė
damas, kitas įsikniaubęs į 
kokį laikraštį lūkuriavo. 
Roselandietis keleivis vaikš
tinėdamas perone laukė trau j 
kinio. Jo mintys pynėsi jung-; 
damos praeitį — Čikagą ir' 
nežinomą ateitį — M. Car
melį. Po pusvalandžio atbil
dėjo Pennsylvanijos greita
sis. Sustojęs minutai, paėmė 
keletą kareivių, uždarė gele
žines duris ir ,pasijudinęs ta
rė iki pasimatymo Čikagai, 
nakties šviesose ir sapnuo
se pasinėrusiai. Pennsylva
nijos traukinys švilpdamas 

i bėgo, vis skubėjo į savo ša
lį. s

(Bus daugiau)

Purchaae of one $18.73 War Bond. 
for which you receive $23 ln 10 
yeara, wlll pay for one of these Jack- 
ets so neeessary for our alrmen fly
ing at high altitudes and in northern 
clunea. So you and your neighbora 
can do your bit by investing at least 
10 percent of your salary every pay 
day ln War Bonds to help pay the 
cost of this eųuipment for intrepid 
American flyera. Join the parade, 
and help top the War Bond Quota in 
yoUT COUnty. jp. y. Ittunn DtfarliiHUt .

GARY, IND.
Aplankė gimines ir draugus

Rugsėjo 6 ir 7 dienomis 
mūsų kolonijoj lankėsi sve
čiai iš Pittsburgh, Pa., ši
muliai au 9 mėnesių sūne
liu Leonardu. Aplankė savo 
tetulę ir dėdę Barborą Alex 
Rutelionius. Gėrėjosi mūsų 
kolonija ir apylinkėmis Chi
cagoje, aplankė pusbrolį dr. 
Petrą Bartkų ir kitą gimi
nę.

Ona šimulis, po tėvais 
Brazaitytė, neseniai iš. Lie
tuvos. šimulis kilęs iš Chi
cago neseniai sukūrė šeimy
ninį gyvenimą. Priklauso 
prie šv. Vincento parapijos 
ir choro. Abu' yra dainos 
mėgėjai ir dainavę Pasą uli
nėje Parodoje New Yorke. 
Priklauso prie katalikiškų 
draugijų ir mėgsta lietuviš
ką veikimą, šimulis, nors čia 
gimęs ir augęs, bet labai 
gražiai lietuviškai kalba ir 
rašo ir jau savo sūnelį lie
tuviškai kalbėti mokina. Pa
vyzdys visam jaunimui. A- 
bu malonūs ir simpatingi.

Būkite visada tbkie.

Širdies ataka mirė lietuvis
Stasių Nemeikšį, 57 m., 

gyvenantį adresu 1328 Cle
veland, širdies ataka ištiko 
darbe rūgs. 8 d. Velionis 
paliko du sūnus William ir 
Louis ir vįeną dukterį Ag
nės, kuri dar lanko Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą.

Prieš penkis metus staiga 
mirė velionio žmona palik
dama jį su mažais vaikais. 
Dabar mirė ir tėvas palik
damas visus našlaičius. Gi
minių neturėjo, tik vieną se
serį Lietuvoje.

Giliausia užuojauta naš
laičiams.

Merginų Sodalicija •
Teko sužinoti, kad ši drau

gija užsimojo sukelti fondą 
dovanoms pasiųsti mūsų ko
lonijos kariams. Pirmininkė

Viena šios parapijos gera
širdė moteris nupirko naują 
nėlyną kopą, paaukodama 
sv. Petro parapijai. Ji pra
šė jos vardo neskelbti. Kle
bonas taria jai nuoširdų a- 
čiū už gražią dovaną. Būtų 
gera, kad ir daugiau atsi
rastų tokių geraširdžių pa- 
rapijonių nupirkti reikalin
gų bažnytinių rūbų.

Emilija A. Supranavičiūtė 
prinešė, kad rinkliava eina 
prie baigos.

Šia proga jos dėkoja šioms 
draugijoms už prisidėjimą 
auka prie sumanymo: Lietu
vių Politikos ir Pašalpos 
Klubui, Šv. Mykolo Vyrų 
draugijai ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijai, taipgi vi
siems pavieniams.

Vėliau jos duos platesnį 
pranešimą spaudai. Koresp.

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL—1000 K. nedėlios vakare 
9 valandą.

WHFC—1450 K. ketvergais 7 vai 
vakaro.

WAAF—950 K. kasdien. 5:15 vak.
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RUDENS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS:
Rakandų, Parlor Setų, Pečių, 
Lovų, Matrasų, Radio, Re

kordų ir Jewelry.

atidaryta lr nedėliomis iki 
5 vai. vakaro.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted St
Tel. CALumet 4591

Genoveave Tumeli, 22 m., 
tarnaujanti Chicagoje rūbų 
krautuvėje, iškėlė bylą prieš 
miesto įstatymą, kuris drau
džia moterims sėdėti prie 
barų.

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Park Drabužių 

VALYTOJAS
Išvalome, pataisome Ir perdirbame visokios rūšiett drabu
žius. Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaaėinn 
| naujas madas nž prieinamas kainas. Darbą atliekame 

greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

DIE CASTERS
re'kallngos. Pastovūs darbai. Atsi
šaukite }
PARAGON DIE C ASTI N G CO.

5851 W. Dk'kens St.

ASSBMBLERS — patyrę prie me- 
kanlškų assembling darbų. Turi būti 
Amerikos piliečiai. .Atsišaukite J — 

A54O SO. LAVERGNE AVENUE

STORE Ir SCRAP DOCK PAPRASTI 
DARBININKAI reikalingi. 62 centai 
ir 50 centu ) valsnda. Mes nrlmame 
Iki 60 metų amž'aus. Kreipkitės J 
Stori ke pr's ofisy —

BURLINGTON RAIIJROAD 
Aurora, Ilinols

arba atsmaukite } Room 102, 
547 W. Jackson Bl>d., Chkvgo, III.

CRATERS reikalingi prie rakandų. 
Atsišaukite į — ,

ZANGERLE & PETERSON CO. 
2164 Clybnurn A vežime

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

ZANGERLE * PETERSON CO. 
2164 Clvhonm Avrtnie

REIKALINGI VYRAI už Pagelbi- 
nlnkua Ir dirbti prie trokų. Atsišau
kite tuo iaus, gera užmokestis, pasto
vūs darbai.

AJAX WASTE PAPER CO. 
2624 W. Taylor Street

DARBININKAI DIRBTUVĖJE rei
kalingi. 58 centus j valandą iš pra
džios ir 6.8 centus ) valandą po 30 
dienų. Tiktai vyrai tarp 20 lr 50 m. 
senumo teatsišaukia.
THOMAS MOULDING FLOOR CO. 

4528 Wcst 51st Street

VYRAI ir VAIKINAI
PACKING ROOM 
ORDER FILLERS 

IR WAREHOUSE HELP
Patyrimas nereikalinga. Nuolatini 
darbai. 40 valandų j savaitę. Atsi
šaukite J —

BUTLER BROTHERS
426 W. RANDOLPH ST.

CORRUGATED HELP,
SLITTER OPERATORIAI

IR TAKE OFF VYRAI
Taipgi MOTERYS prie abelnų dirb
tuvėje darbų. Ofisas uždarytas šeš
tadienį.
ACORN CORRUGATED BOX CO.
2268 S. Iaimber Tel. Monroe 8734

TOOL A DIE MAKF.RS 
Job abop patyrimo pageidaujami; 
geros darbo sąlygos; švari karės ln-* 
dustrtja.
REVERE COPPER A BRASS, INC. 

•601 W. Grand Avemte

EMBROIDERY OPERATORES, pa
tyrusios apsiuvinėti raides ant marš
kinių. Taipgi Merginos reikalingos 
prie lengvų dirbtuvėje durbų. 
TRIANGLE BOVVLING SHIRT CO.

428 So. WatMta.h Ave.

C-»NDY COUNTER SALES MERGI- , 
NOS — reikalingos dirbti pilną lai
ką. Kreipkitės prie Mr. Kraus tarp 
9 vai. ryto lr 1 vai popiet.
CONFECTION CABINKT CORP. 

43© W. Erle Street

MOTERYS reikalingos išskirstyt sku
durus Waukegan, III. Patyrimas ne
reikalinga. Ma'onios darbo 9ąl.vg0s. 
Mokėjimas kalbėti ar rašyti angių 
kalboje nereikalinga. Mūsų formanas 
yra lietuvis, šeštadieniais ir Sekma
dieniais nereikia dirbti.
CONSl'MERS WASTE A PAPER CO. 
633 Market St. Wa«ikegan. UI.

PATYRUSIOS DEŠRŲ RIŠĖJOS rei
kalingos. Pastovūs darba).
SCOTT PETERSEN A CO.. 4450 Ar- 
niltase Avemie.

RADIO MERGINOS — wlrlng ir sol- 
dering merginos su •'chassis line” pa
tyrimu reikalingos. Aukščiausia už
mokestis mokama, pastovūs darbai. 
HALLICRAFTERS CO., 2611 S. Indi
ana Avemie.

PATYRUSIOS SINGLE NEEDLE O- 
PERATORGS reikalingos prie slacks. 
sejonų. bluzų, lr jacketų. Merginos 
turi būti patyrusios išdirbti visą dra
buži. Mes mokame geriausią užmo- 
kesnj “piece work". Taipogi reikalin
gos operatorės prie sneciallų mašinų. 

MARLO JUNIORS 
115 So. Market Street.

LENGVI DIRBTUVĖJE 
DARBAI

MOTERYS, ar labiau pageidaujama 
VYRAI, suvirš 50 metų amžiaus rei
kalingi. Dirbti prie sanding. wire 
brushlng ir kaipo pagelblninkai stoek 
ruime. Atsišaukite j —

MULTI-PRODUCTS, INC.
824 W. 361 h Street

REIKIA ‘in MOTERŲ, 30 Iki 45 
metų senumo, lupti tomeltes. At
sineškite peilj Ir žiurkštą stoti ga
tavos prie darbo. Gera užmoku- 

ALLISON-HKDFORD CO.
2300 S. Keeler Avenue

PARDAVIMUI KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli MeKlnley • 
Park Labai geri įrengimai. Pardavt- 1 
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nntow, 2200 W. «7th St., 
Chlcago, lll.. tel. LAFayette 6008.

8282 80. PArijINA STREET
Nuosavybė netoli Little Flower para
pijos. duples octagon priešakiu. 3 
fletų mūr. namas — po 3 kamb. ir 
3 karams garadžius. Rendos atneša 
kiekvienas fletas po $65.00. Namas 
kainavo $34,000. Dabar parsiduoda 
už tiktai 616,000. Prišaukite AIR. 
JOHNSON — REPUBLIC 2030.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite nŽNitikrintl nao ugnies namas, baldas, automobilius, 
ar fiiaip ką apdrhaatt, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų junirf polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COT.IIMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN S INSURANCE COMPANY \
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
9nAu/icd 

Protec tiOf\ 
4or vour

-PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS «EM0M8 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliu rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Tx>an In
surance Corporation. Mokamo S%%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 

'mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 1YMIAU8IA IJTTUVTŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 823« 80. HALSTED ST.

OKgBBiaBHBnl

R E A L T O R 
2111 South 52nd Avenue 

FHONE — CICERO 458 
Sekmad. atdara nuo 1 iki 5 popiet

CICERO
5 kamb. bungalotv, karšto vandens 
šiluma, gar džius, lotas 40x125 pė
dų. Kaina $4,000. Randasi ant 57th 
Ave. $1,000.00 Ineltl.

BERVVYN
6 kamb. mūr. bungnlow. Furniso ši
luma, Rrndasi ant Cuyler Ave. Kai
na $7,000. A-l padėtyj. $1,900 Įnešti.

RIVERSIDE
Graži 7 kamb. rezidencija. Karšto 
vandens šiluma, 50 pėdų lotas, 2-ka- 
rams garadžius. Kaina $0.600. Ran
dasi ant Lawton Road. $3,000 įnešti. 

FOREST PARK
2 Retų asbestos shlngled namas, 6 ir
7 kamb., 2 furnisai, lotas 37 H pė
dų platumo. Kaina 68,500.

WILLOW SPRINGS
7 kamb. med. cottage, perdirbta J
3 ir 4 kamb. fletus. Taipgi 2 kamb. 
med. cottage. Lotas yra 80x400 pė
dų. Vištinyčla. furniso šiluma, tvar
tas. gezas Ir elektra. Savininkas gy
vena Wisconsin ir parduos už $4,600.

BROOKFIELD
2 fletų med. namas, ant Grand Blvd. 
Asbeatoa shlngled. 5 ir 4 kamb.. fur
niso šiluma su stokeriu. Dideli kam
bariai. Lotas yra 75x125 pėdų. Nau
jas stogas, 2-karams garadžius. Ap
dengti porėtai. Kaina $6,400.

AUSTIN BOULEVARD
Tarp Cermak Road ir 23rd St. Tuš
čias totas — 50x125 pėdų. už $3,200.

NORTH RIVERSIDE -
Kampinis 2 aukš. med. namas, 4 ir 
2 kamb. fletal ant 1-mo aukšto. 6 
kamb. fletas ant antro aukšto. Lotas 
yra 56 pėdų platumo. Kaina $6.500.

HAVVTHORNE
2 fletal med. 4 Ir 4 kamb. 31st Pi., 
netoli 51st Ave. Kaina $3,100.

WESTERN SPRINGS
Eng’ish stiliaus rezidencija, 6 kamb. 
su štymo šiluma. Lotas yra 50x150 
pėdų. Yra ir garadžius. Kaina $8.500. 
1148 ADDISON ST., CHICAGO

2 fletal med., 5 ir 5 kamb., karšto 
vandens šiluma, beismentas ir atikas, 
apdengti porčlal, 2-karams gara
džius. Kaina $4 2OO. Tuojaus galima 
gyventi į-mam flete. $1,000 įnešti.

LAVVNDALE
6 fletal mūr., 3 fletai po 4 kamb.
3 fletai po 5 kamb. štymo šiluma. 
Kaina $7.500. Atneša gerą rendą. 
$2,000 įnešti.
ADAMS ST. netoli CICERO AVE.
2 fletų mūr. 6 ir 6 kamb., furniso 
šiluma. 2 furnisai. Naujos cabinet 
sinkos. Labai geroj padėtyj. Kaina 
tiktai $6,500.

PARKHOLME
2 fletų mūr. 5 ir 5 kamb., karšto 
vandens šiluma. 2 boileriai. Apdeng 
tl porčlal. Kaina $8,050. A-l padė
tyje. Randasi ant 50th Ave., tarp 
19th ir 21st Sts. $2,000 įnešti.

WARREN PARK
Gražus aštuonkamptnlo priešakio mū
ro bungalow. 6 kamb., karšto van
dens šiluma, taipgi apšildomas iš- 
pleisteriirotaa beismentas. Tlie mau- 

,dyklė. Plienu pamatuotas, 2 karams 
mūr. garadžius. Bungalow tiktai 12 
metų senumo. Randasi ant 61st Ct.. 
netoli 14th St. Turite pamatyti į- 
dant įvertlntumėt!

MOR. BIZNIO NUOSAVYBE
Berwyne parsiduoda už $5,500 la
bai didelis Štoras. Namas tik 7 metų 
senumo. Tuojaus galima užimti.

SOUTH SIDE•
2 aukšč. ir beismentas mflr. namas. 
6 ir 7 kamb. Taipgi 4 kamb. fletas 
beiamente, karšto vandens šiluma. 2 
karams garadžius. lotas yra 40x148 
pėdų. Labai gražus namas. Randasi 
ant Western Ave., tarp ,50th ir 51st 
Sts. Prieinama kaina.

NORTH BERVVYN
Savininkas gyvena Indiana valstybėj 
ir sako: "Parduok mano 2 fletus 
greitai už $9.500”. 6 tr 6 kamb.,
mūr., furniso šiluma. 2 furnisai, 2 
karams garad. Namas 15 m. senumo.

SOUTH BERVVYN
6 kamb. mūr. bungalow. Furniso ši
luma su stokeriu. Mūr. porčlal. 2 
karams garadžius. lotas yra 45x125 
pėdų. Kaina $6,000. Tikras barge
nas! $1,800 įnešti.

34th ST., netoli OAK PK. AVE.
7 kamb. med. rezidencija ant ak
meninio pamato. Karšto vandens ši
luma. lotas yra 50x125 pėdų. Kaina 
$6,060. Gražioj vietoj. $1.950 įnešti.

KAINA $5,600
5 kamb. mūr. bungalow Ciceroje. 
Naujai ištaisyta. Venetlan blinds. 2 
karartis garad. Kaina $6.600. Būkite 
savo namo savininkas! $1.500 įnešti. 

KODĖL MOKĖTI RENDĄ?
2 fletų mūr., 5 Ir 6 kamb., 23rd St. 
netoli Trumbull Ave. Apdengti por
člal. Kaina $6,000.

EAST AVENUE
Tarp 18th Ir 19th Sta. Viena Iš gra
žiausių mūr. bungalų Berwyne. 5 
kamb., taipgi breakfast kamb., karš
to vandens šiluma. plelsterluotas 
beismentas. lotas yra 45x125 pėdų. 
šoninis įvažiavimo ke’las. 2-karams 
garadžius. Kaina $6.000.

$1,350.00 (NESANT
nupirks gražų mflr. duplex namą 
Bernryna. 5 Ir 6 kamb. Namas yra 3 
metų Rcnumo. karšto vandens šilu
ma. Kaina $13.600. Gyvenkite vie
name flete lr leiskite antram pagel
bėti išmokėti ši namą.

TIKĖKITE AR NE!
UI tiktai $a,8OO JŪS galite pirkti 
Iawndale’yje medinę biznio nuosa
vybę. Kampinis štoras Ir 5 kamb. 
užpakalyje. Dveji 4 kamb. fletal ant 
antro aukšto. 2-karams garadžius. 
$800. įnešti. Kur glite pralenkti šį 
bargeną 7

_ JOMS O _

SYKORA
R E A L T O R 

2411 South 52nd Avenue
PHONE — CICERO 453 

Sekmad. atdara nao t iki 5 popie
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CHICAOO SAVINSS £ LOAN ASSOCIATION
«SI« SOUTH WESTB«H AVENUE TEL. GROVEHILL 030©

GEDIMINAS BUILDING C LOAN ASSOCIATION
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE TEL. LAFAYETTE 824 8

KEISTUTO SAVINOS < LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TEL. CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVINSS 4 LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49™ COURT TEL. CICERO 412

UNIVER9AL SAVINSS S LOAN ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8500

‘7>UV WAR B0HOS AMO STAMP6 Mfcftg

Dievo Apvaizdos 
parapijos žinutės

Klebonas kun. Martinius 
pavaišino visua pikniko dar
bininkus rugsėjo 8 dier.ą. 
Valgyta ir gerta. Ta pačia 

• proga xaptarta parapijos pa
žaras, kuris prasidės rugsė
jo 20 dieną. Varg. K. Sabo
nis pranešė gavęs tiek alaus, 
kad užteks visam bažarui.

Garbė aštuonioLkiečiams, 
kad turim tokių aukotojų, 

i Vakare dalyvavo lr kun. Ur
bą.

Padangos ilgai laikys, 
jei jos bus gerai ; : 
prižiūrimos

Kai kas mano, kaa auto
mobilio padangos vistiek 
susinešioja, pore jos esti ir 
nenaudojamos. Bet iš Wa- 
shįngton praneša, kad tai 

aip Įmones g^al-

MŪSŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS' 
(BUILDING AND LOAN ASSOCIATIOMS)

(Pirmoji J. VARKALOS kalba iš radio stoties WHFC,

Šiauliai garnio apdovano- 
į ti brangia dovana — sūnu
mi. Šiaulienė randasi Mercy 
ligoninėje ir jaučiasi gerai. 
. Šiaulys ilgametis Dievo 
Apvaizdos parapijos komite
to narys. ir i

LRKSAi iOi. kuopos rašti
ninkė Josephine Aze susi
laukė, garpjų dovanus — du
krelės. • Sveikiname Azus. 
Motina randasi namie.
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pasakyta praeitą ketvirtadienį, 7:45 vai. vakare).

Iš 100,000 lietuvių, gyve-1 girdėsite .per šią radio stoti 
kas antrą ir ketvirtą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio,

. t • / v • i ;■ • •« a » •; * • z • * •- ) *
Laiks nuo laiko atstovai

nančių Chicagoje, apskaito
ma, kad 8.000 šeimų ir pa
vienių turi taupymo sąskai
tas taupymo ir skolinimo 
bendrovėse ir kad apie 2,000 
asmenų moka mortgičius pa
darytus tu bendrovių.

Tas reiškia, kad tik vie
nas iš dešimts lietuvių Chi- 
oagoje žino ir naudojasi pa
togumais taupymo ir skoli
nimo bendrovių. •» . ..

.■ ■ . ) i i f -

Kas yra taupymo ir 
skolinimo bendrovės?

Labdarių 4 kuopos išva
žiavimas Labdarių ūkyj rug
sėjo 6 dieną pavyko. Apmo
kėjus visas išlaidas, pelno 
liko apie $80.00. Išvažiavi
mui daugiausiai pasidarba
vo Uršulė Aukškalnienė.

iš suminėtų taupymo ir sko- ,. 
lininio benditoVilj nWviė8;a- ’tDti“

Pepkios lietuvių taupymo 
ir skolinimo bendrovės pa
siėmė ant savęs darbą per 
radio ir laikraščius aiškin
ti, kada tos bendrovės atsi
rado?, Kokį patarnavimą tei
kia vietos gyventojams, kas 
jas valdo ir prižiūri ir ko
dėl už pinigus, padėtus tose 
bendrovėse, gaunama 3% ar
ba 4% nuoš., o bankuose tik 
1% arba U/2%?

Jūs girdėjote, kad pasko
lą taupymo ir skolinimo ben- į 
drovės duotą ant namo, sa-1 
vininkas atmoka mažomis 
mėnesinėmis dalimis iš nuo
mų ar uždarbio. Jis net ne
pajunta, kaip devyni ar dvy- į 
lika metų prabėga ir jau tu
ri nuosavą namą, pilnai iš- į 
mokėtą. .

štai sąrašas tų bendrovių,: 
kurios pasiėmė populerizuo- 
ti savo veikimą taupymo ir 
skolinimo atžvilgiais:

Marąuette Parke — Chi
cago Savings and Loan As
sociation, 6816 So, Westerr. 
Avė,

Brighton Park — Gedi
minas Building and Loan 
Association, 4425 So. Fair
field Avė.

Bridgeport — Keistute 
Savings and Loan Associa- 
tion, 3236 So. Halsted St.

Cicero — St. Anthony Sav 
ings and Loan Association, 
1500 So. 49th Court.

Aštuonioliktoj — Univer- 
sal Savings and Loan Asso
ciation, 1739 So. Halated ST 

šį vakarą, gerbiamieji 
klausytojai, aš patiekiu kiru 
simus, o atsakymus į juos

pie savo stovį i/ Sžeiklą. Už 
dviejų savaičių nuo šiandien 
išgirsite apie Šv. Antano 
Taupymo ir Skolinimo ben
drovę, kurios1 sąskaitas jau 
baigtos, įvyko valdybos rin
kimai ir nustatyta tvarka 
ateinantiems metams. Kvie
čiu nėužtnifšti ajtšisulkti sa
vo- radio. — .------ -----

šros pepkio3 taupymo ben
drovės padarė sutartį su Lle- 

i tuvių Prekybos Butu, kad 
pirmą it trdčią ketvirtadie
nį Butas,teįks naudingus pa
tarimus biznio ir profesijų 
srityse. Ateinantį ketvirta
dienį kalbės teisėjas John 
T. Zūris.

• • . H
.Taigi, ketvirtadieniais iš

Su nepaprasto susido
mėjimu žmonės 
klausosi turiningų 
pamokslu

Marąuette Park, šv. Pa
nelės Gimimo lietuvių para
pijoje Sėkmingai vyksta aš- 
tuonių dienų atlaidai. Pa
mokslus sako pranciškonas 
Justinas Vaškys, šv. Pran
ciškaus Varpelio redakto
rius, kuris turėjo Lietuvą 
palikti dėl bolševikų teroro 
ir atvykti į laisvės šalį —
Ameriką. Tiek vakarais, 
riek ratais bažnyčia esti pil
na žmonių, kurie su didžiau 
šia atyda klausosi įdomių 
ir turiningų pamokslų.

• I I 1 ‘ ’ * i * V
Su Šv. Panelės Gimimo

atląidais yra sujungtos ir i fl, 1000 kil. 0 vai. vak., Cbi- 
tridienio pamaldos, pasiruo- cagos laiku. Dalyvauja Al-
šti šventai valandai, kurį 
įvyksta rytoj Soldiąr Field.

ne
. •voja. ‘t
Sakoma, kad yra patirtį, 

jei automobiliu nevažinėja-1 
ma, tai padangos ilgai galt’ 
išbūti nesusidėvėjusios, x tik ’ 
reikia automobilį laikyti ga 
raže šiek tiek pakeltą įr au 
tomobilis neturi stovėti ant 
aliejaus ir griso (tepalo).

Budriko programa ;
i Budriko programa iš WC

girdas Brazys ir Aldfona Gri-

r

goniūtė, solistai, ir didžiulis 
Budriko radio orkestras.

Programa leidžiama pas
tangomis Jos. F. Budrik. 
3241 So. Kalstei} $t,

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

VVOIK SIU UI O
1945 35* Shrrl

MOI LKN ę
* umpi a i»
ADVANCED PHOlOuIMPHY 

lOU thl POtiSIliLS RUK I S 

l’ilnsė i O'aY* 1 re 2HI3
'°'o

PILIETYBĖS PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

Prasidės Ketv., Rugs.-Sept. 17 d,, 8 v. v. 
JOSEPH J. GRISH

4631 SO. ASHLAND AVĖ. TEL. YARDS 1001
J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

šiuo laiku ’ iš
girsite naudingus patarimus:.

Viųąš lįčtuVių taupymo ri r 
skolinimo, bendravęs atsto
vauja fęderalę vaįdžią ir 
parduoda karo bęnus. Pirki
te bonus, kad nugalėti dik
tatorius.

Atsidarykite taupymo sąs- 
kait^lįeihyUlSs4 "iaM^ymo 

ir skplipimo bendrovėse, kur 
jūsų pinigai yra apdrausti.

'1 Imkite paskolas iš j lietu
viškų tampymo ir skolipimo 
bendrovių.

Policija sučiupo; mer
gaitę ir jaunuolį iš plė
šikaujančios "genges"

$ / '2 J ‘
Vakar anksti rytą polici

ja sučiupo septyniolikos 
metų mergaitę ir šešiolikos 
metų vyruką, kurie priklau
sė prie ‘plėšikaujančios 
“gengės”. Jie buvo sugaūti 
po ilgo sekimo netoli 156th 
str. ir Dixie highway. Mer
gaitės vardas — Jošephiūe 
Martino, iš Monroe, Wis,„o 
jaunuolio vardas —- Anthp- 
ny Fiore, kuris pasakė gy- 
vertąS Greenvievr • * viešbutyi 
63 et. ir Gręęp,ave.

Du vyrai, ir kita mergu
tė pabėgo. Greičiausia jie 
randasi* Chicagoje ir jų ieš«-
ko 16 policininkų.

■ -f A »
Anthony Fiore laisvu no

DIDKLJS Ui 
MlbZINJŠUO 

IJNIV

TŪBOS., CUARĮNETAI, TROM, 
BONAI? SAXAPHONES. FLU- 
TE8 su “caaea” — MB.06, 137.60, 

ir I75.D0. visi garantuoti 
lęngvanj grojimui.

KONCERTUI GŪrTA.RAI. SPA- 
NISKI MANDOUNAI, BANJOg. 
SMUIKOŠ, TtNOR BANJOS — 
>6.60, $8.50. $12.50 Iki $35.00.
STRlUNINfAI BASAI —' $60.00, 
$126.00 Ir ,$15I..00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMTČE-
LAĮ ; SMUIKOMS, 8TJUWN$NI- 
NIAMS BAKAMS. VIOLAS lr 
CB1.LO — $1.60, $3,00. $5,00,
$10.00 lr $15.00. Striūnos dSl vl- 
su virtroinėtų instrumentų. BASS 
DRUlilS. ŠNARE DRUMS - $\8.60, 
$21.50, $25.00, $60.00. PEDĄL&
HI BOYS, CYMBOLS, DKUM 
H E ADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas lr “reed” lnetruzpentams 
pritalkorfil ]«9ų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PH0NO0RAPH pataisytnas.

Atstatymas visų dalių Clar ne
tarus, Trfūljoms, Sasaphošes, 
SinUglHo^ns jr Guįtarama.

GOLDSTĘIN’S MŪŠIO SHOP
M av 11 t SC. Ohicaco. I 14

WHOLESALE

J
Remkite lietuvius biznie-;ru pasišiųlė policijai nuro- 

rius ir profesionalus.' dyti “gengės” gūtą.

—i-—- =F=

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS’-

■“ L»' i1

LIQUOB
ĮSTAIGA

i -i

ISvežiojame 
po vi-ą 
Chicago.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

* f V

MUTUAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO 
emuoąejąeg -t?

8VHS

pDoy

3ĮDUIJ90 Z0Z3

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP .,

Ambrosia & Nectar
i BEERS

r; Urmo (wbolesale) 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

R

$100,000 StOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (į n n nn

vertės “clqse ou$” kaina ......................................:....
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

.......‘..$14.50
M0TERV IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 

Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 *7 C S Vi Cl R
iki $35,00. ParsĮduoda dabar nuo..3>3»»'4 IK-A Qiu./d

................ ....$29.00
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC □ C :r <tO QC 

vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina *°«****

MERGAIČIŲ ROTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresėa vertos $3.95, parsiduo- QO 
da pa tiktai...........................  $1.30

$15.00 vertės KOTAI, ČO 7C
' parsiduoda po tiktai ........................................................... »J>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

VYRŲ ŽIEMINIAI O COATS,
1 $29.50 tertės, parsiduoda • dabar už

r- . r. , t 1 ,

Nuo Octobęr pirrųoę artglių kainos tikrai bua pa
keltas. •. ,

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi 
sunkesnis. : r M, j ,

Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
* Pętrolium Carbon kuras yrš paimtas 

dėl Defense dirbtuvių^ bet The Vilija 
Anglių Co.' dar jų turi.

Ši firma turėdama 30, metų anglių 
biznyię patyrimą, pilnai gali patenkinti 1 
kiekvieną.
ibi latro geros rūšies kreipkitės i pas —

</H‘*| i ATHE VILIJA
3700 So. Spaulding Avenue

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

NE2ICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — ] 
Ak VA2INEJANT LAUKUOSE VISA CHICAQO8 IR 

APYLINJL1S LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t

T1ARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

K
■ f’
»• *

:<

fa
uBf <

4H1F

VienlntHia Ir SmaglauaU*
Vakariai* LMnvly Programa* 

Araarikojal
- VIENUOLIKTI METAI! >-1

SEKMADIENIAI* 1 vaL 
KITOMIS Dienomis 8:80 
PENKTADIENIAIS 7 v.

L p.
V. vak.

WHFC-I45O kil.!
6756 So. Weateni Avenne 

Pbone: OROvehlll 2242
c&?==l

1-—

remkitS 
SENĄ

LIETtVIŲ 
DRAUGĄ.

N. RANTlsH, sav.

MUTUAL LIQUOR~CO. 
4707 So. Halsted St

Telefonas: BOUiLEVAKD 0014

NUDAŽYTO’
W’,AIVMO

s’eNINBS POM1CF(OS
• >3 S > ■. 1 » j

WHOLESALE
FURNITURE

, RROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Setu — Bedroom Sets — Rūgs 
—- Radios — Refrlgeratora — 
Waahera — Maagels — aad 

Stovės;

Nationally advertised itema.

Apdengta su, vie
nu kotu. . . sausas 
j viena valandų. 
Neturi Jokio kenk
smingo odo. Ueng. 
va vartot. Plauna
ma,.'

JIS YRA PLAUNAMAS
Samaikrklt 1 (ai.
*U v«nrirnf6 tr 
|M»4or,|.lt tHgal. 
nmliMVM. gam Jt 
kale ii <~,
▼urtnjtnul, tiktai

Form.

$1.50 už diena 

už gal.
•, > ••H už gal.

Floor Kaariera..., 
ąųvg. v .

IkrpeBtinan. ,

•'BERI A N D' S
BAINT * WALLPAPEB ŠTOKE 

Glass — Brushes 
: Popiera Sukarpome Veltui, -
1817 2?- HALSTED STREET 

Phoae: f A Nai 4XW»
Mea pristatom visur veltui

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY BEPRESENTATIVĘ

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neiipardųo* 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo Jums:

•POCAHONTAS, v AR
Mine ruo - labai lumpauotl, tonas jai tiktai 0.00 
GENŪINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... $8.95
BLACK BAND LUMP* anglys, labai geri $irt r r\ 
kepimui pečiuose ir namų Šildytuvams.. lU.Ov
5332 SO. LONG AVĖ.

j^MCC===SBSSaES^SaS=K:
TEL. PORTSMOUTH 9022

a

M



n k ą n n a m šeštadienis, fttgs. lz d., iiHZ

ŠVENTO ANTANO PARAP CICERO, ILLINOIS
Sekmad., Rugsėjo 13, 1942
Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon (115th Street, tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.)

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. i • ' «■» <

TARF KITKO BUS IR DOVANOS - U. S. KARO BONAS IR DVIDEŠIMTS PENKI DOLERIAI ($25.00) PINIGAIS I 

Nuoširdžiai kviečiame visus parapijiečius ir bendrai visus lietuvius dalyvauti.............................. Kun. Kleb. Ignas Albavičius ir Parapijiečiai

Vienas lietuvis tremtinys išlaisvintas 
iš Sibiro, o kiti kenčia ir miršta

Kreipkimės Amerikos Raudonąjį Kry- 
žiu. kad pagelbėtumėm lietuviams■
tremtiniams, esantiems Sibire. Lietu
viai tremtiniai šaukiasi pagalbos.

ATRASTAS PABĖGĘS 
KALINYS

1940 metais, birželio 15 
d., bolševikams okupavus 
Lietuvą, kokiai porai savai
čių praslinkus, bolševikai 
pradėjo areštuoti lietuvius 
patriotus ir mesti juos į 
kalėjimus, o kitus tremti į 
Sibirą. Vienas iš tokių buvo 
ir Dr. Mykolas Devenis, ku
ris 1941 m. balandžio mėne
sį buvo išvežtas iš Vilniaus 
Lukiškių kalėjimo į Sibirą. 
Pereitą trečiadienį dr. M. 
Devenis iš Rusijos per Per
siją, Indiją ir Madagaskarą, 
kur dabar vyksta mūšiai, 
ątvyko į New Yorką ir da
bar randasi Waterbury, 
Conn., kur prieš kiek laiko 
buvo apsigyvenusi jo žmo
na, Vileišių duktė, atvykusi 
iš Lietuvos.

Dr. M. Devenis iš bolše
vikų kalėjimo buvo išlais
vintas Amerikos valdžios 
pastangomis, šis žmogus 
turėjo daug skaudžių per
gyvenimų kol pasiekė Ame
riką — laisvės šalį. šian
dien .jis gali kvėpuoti tyru 
laisvės oru, • kurio stinga 
daugel kraštuose.

L •/ I * . t * j . •' 1 v* r

Dr. M. Devenis Lietuvoje 
sėdėjo įvairiuose bolševikų 
kalėjimuose, kaip, Kaune,

Ukmergėje ir Vilniaus Lu
kiškių kalėjime.

Šiandien iš tūkstančių 
lietuvių tremtinių, esančių 
Rusijos gilumose, tik vie
nas išlaisvintas, o kiti neša 
skaudžiątremtinio dalią, o 
daugelis iš jų miršta. Ne
paprastai sunkios yra lietu
vių tremtinių Sibire sąly
gos. Jie šaukiasi pagalbos ir 
prašo juos gelbėti. Taigi 
mūsų pareiga yra kosku- 
biausiai juos gelbėti. Turi
me tūkstančių lietuvių trem 
tinių vardus, todėl kreipki- 

jmes į Amerikos Raudonąjį 
i Kryžių, Washington ir ieš
kokime savo giminių pažįs
tamų ir ko galint padėkime 
jiems, kad jie galėtų maty
ti Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą. •

("VrHUjcaM" ACiue teieutioto)
Osmund Weagate, 50, ku-J

ris prieš 18 metų pabėgo iš 
Joliet kalėjimo ir šiomis die
nomis jį surado FBI New 
Yorko valstybėje, dirbantį 
ginklų fabrike Brooklyn. Jis 
buvo rastas po to, kai davė 
pirštų nuospaudas.

j tuvių parapijų klebonai pa
ragintų lietuvius užsisakyti 

J Laikraštį “Draugas”.

j šį sekmadienį, rugsėjo 13 
d. kun. K. Barauskas, pa
kvietus prel. M. Krušui, 
Šv. Jurgio bažnyčioje pasa
kys pamokslus spaudos rei
kalais ir žmonės galės užsi
sakyti “Draugą” bažnyčio
je.

Kalinys surastas po 
18 metu: pirštu nuo
spaudos jį išdavė

Osmund Westgate, 50 m., 
buvo 1924 metais pabėgęs iš 
Joliet kalėjimo farmos, kur 
jis bus nuteistas už vagys
tę, ir slapstės 18 metų. Už
vakar Westgate buvo suras- 
rastas ir areštuotas ver- 
kiant jo žmonai ir devynių 
metų vaikui.

Westgato pabėgęs iš Jo
liet kalėjimo slapstės Ry
tuose ir vedė žmoną ir gy
veno 18 metų. Pastaruoju 
laiku jis dirbo karišką dar
bą Brooklyn’e ir per savai-

• . I '
tę uždirbo \ šimtą dolerių. 
Westgate buvo surastas ta
da, kai jis fabrikui davė 
pirštų nuospaudas.

Westgate policijai pareiš
kė, kad jis rizikavo duoti 
pirštų nuospaudas, nes tikė
jos kad jam »• nieko blogo 
nebus, nors jis ir bus suras
tas, nes per 18 metų Vedė 
padorų gyvenimą. Westgate 
dabar yra laisvas, nes buvo 
duotas $1000 užstatas. Jo
liet wardenas E. M. Stub- 

įblefield reikalauja, kad jis 
[būtų grąžintas atgal. K

X Kun. J. VofylĮls, ma
rijonas, šią savailę* pradėjo, 
eiti kapeliono pareigias U. S. 
karo laivyne. • • ’

baigsis antradienį, rugsėjo 
15 d. vakare didelėmis iškil
mėmis.

X »Federacijos Chicago 
apskritis praeitam susirin
kime iškėlė sumanymą dide
lėmis iškilmėmis paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų sukaktį, kurios pri
puola sekančių metų vasa
rio 16 dieną. Toms iškilmėms 
ruošti išrinkta ir komisija 
Iš
ir E. Samienės.

L. Šimučio, P. Čižauąko

Arkivyskupo,Stritch 
laiškas "Draugo" 
administratoriui

Chicagos arkivyskupas S.
A. Stritch atsiuntė kun. P. 
Cinikui, “Draugo” adminis
tratoriui, laišką, kuriame 
rašoma, kad Chicagos lie-

Sv.l Kryžiaus Didelis

TOWN OF LAKE

10 RIDĖS
47los ir DAMEN

jos valdybos įvesdinimas (in 
stalation) bus šio mėnesio 
26 d. Rengimo komitetas ruo 
šia taną tikras iškilmes.
ir •>; T*

X Kostas Kondrotas, En-• i ■ ' z
glewood gyventojų sūnus, 
praeito pirmadienio vakarą 
išvyko į Mundelein semina- 
rįją. Praėjusį pavasarį jis 
baigė Quigley Ppėpafątory 
Semina ry.

* X Angelos Simonaitės ir 
Juozo Belecko aukso žiedai 
bus sumainyti rugsėjo 12 d. 
4 yal. popiet. Šliubas bus 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj. Ban
kietas įvyks Syrena salėje, 
4270 Archer Avė.

X Pranciška Milkevičienė, 
buvusi aštuoniolikietė, dabar 
turinti biznį Downers Grove, 
UI., šiuo metu ilsisi^Vuroro, 
III., ligoninėj po sunkios 0- 
peracijos.

X Rapolas Milašius, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
šv. parapijos komiteto na
rys, įvertindamas chorų (di
džiojo, Sodalicijos ir Mote
rų) veikimą, paaukojo $35 
choro narių pasilinksmini
mui. Prie to prisidėjo ir kai 
kurie kiti parapijos komite
to nariai. Puota įvyko pra
eitą trečiadienį, parapijos 
salėj. R. Milašiui suteikta 
chorų narid-tėrttėjb vardas.

X Bruno ir Adelė Belec- 
kiai, Brightčn Park gyven
tojai, džiaugiasi gavę bran
gią dovaną —*• sveiką sūnelį. 
Motina randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj ir gerai jaučiasi. 
Žiedienė ir Jonikai didžiuo
jasi palikę “grandma” ir 
“grandpa”.

X šv. Antano parapijos 
piknikas — paskutinis šį
met, sako, bus šaunus. Pik
nikui ruošias visi: klebonas, 
vikarai, komitetas, draugi
jos ir visi parapijonad.

I ■
X Pipirų sūnaus, išvykur 

šio į kariuomenę, vardas bu
vo paskelbtas. Jonas, kuomet 
turėjo būti Povilas. Pipirai 
yrk bridgeportiečiai.

, X Darius-Girėnas Post 
271 American Legion nau

KUN. J. VOŠttiuŠ, M.I.C.

X Šilinės atlaidai Gimi
mo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioj?, Marąuette Park, 
kas rytą ir vakarą sutrau
kia labai daug žmonių. Ypa
tingai vakarais vėliau atėju
siems 'į bažnyčią net nega
lima ginti vietų. AtlaidaiF. B. I. stropiai ieško dviejų nužudytų 

mergaičių kaltininkų
Jau esame rašę, kad grįž- vienas vyriškis kariška uni- 

tant Neil J. Petrangeli ir forma lauke, Le Suer, Minn, 
Dorothy Baun iš Kenosha į iškeitė čekį ir žmonės tą vy- 
Tomah buvo nuošaliame ke- riškį matė važiuojant 1941 
ly nužudytos. m. automobilio modeliu ir

Pereito aitradienio rytą automobilio laisnis buvo 
311—789. Tas automobilis 
priklausė Miss Petrangeli.

Kariška uniforma vyriš
kis banke iškeitė Petrangeli 
čekį ir jis buvo padėjęs ant 
Sekio kareivio riumerį. Ad
vokatas Leo J. Goodman of 
Monroe county pasakęs, kad 
federalėa valdžios valdinin
kai nusiuntė į karo departa
mentą raštą, kad sužinoti 
kareivį, kuria uždėjo ant če
kio savo numerį.

Vyriškis, kuris iškeitė če
kį lauke, važiuodamas suti
ko kareivį Edw. Helgėson, 
Wis., kuris jį paėmė į auto
mobilį pavežti. Kareivis Hel- 
geson vyriškio automobily 
pastebėjo moteriškus rūbus. 
Kareiviška uniforma vyriš
kis buvo nervuotas, ir, atro
dė, girtas. Kada Helgeson 
paklausė apie rūbus, tai au
tomobilio vairuotojas pasa
kė: “Tai nesvarbu, šis au
tomobilis yra mano giri 
friend’s. Ji gyvena netoli 
Middleton.”

50 BŪDUKIŲ

KASDIEN BAIGIANT SEKMAD., SEPT, 13 D
1 — $25.00 — *290.00 WAR BONDS VELTUI ku vakarąI
2 — 1000 Bonkų PIENO Vaikučiams DYKAI kaa vakarą!
3 — “^prial Act” — 150 pėdų ore vaizdas — VELTUI!
4 — Kiddie Ridės ir Fairyląnd -ĮŽANGA DYKAI!

KUN. KLEB. LINKUS KVIEČIA VISUS DALYVAUTI
SIAME MILŽINIŠKAME KARNIVALE

SAVO MĖGIAMA CIGARETA SU

OLD GOLD
★ MAŽIAUSIA Nikotino
★ MAŽIAUSIA Erzinančiu savybių 

Tars and Resins)
BEŠALIŠKAS READER’S DIGEST TYRIMAS

Reader’s Digest pasamdė bandymų laborato
riją, kad sužinojus apie 7 vadovaujančius ci
garetes ir raportavo savo atradimus.

Jus privalote sužinoti rezultatus!I
x if Durnuose Old Gold brtvo MAŽIAUSIA ai* 

kotino.
★ Old Gold buvo MAŽIAU8IA įrituojančių 

savybių (tars and resins).
Tai yr> absoliučiai beprietaringas raportas, 

x atspausdintas be jokio pataikavimo. *
/ Nusipirk it ilandien lengvą, švelnų Old Gold t 

Jus pasakysit. "Nedyvai, kad visi linksta prie 
naujų Old Goldą!”* —_ - -*■ ~ op.boaHXARDCOuranf. n»ubiuh.d itbo


