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JAPONAI ATAKUOJA MARYNUS SOLOMONS
LIETUVIAI TREMTINIAI DIRBA
IR SOVIETŲ SOVCHOZUOSE

APŽIŪRI PAIMTUS JAPONŲ GINKLUS

Susimetė atsiimti iš amerikiečių
salas; pranešta,
kovos
plečiasi
M

Dr. M. Devenis, grįžęs iš ištrėmimo Ru

Marynai atkakliai kovoja su

sijoje, pareiškė, kad didžiausias jo troš

priešu ir gana sėkmingai

kimas - matyti Lietuvg nepriklausomą

YVASHINGTON, rūgs. 16. į

Rašo A. Vaičiulaitis. “Draugo” specialus korespondentas

WASHINGTON, rūgs. 16.
— Japonai didžiausiu pašė
limu puola amerikiečius So
lomon salose, kad tas salas
atsiimti ir pakirsti Amerikai
susisiekimų liniją su Aus
tralija.

— Penktoji diena japonai
vykdo ir plečia savo ofensy
vą tikslu iš amerikiečių at
siimti Solomon salas. Tačiau
marynai stipriai laikosi ir
priešui sukelia didelius nuo
stolius. 21 japonų lėktuvas
Per keletą mėnesių kovose
numuštas.
įgrūdenti amerikiečiai maryJaponai smarkiausia puo-i
I nai ir kiti į japonų nuožmias
la marynus Guadalcanal saatakas atsako tokiomis pat
loje» Jie puolimus sukėlė
atakomis.
naktį rugsėjo 12 —13 d. Ir
Kovų smulkmenos dar ne
nuo to laiko vyksta neper
H
žinomos.
Tik žinoma, kad ko
traukiamos kovos.
("Draugaa” Acme telephoto)
U. S. bombonešiai atakuo vos plečiasi eausžemy, jūro
Amerikos ir Australijos kariai žiūri karo suvenirus, kaip vėliavas, šautuvus, auto
je ir ore.
matišką šautuvą, šalmus, peilius ir kitus ginklus ir pinigus,
kurie buvo paimti iš ja- ja japonų bazes salose.
I' /
ponų, laike New Guinea mūšių.

Rusiją palikau birželio pa
baigoj. Atvykau į Iraną
GYVENIMAS PRIE LEDI
(Persiją), kur išbuvau apie
NUOTOJO VANDENYNO
tris savaites, o iš ten į Ira
IR DARBAS SOVCHOZE.
ką, kur tikėjausi rasti laivą
Prie Ledinuotojo vande į J. Valstybes. Bet ten laivo
nyno sniegas baigdavo tirp neradęs, vykau į Indiją, kur
ti liepos pradžioje, o po dvie Bombėjoj gavau laivą į Ame
jų mėnesių—vėl žiema eu riką. Bombėjoj mačiau, kaip
sniegu. Žiemą būdavo didžiu indai sukilo prieš britus. Į
lės pūgos, kad išeiti negalė Ameriką atvykau rugsėjo 7
davai.. šaltis siekdavo ligi dieną ir iš laivo išlipau rug
50 laipsnių Celsijaus. Darbi sėjo 9 dieną. Išleistas tiesiai
ninkai turėdavo dirbti ligi atvažiavau į Waterbury, kur
40 laipsnių Celsijaus šalčio. gyvena žmona, vaikai. Jie
Didesniam šalty nevarydavo nieko nežinojo, kad aš atva
prie darbų
žiavęs, ligi mane pamatė.
, ■
*
Tuos 300 kilometrus (mai—Ką dabar jaučiat, ko
lė pusantro kilometro) ėjom labiausiai trokštumėt?
apie 12 dienų. Negavę pasto
—Mano didžiausias noras
gės, dažnai nakvodavom ant —kad Lietuva būtų laisva,
YVASHINGTON, rūgs. 16.
MASKVA, rūgs. 16.—So-j Rusai visur atkakliai gina
pliko lauko,
patvoriuose. nepriklausoma ir kad galė
— Laivyno departamentas vietų karo vadovybė pri pa-: savo pozicijas ir pasitrauSąjungininkai
tikisi,
kad
naciams
Daug kas nušalo nosį, ausis, čiau dirbti jos žmonių gero
šiandie paskelbė, kad po žjsta, kad Stalingrado fron- j kia tik iš priešo liepsnų, kai
pirštus, veidą. Visiškai su vei.
Midway kovų japonai bom te vokiečiai vietomis pasis-; tolesnis priešinimasis neįmabus
pakirsti
sparnai
Europoje
bomis ir torpedomis nuskan tumia priekyn. Tačiau tai nomas. Prieš Stalingradą su
sirgusius palikdavo: jei gau
Amerikoje man maloniau
davo vežimą, tai susirgusį sias jausmas, kad patekau į
dino U. S. lėktuvnešį York- padaro savo karių lavonais. trauktos milžiniškos vokie
LONDONAS, rūgs. 16. — vilties sąjungininkams vei
town, 19,000 tonų. Laivyno
paimdavo, o šiaip atiduodavo laisvės kraštą iš ten, kurtos
čių jėgos ir kovos nė vienam
Karo ekspertai pareiškia, kiau susimesti prieš nacius
departamentas sako, kad po
policijai.
momentui nenutraukiamos.
laisvės nėra.
kad sovietų armijos nepa ir pakirsti jiems Europoje
Midway kovų birželio 4 die
—Tad vėl prasidėjo nau
Vadovybės praneši ma is,
prastas prieš vokiečius at įsitvirtinimus.
ną Yorktown nuskandintas.
jas gyvenimas sovchoze... į
vokiečiai didelio apėmio ata
sparumas Stalingrado fronte
Patirta, kad Hitleris pla
Iki šiol šis įvykis neiškel
—Sovchoze, su laisvais gy
kas atnaujino dar ir Vorone
palaužė Hitleriui visą jo ka navo su sovietais kaip rei
tas aikštėn kaipo karinė pa
ventojais, buvo apie 2,000 j
CAIRO, Egiptas, rūgs. 16. žo ir Rževo frontuose. Ta
ro programą. Hitleris tikė kiant apsidirbti rugpiūčio
slaptis, nes ir priešui nebu — U. S. lakūnai didžiuliais čiau vienur ir kitur jų ata
žmonių. Man teko pereiti to
josi trumpu laiku apsidirbti mėnesį—iki to laiko paimti
kius tris sovchozus. Tuose
LONDONAS, rūgs. 16. — su rusais, o paskiau pradėti Stalingradą ir įsitvirtinti vo žinomas lėktuvnešio liki bombonešiais atakavo ašies kos sukoneveiktos. Kai kur
mas.
•
jau radau iš Lietuvos mote Komunistų laikraštis Daily
bazę Suda Bay, Kretos salo raudonarmiečiams teko už
atakas prieš Angliją ir tą Kaukaze. Dabar pasirodė,
Yorktown normaliai turė je.
rų. Reikia pasakyti, kad sov Worker, kurs glaudžiai susi-!
imti vokiečių įsitvirtinimus.
pat laiką “sustiprinti” savo kad Vokietijos diktatorius
jo vietos 85 lėktuvams ir
chozuose gyvulių ūkis buvo jęs su Maskvos sovietų nuo- i
Atakos įvykdyta rugsėjo
imperiją Europoje.
persiskaičiavo. Jis nesitikė2,072 vyrams. Prieš penke- 14 d. dienos metu. Lakūnai
gerai pastatytas. Pačių gy mone, sako, kad sąjunginin
Kas įvyks su Stalingradu, jo susidurti su rusų atkak
Šiemet numatoma
rius
metus pastatytas.
vulių atranka nebuvo per kai tikisi greit sulaukti sau
praneša, kad vienas ašies
sunku nuspėti. Bet yra aiš liuoju priešinimosi.
Dėlto
laivas padegtas, o kitas šiaip ankstyva žiema
geriausia. Aš pats turėjau naujo talkininko prieš na
ku, kad nacių karo planai dabar jam nebus progos at
ūkį, todėl galėjau palyginti cius, tai ateinančios žiemos.
sugadintas.
yra sukoneveikti. Tas duoda sisukti prieš Angliją ir san MacArtburo oro
STOKHOLMAS, rūgs. 16.
su sovchozo pasiektais re Daily Worker pareiškia, kad
Prieš tai naktį amerikie
tarvininkus.
— Skandinavijos šalyse jau
zultatais pienininkystėj.
sąjungininkai gali skaudžiai
čiai lakūnai britams padėjo
Hitleriui vargas nesibai jėgų viršininkas
reiškiasi šalčių banga. Tad
nusivilti tuo talkininku, nes 18-19 rneiu jaunuoliai
LAISVAS ESU ...
gia su nepasisekimais Rusi GEN. MacARTHURO STO atakose prieš Tobruką.
spėjama, kad šiemet Žiema
nacių armijos šiemet tinka
joje. Antai ir Egipte ašiai VYKLA, Australija, rūgs.
—Kaip ištrukote iš ištrė mai paruoštos žiemai ir šal bus imami armijon
ne vien bus ankstyva, bet ir
nesiseka.
Gen. 1 Rommelio
mimo?
16.— Pietvakarinio Pacifiko Britu laivai
šalta ir smarkiai sužnybs
čiams. Jie naudojasi praei ' WASHINGTON, rūgs. 16.
armija ten sulaikyta ir neį karo fronto'vadas gen. Mac
—Būdamas prie Ledinuo tos žiemos įgyta pamoka.
visą Europą.
.— Karinės vyrų konskripci- stengia nė iš vietos pasiju
tojo vandenyno, kelis kartus
laimingai
grįžę
Arthur
sąjunginių
orinių
jė

Paties Stokholmo priemįes
Pats ambasadorius Mais- jos direktorius maj. gen. Ledinti. Tenai tai jau aiškus gų viršininku paskyrė maj.
rašiau į Amerikos ambasadą ky sako, kad ateinančia žie
čiuose jau antrąkart pasi
wis B. Hershey kongreso naciams pavojus.
CAIRO, Egiptas, rūgs. 16.
Maskvoje. Mane rusai užtik ma negalima pasitikėti.
gen. G. C. Kenney vietoje
reiškė gruodas. Žiniomis iš
žemesniųjų rūmų karinių
—Britų karo laivai, kurie
rindavo, kad prašymai nu
Įeit. gen. G. H. Brett, kurs
Berlyno, naęiai daug susirū
reikalų komitetui pareiškė,
sekmadienio naktį dalyvavo
siunčiami, kur reikia. Bet
pinę savo kariuomenės liki
kad armijai labai reikalingi Jeffers paskirtas gumos pa3ki2ta3 kit°n
Libijos uosto Tobruko ata
vėliau J. Valstybių ambasa Aliejus kurui bus
Maj. gen. Kenney, 53m. amž.
mu Rusijos fronte.
18—19 metų amžiaus jaunuo
kose, laimingai grįžo Alexdoj Kubiševe patyriau, kad
; Jo gimtinė yra Nova Skotia.
administratorium
andrijos uostan. Jų grįžimą, - ,
,,
,
liai.
mano prašymų jie negavo. racijonuo jamas
Anot jo, artimoj ateityje
saugojo koviniai sąjunginin- I
WASHINGTON, rūgs. 16.
YVASHINGTON, rūgs. 16.
Taip būnant sovchoze, vie
bus pašaukta vienas iki pus —Karo gamybos boardo pir U. S. lease-lend
kų lėktuvai nuo akies oro
ną dieną gavau pranešimą —Karo gamybos boardo pir
antro milijono vedusiųjų vy mininkas Donald M.- Nelson
jėgų atakų
iš vietos saugumo, kad esu mininkas D. M. Nelson pas
pareigūnas
sužeistas
rų, jei jaunuoliai nebus šau paskyrė gumos reikalams
BEDFORD CENTER, N.Y.,
paliuosuotas, kad turiu per kelbė aliejaus kurui racijo
(Iš Romos pranešta, kad
kiami. Kariuomenėn imami administratorių. Jis yra WilANKARA, Turkija, rūgs. britų laivai “nelaimingai” rūgs. 16. — Areštuotas Edžiemą
duoti ligoninę, susidėti daik navimą ateinančią
jau ir analfabetai.
liam
M.
Jeffers
iš
Omaha,
16.—Frank Kaufman, U. S. grįžo, nes keturi naikintu-' ward Haight, 17 m. amž., iŠ
tus ir vykti atleidimo doku trisdešimty valstybių (atei
Neb.,
Union
Pacific
geležin

lease-lend
atstovas Turkijo vai, vienas kruizeris ir ke- Į Stamford, Conn. Jis policimentų gauti kitoj stovykloj. tų) Rytuose ir Viduriniuose
YVASHINGTON. — Prez. kelio prezidentas.
je, praeitą sekmadienį vos letas mažesnių laivų nuskanišpažino, kad čia jis paFaliuosavimą gavau balan Vakaruose. Kūrenamo alie
Rooseveltas Norvegijos lai
Jo pareiga bus visomis išliko gyvas susidaužus lėk dinta ir vienas kruizeris su- grobė dvi 7 ir 8 metų amž.
džio 22 dieną, o leidimą iš jaus racijonavimas tenka ir
vynui dovanojo submarinų priemonėmis prezervuoti gu tuvui ties Adana aerodromu. gadinta per atakas pri.eš To- sesutes, jas išgėdino ir užvažiuoti iš vietos respubli Illinois valstybei.
gaudytoją— laivą. Perdavi mą, kuri labai reikalinga ka Kaufman atvyko Ankaran. bruką).
mušė.
Boardo pirmininkas pata
kos į Kubiševą gavau kiek
mas atliktas ®u visais for rui ir kurios išteklius kas Labiausia nukentėjęs nuo
šio pabaisos aukos yra
vėliau. Amerikos pasą gavau ria aliejaus vartotojams iki
malumais.
LONDONAS. — Vichy ka- Margaret Lynch, 7 metų, ir
kart mažėja.
sukrėtimo ir įkirtimų.- Tiek
gegužės 26 d. Laisvę gavau šio rugsėjo 30 dienos apsi
MONTEVIDEO.—Mirė bu
Naujas administrator i u s pat nukentėję ir kiti 6 kelei riuomenė Madagaskaro salo- jos sesuo Helen, 8 metų amž.
todėl, kad iš Vašingtono bu rūpinti aliejum kiek rei
vo pareikalauta mane palei kiant, nes paskiau bus raci- vęs Urugvajaus prezidentas pareiškia, kad jis tikisi visų viai, tarp Jcurių yra du bri je atsisakė toliau kovoti Į Abiejų mergaičių lavonai atprieš britus ir pasidavė.
1 rasti.
tai.
Gabriel Terra, 69 m. amž.
gyventojų kooperavimo.
jonuojamas.
,
sti.
(Pabaiga)

Stalingradas ir Kaukazas suardė
Hitleriui visus jo žygių planus

ATEINANČIA ŽIEMA
NEGALIMA PASITIKĖTI

Aršios
kovos
už
Stalingradą;
JAPONAI NUSKANDINO
vokiečiai pakyla Voronežo šone
U. S. LĖKTUVNEŠĮ

Amerikiečiai lakūnai
atakuoja Kretą

Nuimtas dar vienas

T
DRAUGAS

LABDARYBE

■v 29-ji WYOMING KLONIO LIETUVIŲ DIENA
GERAI PAVYKO

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Ko trina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas.

Ketvirtad., rųga. 17, 1942
Dainoms pianu akompana
vo patyręs muzikas Petras
Karašauskas.
Lietuvių Dieną surengė
jungtinių chorų “Dainos”
draugija, kurią sudaro Wilkes-Barrių, Pittstono, Kingstono, Plymoutho, Luzerne ir
Miners Mills parapijų cho
rai. Surengimui vadovavo
valdyba, būtent, V. Lekec
kas — pirm., Bernardas Laibinis — vice pirm., Saliamo
nas Bekampis — sekr., muz.
P. J. Karašauskas — iždin.,
Juozas Goberis ir Ag. Vitcher — iždo globėjai ir visi
chorų vedėjai muzikai.

Darbo Dienoje, rugsėjo 7- į tai pakalbėjo apie dabartinę
tą, Sans Souci parke sureng- j Lietuvos padėtį.
toji 20-ji Wyoming Klonio
Jungtinis choras vėl su
Lietuvių Diena pavyko vi dainavo “Motule mano” —
J. Štarkos, “Beržų šakos”
sais žvilgsniais.
Žmonių suvažiavo daug. — K. Banaičio.
Neseniai atvykęs Ameri
Matėsi ir iš tolimesnių ko
Aprūpinkime senelius (Popietis pas labdarius lonijų. Visi maloniai pralei kon vilnietis veikėjas kun.
Ligšiol mūsų seneliai ne
Gražiame labdarių miške, do laiką, pasimatė su savo dr. K. Gečys pasakė įdomią
buvo aprūpinti. Jie šaukėsi sekmadienio popietį, pačia giminėmis, draugais ir pa patriotišką kalbą. Jis apibu
dino Lietuvos pažangą pada
mūsų pagalbos ir tebesišau- me pikniko įkaršty, tariau žįstamais.
5 vai. vakare ru.mingame rytą laisvo ąepriklausomo
kia. Tasai balsas mus turė savo draugei — eikime ap
tų skatinti iš visų savo jė lankyti senelius, kai mes pa parko paviljone prasidėjo gyvenimo periodu ir kokias
meniškoji dienos programa. jai žalas padarė bolševikų
gų imtis darbo ir baigti sta segsime, kiti mus lankys.
Programą atidarė “Dai ir dabartinė nacių okupaci
tyti seneliams prieglaudos
Draugei sutikus, pirmiau
namus, kuriuose bu3 aprū sia pasukome į Labdarių ūkį. nos” draugijos pirmininkas jos. Kalbėjo apie baisius, var Ar žinai, kad
gus, kuriuos Lietuvos žmo
pinti jų ir* dvasiniai ir ma Pasigerėję gražiomis karvė Viktoras Lekeckas.
Šveicarijos respublika yra
Jungtinis choras ir publi nės pergyveno ir pergyvena
terialiniai reikalai. Jie ten mis, kurios eilėje laukė, kad
seniausia visam pasauly. Šį
kalbėsis savo įgimta kalba, atiduoti savo duoklę — pie ka sugiedojo Lietuvos him po okupantų jungu. Pabriežė met ji mini 652 metų sukak
Šv. Tėvo Pijaus XII-jo ir
jie jausis lyg ir pas save na ną, pasiklausę jaunų paršiu ną.
tįProgramos vedėjas advo Jungtinių Amerikos Valsty
mie.
kų “koncerto”, matėme di
Rūpintis senelių prieglau delį kalakutą, kuris lyg koks katas Jonas Nanorta pasa bių Prezidento Roosevelto ■ Imant gyventojų skaičių.
da yra ir krikščioniškas ir autoritetas krūtinę išpūtęs kė trumpą kalbą ir prista nuoširdžią paramą Lietuvai Šveicarijoj laikraščų išeina
lietuviškas darbas ir reika vaikščiojo po kiemą ir vi tinėjo programos dalyvius. sunkiose jos valandose. Ra tris syk daugiau, negu Did.
...
Jungtinis choras, vadovau gino Lojaliai atlikti savo palas. Jis yra mūsų visų reika jo svečius lauk, tuomi ap
reigas,
ne„3
Amerikai
laimėrl
ani
J°L
las, kuriam turėtume dirb gindamas žąsis, antis ir ma jant jaunam gabiam muzi
ti ir aukoti ne vienas kuris žus viščiukus. Dar perėję so kui Broniui Voveriui, šau jus šį kalį yra vilties ir Lie
iš mūsų, bet mes visi.
dą ir kopūstų daržą, atsidū niai sudainavo “Už jūrų ma- tuvai atgaut savo laisvę ir
DR. SHMA SODEIKA,
Iš pasidarbavimo ir aukų rėme prie laikinojo seneliųrlll — K. B a n a i č i o, ir nepri k lausomybę.
Jungtinis
choras
dar
su

O. D.
prieglaudai naudą turės ne namelio. Keletą senelių ra Paukštužėli-Skrajūnėli” —
dainavo
gražią
St.
Šimkaus
St.
Šimkaus.
vien tik ten prisiglaudę se dome sėdinčius lauke.
,
AKIS ISTIRINfiJA
neliai, bet visi dirbusieji ir
— Labą popietį, kaip gy > Pittstono Šv. Kazimiero dainą “Plaukiam per jūras”.
AKINIUS PRITAIKINA
aukojusieji. Tos prieglaudos vuojate? — pakalbinau iš parapijos asistentas kun. J. , Trumpą sveikinimo kalbą
Ofise randasi kiti pataisymo
gyventojai niekuomet neuž eilės pirmąjį senelį.
Tribendis pasakė patriotiš pasakė Amerikos lietuvių ve metodų įrengimai akims, ku
mirš savo geradarių. Jų mal
— Gyvuojame taip kaip ką kalbą. Jis apibudino dai teranas, Pittstono Šv. Kazi rioms akinių pagelba neužtenka.
dos nuolat kils pas Aukš galime...
VALANDOS:
nos reikšmę lietuvių tautos miero parapijos klebonas ku
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
J. Kasakaitis.
čiausiąjį už aukojusius ir
— Gražu čia tamstoms, ir gyvenime ir pagyrė Wyo- nigas
i
1 4 Antradienio ir ketvirtadienio
dirbusius, kad jiems prieg darželį turite gražų. Matyt, ming Klonio chorus bei jų
vakarais.
Programa baigta Ameri
laudą parūpinti. Neužmirš mergaičių čia gyvena — vadus už tokios šaunios Lie kos himnu — The Star Span137 No. Marion Street
jų nė Labdarių Sąjunga, ku džiaugiaus žiūrėdama į svy tuvių Dienos surengimą. Rim gled Banner, kurį sugiedojo
Oak Park, Illinois
ri stato prieglaudą. Ji auko rančias buinias gvazdikų
(Prie
kampo Lake St.)
jungtinis choras ir publika.
jusiųjų vardus aukso raidė galvas.
Telephone: — EUCLID 906.
Sliskas, Jonas Endrulis, Ona
— REZIDENCIJA —
mis užrašys prieglaudos isto
— Kas tau.... mūsų mer Paboles, Vincas Endruhs,
1441 So. 50th Avė., Cicero, DI
rijon.
gaitės nesirūpina darželiais. Kazimieras Lėk, Marijona
\VOIK STU III O
TeL: Cicero 7681
1945 Wc.t 35* Si eet
Šiuo laiku, kada Labdarių Esame keturi Jonai, vieno Venckus, Ona šulaitienė, Mr.
Sąjungai pritrūko lėšų prie šie gvazdikai, antro rožytės, ir Mrs. Zemkas, Leokadija
glaudą baigti, yra kreipia trečio “four o’clocks”, Bar Tamašauskienė, V. Mikaliūmasi į visuomenę prašant boros tik šitoji — parodė į nas, Ona Petraitienė, D. Ma
Būkit Malonūs
\I»V \\< t I) PIIOTOGK \
aukų. Ar auka bus stambes- didelę kažkokią laukų žolę. tulis, Marijona Sadauskienė, '.0WfcM POSSIbl.h i
SAVO AKIMS!
Tik vien* pora akiu visam gy
nė ar menkesnė, visvien bus
Pasikalbėjus toliau, paaiš- Valerija DabužTnskienė, Pra
venimui. Saugokite jas, leisdami
lSegsaminuott jow moderniškiausia
t ink amai įvertinta. { šį rei- kėjo, kad čia apgyvendinti nciška Zedis, Feliksas .Ju
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
kalą prašome kreipti dėme vargingiausieji seneliai, net cius, J. Clusas, Cecilija Mar.15 METAI PATYRIMO
DR. G. SERNER
sio visus — biznierius, pro- tokie, kurie nei pavaikščioti i tinaitienė, Stanislava Mažeiprirhtkime aktnlų. kurie pašalina
,ksj> aklu Itviupinis. . .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI
fesionalus, organizacijas iri negali. Didžiuma jų turi vai- kienė. Jonas Gužauskas, O25 metų patyrimas
Dr. John J. Smetona
visras darbo žmones. Savo au kus. Bet vaikai jų nebenori na Stankus, Julė Rastenis,
Tel. Yards 1829
kas galite priduoti labdarių senatvėje prižiūrėti. Už kai I. Valius, Marijona Storulis,
Pritaiko Akinius.
Dr. J. J. Smelana. Jr.
Kreivas Akis
sąjungos kuopų valdyboms kuriuos vaikai čia apmoka, Stanislovas šutas, Vilimas
OPTOMETRISTAI
Ištaiso.
1801
So.
Ashland Avenue
arba atvežti į labdarių cen kitas sakė iš gaunamos pen Millush, Ona Ziskas.
Ofisas ir Akinių Dirbtsvi
Kampas 18-tos
tro susirinkimus, kurie yra sijos apsimoka. Dar kiti gy
Telefonas: CANAL 0523, OUcegc
» 9401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
kampas
S4th
Si.
laikomi kiekvieno mėnesio vena iš labdarių malonės.
Kasdien »:1Q a. m. iki 8:80 p. m.
Trečiad. tr šettad. 1:80 a m.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
paskutinį trečiadienį Šv. Kry
Atkreipiau dėmesį į vieną
iki 7:oą o ra.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
žiaus par. salėj, Town of suvargusią senutę ir jai pa BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO
PROGRAMAI:
Lake.
siūliau iš pikniko atneštus
WCFL—1000 K. nedėlios vakare AMZ&IKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
8
Senelių prieglauda stato varškiečius bei lašiniečius.
9 valandą.
Ofiso taL VlRginia 00M
Tai OANaI 0199
—
Dėkui
vaikeli...
Nors.
WHFC
—
1450
K. ketvergais 7 vai
ma prie labai gražaus miš
Beridaadjos tai: BSVsrlz 8944
vakaro.
ko labdarių ūky. Tas ūkis esame pavalgę, bet kai kis*
DR. S. BIEŽIS
WAAF—950 K. kasdien. 5:15 vak.
BR. T. DUNDULIS
prieš trejetą metų buvo pe duoda ką iš “out-sidės” —s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS B OHIRURGAfl
rimtas labai apleistas, ap gerai. Vaikeli, — sunki se-;
2201 West Cermak Rd.
griuvusiais trobesiais. Ten natvė, kad greičiau Dievu-*
4157 Archęr Avenue Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
jokio inventoriaus nebuvo. lis atsiimtų — atsiduso se*
Ofiso vai: 1—3 ir 8—8:30 P. H Sekmad., Trečiad. ir SeStad. va
nutė
ir
išsiveržė
dvi
ašaros
Trečiadieniais : pagal sutarti
Labdarių Sąjunga trobesius
karais ofisas uždarytas.
gražiai atremontavo, jų dauparaudusių akių.
REZIDENCIJA:
Ras. 6958 So. Talman Ava.
Re*. Tai GROvahfll 0617
giąu pristatė, žemę išdirbo,
Taip laukia labdarių gai
3241 West 66th Plaee
Offica taL HEMiock 4848
gyvulius įsigijo ir- taip pat lestingos rankos dešimtys
TaL REPubllc 7868
reikalingas žemės ūkiui ma tokių senelių, kurie taip, ro
DR. J. J. SIMONAITIS TaL GANal 0887
šinas. Be to, jau yra ir lai dos, neseniai buvo jauni, dir
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
Ras. tai.: PROapect 6659
kinoji prieglauda, kurioj pri bo ir taupė, rūpinosi ir links
Vai: 2—4 ir 7—9 vak.
RUDENS ATIDARYMO
DR. P. Z. ZALATORIS
siglaudė 10 lietuvių senelių. minosi, turėjo draugų... Gi
Ketvirtad. ir Nedėliotais atratarna
IŠPARDAVIMAS:
2423 VVest Marųuette Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tad, suremtame visi savo šiandien net savųjų vaikų
Lalsvutė Rakandų, Parlor Setų, Pečių,
1821 So. Halsted Street
pečius, padirbėkime, duos- apleisti.
DR.
STRIKOLIS
Lovų, Matrasų, Radio, Re
niau paaukokime ir atliksi
Rasldancija: 6600 So. Arteaian Ava.
kordų ir Jewelry.
PHYSICIAN
AND
SURGEON
me dar vieną didelį žygį, pa Aukos senelių
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakara
4645 So. Ashland Avenue
statysime dar vieną reika
KI( KS

lingą lietuviams įstaigą.

Anastazas Valančius
i
BUY
UNITED STATES
KFEN9C

yjr
STAMPS

prieglaudai

J. Motekaitis, 1310 S. 49
Ct., Cicero, gavo aukų sene
lių prieglaudai iš šių asme
nų: Marijona Puidokienė au
kojo $5.00 ir Domicėlė Ži
linskienė $5.00. Po vieną do
lerį aukojo: Jonas ir Ona
ĮBudreckiai, Jonas ir Ona

4

Atidaryta ir nedėliomis iki
5 vak vakaro.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 tr nno 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Offica taL YARda 4787
Namų tai PROapact 1980

TaL YARda 6891.
Re*.: KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaLi sao 1-3; nno 6:30-8:60

756 WeM 35th Stettft

“Darbai parodo meilės jė
gą” „(Goethej.

Šveicarijos Alpėse, ties
Kas kasa dorovei kapą,
Steffenbachu, yra tiltas, ku tą tamsybių angelas vaini
ris kas pavasarį pastatomas kuoja.
ir kas rudenį nuimamas. Jei
būtų paliktas žiemai, tiltas
ADVOKATAS
neatsilaikytų prieš siaučian
čias sniego pūgas.
WHITNEY E. TARUTIS

ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

PRIVATINES

3133 S. HALSTED ST.

PIANO PAMOKOS
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

ALBERTO JONAS
Mokinimo Tekaiką.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

D R E X E L 39 2 3
DR. VAITUSH, OPT.

TsL STAts 7673

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
Room 1230

LIETUVIS

Ofiso Tel. Central 1821
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.

Kitomis valandomis pagal sutartį
Mane 24 metą praktikavimas
Jūsų garantavimas
Optomi-trically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredomia nuo pietų, e Ne
dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttatoemes be akinių. Kaino* pigias kai*
pirma.

<712 South Ashland
U33

A t.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina aklniua
atsako mingai ui
prieinamą kainą,

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL KADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

YARDS 3088

LIETUVIAI

DAKTARAI
TaL YARda 8146

01. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
ir Penktadieniai*
i Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

Tai CANai 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
Ofiao taL OANaI 9346
Ofiso vai: 2—4 ir 1—9
Seredoj pagal sutarty.
Bes.: 7004 So. Falrfield Avenae
Rea. taL: HEMiock 8160

TaL TARds 9846

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rssidenctja:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai vakaraia
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TaL OANaI 7171
Nuo 8 vaL ryto iU 6 vai kasdien

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashlarfd Avenue
arti 47th Street
vai: ano 9 vai ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel

............

VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas: HEMiock 5849

4204 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. YVestern Avė.

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)
Tel. MIDuay 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicago, IU,

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ijti 6
ir pagal
pagaj amarų.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
autartį.
Sekmadieniai* taipgi pagal
ai antartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Res. telefoaaa SEEIey Oi
0484.

DR. MAURICE KAHN

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tai.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
8 iki 4 popiet
7 iki B vakarų VALANDOS
ir pagal sutartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Res. 1625 So. 501h Avenue Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai dienv

Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct

Tel Cicero 1484

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lieta vis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 VVest 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., Scštad. 8:30 iki 9:30 vak,

OFISO VALANDOJ:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROsficct 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

Sekmad. Pagal Sutarimą

_

RKMKITE

“DRAUGI’

III

Ketvirtad., ings. 17, 1942
žmonių laisvai išreikšta va
lia” ir kad sutartj pasirašiu
sieji ‘‘nesiekia teritorinių ar
(NR. 10 — NEW YORK, N. Y., 1942 M. RUGP 31 D.) kitokių padinimų”....

SPAUDOS APŽVALGA

Baltijos valstybės
siekia laisvės

“The New York Times”
rugpiūčio 21 dieną skyriuje
“Letters to The Times” įdė
jo Lietuvos ministro P. Žadeikio laišką. Prieš laišką
yra padėta tokia antraštė
“Baltic States Seek Freedom.
Lithuanian Minister Denies
Recognition of “Incorporation” in Soviet Union”. Iš
vertę paduodame ir laiško
turinį:
“Rugpiūčio 12 dienos lai
doje “The New York Times”
įdėjo bevieliu telegrafu gau
tą iš Londono žinią, kad
Didž. Britanija dar tebelai
ko sąrašuose Baltijos val
stybių pasiuntinius, pripa
žindama Lietuvos, Latvijos
ir Estijos diplomatus “as
meniškai”. Tas viskas atro
do teisinga. Bet jūsų kores
pondentas eina per toli, ka
da jis sako, kad “Estija,
Latvija ir Lietuva yra So
vietų Sąjungos dalis” ir pa
kiša skaitytojui klaidingą
mintį britų elgesį pavadin
damas “progresavimu”.
Tuo tarpu gryni faktai yra tokie: Britų pasielgimo
motyvai ir tikroji prasmė
dar nežinomi; Baltijos val
stybės: Lietuva, Latvija ir
buvo Sovietų Sąjungos da
limi, nebent kas būtų linkęs
Maskvos diktatorių įsakymą
(ukase) laikyti įstatymu.
Mes visi atsimename, kad
rusų bolševikai, vartodami
suktus ir negarbingus meto
dus, 1940 m. birželio mėne
sį okupavo Lietuvą, Latviją
ir Estiją ir kad jie ten su
vaidino rinkimų komediją;
bet juk yra aišku, kad Bal
tijos gyventojai, būdami pa
žangūs ir pasiturį ir pilnai
naudodamiesi savo tvarkos
džiaugsmais ir nepriklauso
mybe, niekuomet neatsisaky
tų nuo sunkiai įgytų laisvių
komunistinės sovietizacijos
najudai, kuri ji’ems yra sve
tima ir kuriai jie visuomet
priešinosi.

kalingų pasaulio žaliavų ir I
prekybos” negali būti atsiek
tas, nepažeidžiant Jungtinių
Tautų prekybos, muitų ir
imigracijos politikos, ypa
NEW YORK, rūgs. 16. —
tingai, kiek tas liečia toliau Britai per radiją praneša
nuprogresavusias pramonės japonai pripažįsta, kad Olar.

Olandu Indijose
veikia Partizanai

dų Indijose vis dar veikia
partizanai ir neleidžia ten
japonams pasitvarkyti. Anot
japonų, tų salų rastai yra
partizanų kontroliuojami.

Panašiai esą aiškėja, kad
“grąžinimas suvereninių tei
sių ir savivaldos tiems, iš
kurių tas jėga buvo atimta”
negali būti įvykdytas be tam
tikrų kvalifikacijų, jei neno
RIO de JANEIRO.—Bra
rima pasaulio grąžinti atgal
į anarchiją, kurioje didelės zilijoje paskelbta visitina
kariuomenės mobilizacija.
ir mažos suvereninės tautos
nekreipia dėmesio į tarptau
CLASSIFIED
tinės bendruomenės visumą.

B

CLASSIFIED

VYRAI reikalingi prie abelnų dar
bų. Nuolatini darbai. Atsišaukite Į:

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

GRF.AT NORTHERN CHA1R CO.
2500 W. Ogtltsi A venine
FACTORY HELP

reikalingi prie išdirbjmo inažĮų prĮetaiaų (parts). Matykite Mr. Letto.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.:-RANdoloh MMI I4II

PARAGON DIE CAST1NG CO.
5851 W. Dlekena.

SAND BLAKTER. patyręs prie trokų
viršų (truck bodies), tankų ir plie
ninių kastingų.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI
PATYRĘ
BENCH
MOLDERIAI ir Foundrėje PAP
RASTI DARBININKAI. Atsišaukite l

JACOR PRESS, SONS. 3320 Normai

MIDWEST BRASS FOl'NDRY
228 N. WOMhtcnaw

COUNTF.R VYRAI
VIRĖJAI IR PORTERIAI

PATYRĘ TOOL IR DIE MAKERS
reikalingi. Gera užmokestis Ir darbo
sąlygos. Matykite M r. Walter.

Patyrę. Mokama aukščiausia pradi
ne alga. Taiprgi reikalingas vyras,
be patyrimo, pde apvalymo ir vir
tuvės darbų. Kreipkitės J:

Avenue.

THE MARQU1S CO.

AI,TO MANUFACTURING CO.
1647 M'olfrani Tel. Uclllngtnn 7080

DARBAS ATDARAS dirbti STOCK
RUIME. Turi būti suvirš 17 m. se
numo. Patogios aplinkybės, patenki
nanti alga. Proga Jsldirbti.
THE MANHATTAN SHIRT CO.
14 E. JaekMoii Blvd.

STOCK — RIP8AW — SPRAYERS
reikalingi. Turi būti patyrę prie iš
dirbinio novelty rakandų. Pastovios
vietos, gera už.m-okestis.
ZUK FURNITURE CO.
828 No. Wells Street
..
■

a

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Tuo tarpu gi Britanijos,
OPERATORIAI REIKALINGI TUOJAUS — 1x5 New Britain S-spindle
Jungtinių Amerikos Valsty Randasi geroj vietoj, netoli McKinley automatic bar and ehucker; patyrę
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi operatoriai;
mokesties
bių ir Sovietų Sąjungos de mo priežastis — liga. Krelpklt8s prie: rata užtikrintaaukščiausia
tiems, kurie gali at
Mr. AValter Nutow, 2200 W. 37th St., likti ŠĮ darbą.
rybose šios trys valstybės Chicago,
THE COLOiNIAL PREMIER CO.
DI.. tel. LAFayette 6008.
466 W. Superior St.
nutarė, bent dabarčiai, ne
. SHOP — geras pirkimas.
svarstyti Rusijos reikalavi BEAUTY
Labai geroj vietoj. Biznis išdirbtas VIDUR AMŽIAUS VYRAI
mų vienokia ar kitokia for per 10 metų. Žema renda. Randasi
REIKALINGI
lr gyvenimui kambarys. Atsišaukite Į
Išmokysime
prie gerų. apmokančiu
ma kontroliuoti Baltijos val
BEVERLY BEAUTY SHOP
darbų. Pastovūs darbai. 100% karės
Tel. VINccnnes 8098
produkcija. Atsišaukite sekančiai —stybes ir Lenkijos, Suomi
jos bei Rumunijos dalis. Ši AGENTAS rfikalingas Roseland ko 2743 WEST 36TH PLACE
lonijoje — rinkti pr numeratas ir
tie reikalavimai esą turės išnešioti skaitytojams' laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras. At
būti svarstomi Atlanto Čar sišauk
te Į “DRAUGO" RASTINĘ,
2834 So. Oakley Av.-., Ch cago, III.,
terio šviesoje, kad nebūtų arba
pašaukite tel. CANai 8010.
jokių teritorialinių pakeiti
mų, kurie nesutinka su tų PLATINKITE “DRAUGI’

L

VALANDOJE

Kreipkitės į ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
*

*
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

PATYRĘ DEŠRŲ RIŠĖJAI. Pastovūs
darbai. Kreipkitės Į —
SCOTT PETERSEN & CO., 4450 Armltage Avenue.

VYRAI reikalingi išlyginti sunkias
plienines pleitas su dideliu hydraullc presu. Kreipkitės Į —
JACOR PRESS, SONS. 3320 Normai
Avenue.

AMBasatlor 3533.
KESSEL. HENDERSON CORP,
6463 No. Ravcnsvvood

MADIGAN BROTHERS
4030 W. Madtaon Street

OPERATORĘ S

3134

W.

AVENl'E

CHICAGO

440 No. Wells Street

WOODWORKER8 ir PAGELBININKAI reikalingi dirbti naktimis. Pa
tyrę prie Stocksaw, shaper, boring
machine, rip saw; taipgi reikalingi
Klejuotojal.
STORKI.INE FURNI
TURE. 4400 VVest 2dth Street.
BATTERY VYRAI

Reikalingi I’asters, Casters, Lead
Burners ir Assemblers. Čia pastovūs
darbai. Atsišaukite Į —
UNIVERSAL BATTERY CO.
3410 So. Ijt Šalie Street

FACTORY MERGINOS. 18 Iki 30
metu senumo: nuolatini darbai: leng
vi darbai; proga Įsidirbti. Patyri
mas nereikalinga.
G. J. AIGNER CO., 503 S. Jefferson

MERGINOS — pre lengvų dirbtu
vėje darbų. Turi būti suvirš 18 metų
amžiaus ir U. S. pilietės.
COOK CHOCOLATE CO.
1OOO No. Ogden Avenue

TARNAITĘ — prižiūrėti 6 kambarių
narna. Duodamas savo kambarys su
maudykle. Telefonu pašaukite —
AV.

Columbia

MERGINOS — 18 metų ar suvirš
prie lengvų '•dellvery” darbų. Proga
išmokti biznį. Gyvenančios toli Į
pietus ar toli Į vakarus.
UHI.EMANN OPTICAL CO.
55 E. AVasliington — llth Floor
MERGINOS — 18 IKI 20 METŲ

PREIBIS

OIRLS — to open paekages ln Reeeivlng Dept. Full time vvork. West
Side residents preferred.
No experience neeesvary.

WOOI)WORKING MACHINE HANDS Mašinos.
Patyrusios prie siuvimo
— TRIM SAWYER8 — PI.ANER Ir palapinių (tentą) ir canvas audimo
ROUTER HAND. Talngi reikalingi darbų. Nuolatini darbai dienomis ar
PAPRASTI
DARBININKAI
abel- naktimis.
nleins dirbtuvėje darbams.
SMITH-HUN7.INGF.R CO.

HOLlycohrt 0741.
VON KESSEL, 1058

Mii’3 rugsėjo 15 d., 1942 m., 11:50 vai. vak., sulaukęs
52 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Salantų parap., Nasrėnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po pirmu
vyru Meškienė, o po tėvais Petrauskaitė); podukrę Clarą
Struss, žentą Fred ir jų šeimą: 3 posūnius — Aleksandrą
ir marčią Eigbifctą, Joną ir marčią Sofiją, ir Leoną ir mar
čią Oną Meškius ir jų šeimas; švogerį Pranciškų Petrauskį
ir jo moterį Jozefą ir jų šeimą ir švogerką Amelią Kamins
kienę ir jos vyrą Justiną ir jų šeimą; ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje paliko 2 seseris ir švogerį.
Velionis priklaupė prie švento Vardo Draugijos ir
prie S.L.R.K.A. 33-čios kuopos.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 So. Michigan Avė.
Ladotuvės įvyks šeštad., rūgs. 19 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos jjž velioni
sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Podukftė, Posūnai, Žentas, Marčios,
ftvogeriai, švogerkos ir Giminės.
Laidot. direkt. J. F. EuC-kis, tel. YARds 1741.

MERGINOS IR MOTERYS reikalin
gos prie Įvairiu restarane darbų.
t>ntvrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Sekmadieniais nerelk dirbti.
CHILD’S

165 W. Mndfeon

VIRTUVĖJE MOTERYS
Tarpe 20 lr 35 metų amžiaus la
vintis nuolatiniams darbams mokindamosi kaip gaminti valgius pla
čiai Žinomuose restoranuose. Paty
rimas nereikalinga. Turi mokėt ang
liškai skaityti ir rašyti. Alga, valgis
ir uniformos laike mokinimo. Sek
madieniais ir šventadieniais nerei
kia
dirbti.
Kreipkitės prie Miss
Hintzniann tarp 8 tr 10 vai. ryto.
Ir tarpe 3 lr 5 vai. po piet.
STOITPFER’S RESTAIRANT
156 N. Wabash Avė.

EMBROIDERY OPERATORfiS. pa
tyrusios ansiuvinėti raides ant marš
kinių. Taipgi Merginos reikalingos
prie lengvų dirbtuvėje darbų.
TRIANGLE ROAVIJNG SHIRT CO.
428 So. AVahnsh Avė.

FOUNTAIN MERGINOS
Prie pilnos ar dalies dienos darbų
jūsų aplelinkėie. Valandas pasiren
kant pagal jūsų patogumą. Paty
rimas nereikalinga.
Pradinė
alga
JI 9.00 Į savaitę dirbant pilna laiką.
Uniformos duodamos ir išvalomos.
Atsišaukite i Jūsų arčiausi
WALGREEN DRT'G STORE
1958 Irving Park. 5973 AV. MsdLson
1500 Morse Avė. 6300 Cottage Grove.
7901 S. Hadsted
31 E. Aitams

MERGINOS — reikalingos prie leng
vu dlrbtuvėie darbų: mi’i'Hi kaln
metų senumo: 40 valandų savaitė.
40 centų Į valanda pradedant. Pa
tyrimas nereikalinga. Atsišaukite po
lf vai. ryto Į —
S
MASON * CO.. 1217 AV. AVasliington
PAKERKOS reikalingos — patyri
mas nereikalinga. Gera užmokestis.
5 dienos Į savaitę. Valandos nuo 7
ryto Iki 3:30 vai. popiet.
DEER PARK BAKING CO.
400 No. St. Txmi1s

MERGINOS

Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Die
nomis. Patyrimas nereikalinga. Pro
ga užsidirbti gerą algą dirbant ant
“piece 'work”.

Reikalingos prie restorano, valgymo
kambaryje Ir prlo counter darbų.
Mokama aukščiausia pradinė algaPuiki proga Įsidirbti.

EISF.NDRATH GLOVE CO.
2001 Elston Avė. — 5th Floor

THE MARQUIS CO.

OPERATORĘ S

Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias,
kurios nori mokintis. Užmokestis lai
ke mokinimo.
PROTECTTON PRODUCTS CO.
’615 No. Al>cr»leen

SALDAINIŲ PAKERKOS lr VYNIOTOJOS. Pastovūs darbai. Atsišauki
te Į — FLAVOUR CANDY CO., 314
W, Superior Street.

MERGINOS REIKALINGOS — pa
tyrusios prie klejavimo, išdlrblmo
leatherette novelties. fancy boxes Ir
t. t. darbų. Kreipkitės j —
325 N. AVELLS ST. — 8TH FLOOR
Tol. Superior 6076
GENERAL FACTORY DARBAI

Turi turėti
Kreipkitės J

r aJiūdiJimusį

gi,nimo
—

REDMF.R SONS CO..
654 W. lAkc Street

2652 AVetet Montrose
Atsišaukite nuo 10 vai. ryto Iki 12
valandos pietų.
PARDAVĖJOS reikal'ngos, gera už
mokestis, nuolatini darbai. Atsišau
kite Į —
NEISNER BROTHERS
1343 Milwaukcc Avenue
4
........
EIECTRIC COIL AVINDERS

Elektros pataisymo Įstaiga reikalau
ja keletą jaunų moterų dirbti jų
coli wlnding departmente. Pageidau
jamos nekurios su patyrimo, o ki
tiems darbams patyrimas nereika
linga. Aplikantes matysime kasdien.
Matykite Mr. Marcus.
THER

ELECTRIC & MACHINE
19 So. Jefferson St.,
Tel. RANdolph 1125.________________

AVORKS —

Kurie netiki į ateinantį
gyvenimą, yra mirę ir šiam
|
gyvenimui.
(GOETHE).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN

FUNERAL

HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

PASKUTINIS

AMBULANCE

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Patarnavimas

Dieną ir Naktį.
Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.
„ J

MENIŠKI — VERTINGI

Atlanto Čarteris pažada
suverenumo atstatymą Bal
tijos tautoms. Todėl kiek
vienas veiksmas, kuris ne
sutinka su mažų tautų iš
laisvinimu, vargiai gali būti
laikomas “progresu”.

Ryšium au Atlanto Čarterio sukaktuvėmis “Foreign
Policy Bulletin” šių metų
rugpiūčio 21 dienos nume
ryje įdėjo Vera Micheles
Dean straipsnį, kuriame sa
koma, kad nuo jo pasirašy
mo vieni Čarterio punktai
buvo kritikuojami, o kiti jau
pergyveno praktiškos politi
kos bandymą. Dabar jau pra
dedama esą įsitikinti, kad
“visų valstybių naudojima
sis... priėjimu lygiomis sąly
gomis prie jų bujojimui rei-

VHLEMANN OPTICAL CO.
E. Waxliingtoii — llth Floor

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

Bolševikų avantiūra į Bal
tijos kraštus ir pa to sekęs
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos “inkorporavimas” į So
vietų Sąjungą čia nebuvo
pripažintas daugumos pasau
lio kultūringųjų tautų, iš
skiriant aš'es valstybes.

Kaip Atlanto čarteris
atrodo šiandien

55

Gyveno: 10511 So. Wabash Avė., tel. Pullman 8237.

NULIŪDIMO

MAŠINISTAI reikalingi — kurie ga
li sustatyti bile kokios mašinos Jranklus. Vyrai suvirš 4 5 metų se
numo • pageidaujami. Talefonuoklte:

2652 West M,antrose
Atsišaukite nuo 10 vai. ryto iki 12 ]
HELP \VANTED — MOTERYS
valandos pietų.
I JAUNOS MERGINOS reikalingos,
WAREHOUSF, VYRAI
prie lengvų dirbt’ vėie darbų. 44 va
Reikalingi dirbti už trokerlus, nuo landos Į savaitę. $16 10. Taipgi rei-.
latini darbai, 57 >4 centai J valandą, kalingas stiprus vyras prie dirbtu
kartais lr overtlme. Atsišaukite ra vės darbų.
šydami angliškai laišką ir pažymėki
ILLINOIS N LT PRODUCTS CO.
te savo amžių, svor), kokios tautos
613 W. Ijike Street
kilmes lr kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laišką sekančiai;
MERGINOS — prie malonių, leng
POSTOFFICE BOX 788
vų dirbtuvėje darbų reikal'ngos. Tik
Chieago, I linota
tos reikalingos-, kur'os Interesuojasi
uždirbti 45c į vai., ir tik tos lai at
VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko sišaukia.
kio amžiaus, kurie gyvena toli J pie
J. H. MILLER MFG. CO.
tus ar toli J vakarus. Prie "Pick-up
828 No. AVells Street
dellvery" darbų. Nuolatini darbai.

m a.

PETRAS

k

ADS

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

.PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Phones YARDS 1138-39

Tel. PULLMAN 1276
Phone CANAL 2619
•

SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2314 WEST 23rd PLACE

L. BUKAUSKAS

PERSONĄLIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

.

LACHAWICZ IR SŪNUS

fti firma viri 50 m. tos
pačios Šeimos rankose!

..r.

EVANAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

JOHN F. EUDEIKIS

t

YVorkmanship and Mateliai Uneięcelled —
and Obtainable at Lovvest Prices.

Laidotnrii Birektoriis

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGI

AIBUISANCH Dlmą b NaktJ

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M.. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Phone LAFAYETTE 3572

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN

W.

PACHANKIS

Mrtnbrr of tho Llthnanlan Chamber of

MODERNI HvIdlnR PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

5919 South Troy St
Tel. REPublic 4298

m

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

4006-07 SOUTH FTERMITAGK AVENUE
Tel. YARDS

1741-1742

4447 SOUTH FAIBFDELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS-—8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš stoties WGES (1390), su Povilu SalUmieru.

P. J. RIDIKAS
88DI SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET

Phone YARDS 0781

Diinoia
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HS4 South Oakley Avė.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.
,
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Kai kurios valstybės vis dar nominuoja kandidatus
senatoriais, kongresmanais, legislatūrų atstovais, gu
bernatoriais etc. Nominavimo rinkimų eigą vis tik įdomu sekti. Visur gana didelės lenktynės, pažadai, kri
tika. Eiti prie kraštutinumų vis dėlto saugojamąsi, nes
visi, kad ir patys karščiausi politikai, gerai nusimano,
kad jie šiuo momentu galėtų pakenkti krašto gynimo
programai.
Jungtinės Amerikos Valstybės kariauja. Jos šian
dien neša tikrai didelę ir sunkią naštą. Jos turi siųsti
savo vyrus į karo frontus ir kitoms demokratijoms
visokeriopą pagalbą duoti. Visame krašte didėja įsi
tempimas karui laimėti. Tačiau, nežiūtint to, piliečiai
naudojasi pilniausia laisve ir tikrai nuoširdžiai gali
džiaugtis gyveną tokiame krašte, kuriame, nepaisant
karo sunkumų, turi teisę rinktis valdžion kandidatus
ir balsuoti taip, kaip jie nori, kaip jų išmanymas ir
sąžinė diktuoja.
Keliuose steituose, kaip jau rašėme, didžiųjų parti
jų — demokratų ir respublikonų sąrašuose yra ir lie
tuvių kandidatų. Tuo mes, lietuviai, džiaugiamės, ir,
žinoma, pasirūpinsime, kad lapkričio 3-čios dienos rin
kimuose jie būtų išrinkti.

Konstitucijos diena
Prieš pora savaičių Illinois steito gubernatorius
Dwight Green išleido proklamaciją, kurioj prašo visų
piliečių-tinkamu būdu minėti Jungtinių Valstybių Kons
titucijos Dieną.
Šią dieną, būtent rugsėjo 17-tą jisai paskyrė tam
tikslui.
Savo proklamacijoj gubernatorius Green, tarp kitų
dalykų teisingai pažymėjo, kad
jau praėjo šimtas penkiasdešimts penkeri metai nuo
priėmimo Jungtinių Amerikos Valstybių Konstituci
jos. Per tą laikotarpį radikalių atmarhų pasaulyje įvy

ko. Ambicingi imperatoriai nuo sostų griuvo; dauge
lyje valstybių valdžios formos iš pačių pagrindų pa

sikeitė,

bet mūsų Konstitucija tebėra tok'a, kokia

buvusi. Jungtinės Valstybės, jos neįkainuojamai bran
gios laisvės saugomos šiuo dokumentu.

'
Dėka Konstitucijos, garantuojančios demokratinę
santvarką, prie kurios visi žmonės turi laisves, lygias
pilietines teises, Jungtinės Amerikos Valstybės išaugo
viena stipriausių pasaulio valstybių.
Per šimtą penkiasdešimts penkerius .metus ši kons
titucija vairavo Amerikos valstybinį gyvenimą. Gal kai
kada kai kur buvo iškrypimų, tačiau ji išsaugojo de
mokratinę santvarką. Tai santvarkai ir, apskritai, vi
sam kraštui yra buvę pavojų iš vidaus ir iš lauko. Ka
rai su išlaukiniais priešais, civilinis karas nekartą pagrąsė ir iššaukė, reikalą ginklu pavojus atremti.
Amerikos žmon©3, mylėdami savo kraštą, būdami pri
sirišę prie konstitucijos nustatytos santvarkos, vienin
gai eidavo į kovą ir priešus nugalėdavo.
Štai, ir 155 metų konstitucijos sukaktį minint, Jung
tinių Valstybių žmonėms tenka suburti į krūvą visas
savo jėgas, kad gintis nuo užpuolikų japonų, pasikė
sinusių ant Amerikos teritorijos. Reikia ginti ir pačią
Konstituciją, kurią norėtų paniekinti, sudraskyti Berlyno-Tokio ašis. Konstitucijos nustatytos santvarkos
vieton naciai ir fašistai norėtų iškelti Vašingtone sa
vo diktatūros vėliavą. Komunistai, kurie lygiai kaip
ir bundistai ir fašistai, knisa demokratinės santvarkos
pagrindus, norėtų Čia iškelti raudonosios diktatūros
vėliavą. Tuo būdu turime priešų iš lauko, kuriems at
remti reikia visų jėgų sukoncentravimo, bet turime jų
ir viduje, kurių veiklai užstoti kelią reikia ypač dideįio tkylumo ir apsukrumo.

17,
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Konstitucijos Dieną — šiandien — “tautų tauta”

— Amerika pasižada dar didesniu ryžtingumu ka
riauti dėl savo laisvių — brangiausio turto apsaugo

naciai, fašistai ir japonų railitaristai persekioja, kan
kina ir žudo.

Kalbant apie pačią Jungtinių Amerikos Valstybių
Konstituciją, reikia pasakyti, kad tai yra kelių išmin
tingų vyrų ir didelių protų, susirinkusių trumpon konvencijon, produktas. Didis valstybininkas ir politikas
Gladstone savo laiku apie U. S. Konstituciją yra pa
sakęs; “The most wonderful work ever stuck off at
a given time by the brain and purpose of man.” šis
konstitucijos aptarimas buvo pripažintas tinkamiausiu
visų sveikai galvojančių žmonių visais laikais.

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

Rinkimams besiartinant

rųgs.

Tačiau, matant, su kokiu užsidegimu kariauja Ame
rikos vyrai karo fronte, kaip stipriai yra įjudinta visa
karo pramonė, kokiu uolumu remiama visi saro vedi
mo reikalai ir kaip gausiai yra perkami U. S. karo to
nai, priešai bus nugalėti ir visi pavojai U. S. Konsti
tucijai bus sudaužyti į dulkes.

jimo ir dėl išlaisvinimo kitų pavergtų tautų, kurias

DRAUGAS

Ketvirtad.,

Kenčia visi pavergtieji
Spaudos agentūra UP raportuoja iš Londono, kad
praėjusį mėnesį naciai nukapojo galvas 28 lenkų patrijotams, veikėjams Kattowitz mieste, Aukštojoj Silezi
joj. Tie žmonės buvo įtarti priklausą prie slaptos len
kų organizacijos. *
Reikia pasakyti, kad Lenkijos žmonės šiandien labai
skaudžiai kenčia. Naciai juos kankina be jokios ato
dairos ir žudo. Tūkstančiai lenkų inteligentų, jei ne
vienu tai kitu būdu yra jau likviduota. Jaunimas yra
išvežamas sunkiems darbams į Vokietiją. Nepaprastai
daug nukentėjo nuo nacių teroro ir Katalikų Bažnyčia
Lenkijoj.
Žinoma, šiandien daug kenčia nuo nacių ne vien Len
kija. Kenčia Lietuva ir kitos vokiečių užgrobtos ir pa
vergtos tautos. Jos visos laukia greito išvadavimo ir
išlaisvinimo iš baisaus nacizmo siaubo.

I SPAUDOS APŽVALGA |
............
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Bolševiku pro-naciškoji veikia
Chicagos lietuvių komunistų šlamštas labai džiau
giasi kolumnistės Dorothy Thompson pareiškimu, kad,
girdi, Amerikoje — “išsiplėtė anti-rusiška veikla, ku
riai vadovauja lietuviai, latviai, baltieji ukrainiečiai ir
dalinai net lenkai. Lig šiol visiškai nieko nepadaryta,
kad juos sudrausti.”
šiai kolumnistei tiek yra žinoma lietuvių veikla, kiek
ožkai astronomija. Gal kada į jos rankas ir pakliuvo
lietuvių bolševikų laikraščių anglų kalba spausdinami
priedai, tačiau jie nevaizduoja lietuvių veiklos, bet tai
yra begėdiškiausių melų ir šlykščiausių šmeižtų šlamš
teliai.
Lietuviai neplėtė ir neplečia anti-rusiškos veiklos. Jie
rėmė ir rems narsiuosius rusus, kariaujančius su už
puolikais vokiečių naciais. Bet sąmoningieji lietuviai,
kaip yra griežčiausiu būdu nusistatę prieš nacių oku
paciją Lietuvoje, taip lygiai griežtai protestuoja ir pro
testuos prieš rusų bolševikų planus po šio karo ir vėl
Lietuvą pasiglemžti. Tikras, sąmoningas lietuvis, sto
vįs už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, negali pakęsti,
kad mūsų tautos išgamos — Amerikos bolševikai ir
gyvu žodžiu, ir per spaudą, ir net donosais norėtų am
žinai Lietuvą pražudyti ir visą mūsų tautą likviduoti.
Cikagiškis bolševikų šlamštas mūsų spaudos stovė
jimą už Lietuvos laisvę vadina “purvina propaganda”,
kuri patinkanti naciams.
Pro-nacių sąmoningų lietuvių tarpe nebuvo ir nėra.
Kas liečia lietuvius katalikus, reikia pasakyti, kad pa
čioj pradžioj nacių atsiradimo jie juos pasmerkė ne
tik kaipo mažųjų tautų žudikus, bet ir kaip Katalikų
Bažnyčios priešus
Jei kas paklaustų (kad ir D. Thompson), kur gi tie,
pagaliau, pro-naciai lietuvių tarpe? I tai drąsiai galė
tume atsakyti — pas Amerikos lietuvius bolševikus, ku
rie dar taip neseniai iki pat žemės prieš Hitlerį lanks
tėsi, kurie dar tik, rodos, vakar Angliją ir patį Rooaeveltą smerkė, nes, mat jie norėjo karą prieš jų mylimą
Hitlerį pradėti.
Nors šiuo momentu lietuviškieji bolševikėliai išvir
šiniai ir dedasi “ištikimais” Amerikai, tačiau jų veikla,
jų skleidžiami melai ir šmeižtai, jų nuolatinės pastan
gos ardyti vienybę lietuvių tarpe kaip tik supuola su
Hitlerio planais — skaldyti ir valdyti. Dėl to, ne kas
kitas, bet tik lietuviškieji bolševikai iš lietuvių (jei
juos dar galima lietuviais pavadinti) plečia pro-nacišką ir tuo pačiu kartu anti-amerikonišką ir net anti-rusišką veiklą. Tokia Dorothy Thompson, jei ji nori būti
bent korektinga, apie tai turėtu sužinoti.

Iš savo postų nepasitrau
kė. Kai japonai bombardavo
Pontianako miestą Borneo
saloj, vyriausybė įsakė civi
liniams žmonėms iš miesto
išvažiuoti. Tačiau katalikų
vyskupas Valenberg ir ku
nigai pasiliko savo vietoj,
nepaisydami didžiausių sa
vo gyvybei pavojų.
Panašiai buvo ir kitose
karo zonose. Katalikų dva
siškija niekur iš savo postų
nesitraukė.
•
Lietuvos vyskupų taip pat
nė vienas nepasitraukė iš
savo vietos, kai Lietuva bu
vo 1940 m. rusų, o 1941 m.
vokiečių okupuota.
Pavojų jų gyvybei buvo,
tačiau tai jų negązdino. Ne
bėgo nuo savo pareigų nė
Lietuvos kunigai. Ir dabar
nebėga. Ir nebėgs. Garbė
jiems!
Iš Londono lietuvių para
pijos, tik ką gautomis žinio
mis, į Anglijos kariuomenę
yra išėję per 200 vyrų ir ne
toli tiek mergaičių. Į pamal
das lietuvių bažnyčion ren
kasi likusieji seneliai. Apie
65 Londono lietuvių šeimos
pasigenda giminių Lietuvo
je. Jie ištremti. “Susiren
kam, pasikalbam, bet pagel
bėti nėra kaip” — praneša
londoniečiai.
Tremtinių šelpimas visur
yra apsunkintas.
•
Besirūpinant Lietuvos iš
laisvinimu, yra atėjęs iš už
sienių laiškas, kuriame tarp
kitko rašoma:
“Jungkite visus. Asmeni
niai reikalai neprivalo kenk
ti valstybės ateičiai. Pati
Lietuva, kai bus laisva, pa
sirinks sau vadovus be amerikiečių nurodymų ar pas
juos viešinčių svečių...”
Pripažinkime, kad tai yra

Po svietą pasidairius
Zigis Birbyla, buvęs karš
tas Stalino saulės garbinto
jas ir bustintojas, dabar jau
pradedąs atvėsti, vakar per
skaitęs ant mano delno pui
kų išvirožijimą, dėl ko lietu
viski balšavikai sako, jog
viskas, kas tiktai jiems nekošer, iš Lietuvos eina per
Berlyną, tarė:
— Vožnas profesorius ne
padėjai ant savo delno dar
vieno punkto. Tai yra, kad
nuo carų gadynės, kada pra
sidėjo lietuvių keliavimas į
Ameriką, iki tų čėsų, kada
Dėdė Šamas emigracijai už
darė savo gronyčią, iš Lie
tuvos į Ameriką vienatinis
kelias buvo — per Berlyną,
ar pro Berlyną. Visokie ci
cilistai
revoliucionieriai,
monopolių daužytojai ir ki
tokie zdraicos tik ir žiūrėjo,
kad po “didvyriško” darbo,
laimingai patektų ant kelio
— pro Berlyną. Jei kuriam
cicilistui pasitaikydavo ne
laimė — keliai susimaišyda
vo ir patekdavo į žandaro
rankas, kuris — norėdavai,
ar ne, — kelią parodydavo
į priešingą pusę, buvai tik
ras, kad nukeliausi į carų
gadynėje darbininkams su
kurtą peklą, o balšavikų ga
dynėje darbininkams sukur
tą rojų — Sibirą. Kelias iš
Lietuvos pro Maskvą ėjo į...
Sibirą.

Štai, ir dabar, sako. Jei
dr. M. Devenis būtų grįžęs
pro Berlyną, kaip grįžo kiti
Dėdės Šamo piliečiai, išmai
nyti ant nazių, jis lietuviš
kiems balšavikams nebūtų

toks skaudus pašinas. Ale,
kai Lietuvai marksinės sau
lės nešėjai, revolveriais grąsindami, jam kelią rodė pro
Maskvą, grįžęs į Ameriką
jis savo patyrimais, kurie
dabar spaudinami “Drau
ge”, visus balšavikus susar
gdino šienlige (hay fever).
Visi skaito ir čiaudo net su
ašaromis.
Bet ar jo kaltė?
Po linksmos veselės Jono
ir Marės Varvanosių na
muose pradėjo darytis taip,
kad Varvanosienės motina
ėmė net rūpintis. Sykį suė
jus savo dukterį sako:
— Mary, jūsų gyvenimas
atrodo visiškai neekonomiš
kas, gyvenate su šią diena.
Nieko nepamislyjat apie ry
tojų. Reikia susitvarkyti.
— Mama, ką tu šneki? —
nustebus paklausė Varvanosienė savo motinos. — Man
ir Dženukui rodosi, kad nu
gyvename kuo ekonomiš
kiausiai, nes niekuomet ne
būname namie.

Antrą
mokyklos dienų
Vincų Juozukas buvo mo
kytojos nubaustas.
— Nubaudžiau tave tavo
paties gerui. Nubaudžiau
dėl to, kad tave myliu, —
sako mokytoja vaikui.
— O, kaip aš būčiau lai
mingas, kad galėčiau mo
kytoją taip pamylėti! —at
sakė vaikas.
•
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Priežodžiai

/

Atriekta riekė neprilips.

Menka žolė dygsta ir ne-

sėjama.

MOTERYS AMERIKOS IŠDAVYSTĖJE

tiesa.

(“Draugas”, 1917 m. rug
sėjo 17 d.).
Rusija respublika... Minis
tras pirmininkas Kerenskis
išleido manifestą, kuriame,
pabrėžęs, kad paskutinysis
gen. Kornilovo sukilimas su
purtė visą kraštą, paskelbė
Rusija respublika.... Sukilė
lis gen. Klimov pasišovė ir
nuo žaizdų mirė... Pasklido
gandai, kad pamišęs caro
brolis Michail Aleksandrovič
Romanov........ Rygos fronte
rusų armija nugali vokie
čius ir eina pirmyn.... Kai
zeris siūląs taiką Rusijai.
(‘•Draugas"

Patarimas socialistams......
“Duokite socialistams kata

likiškų laikraščių. Tegu jie
šviečiasi. Gal ne vienas jų
veikiau praregės,

kad eina

blogiausiais keliais.”

Acme

telcpnoto,

Trys Chicagos moterys apleidžia federalinį te:smą po
to, kai joms ir jų vyrams buvo užvesta byla Amerikos
išdavime, kad padėjo Rictoard Haupt, vienam iš šešių nu
žudytiems nacių sabotažninkams. Iš kairės į dešinę: Mrs.
Kate Wergin, Mrs. Lucille Froehling ir Mrs. Erna Haupt,
Richardo motina.

Ketvirtad.,

DRAUGAS

rūgs. 17, 1942

MAKE PLANS FO K WOIiLD SEKIES

MIL2INISKAS U. S. KARO JĖGŲ TINKLAS

Sveikata - Brangus Turtas

Salioje šiaurėje, Afrikos dykumose, Pacifiko
vandenyne, įvairiose salose ir kraštuose
randasi mūs kovojančios jėgos
mėnesiais

Septyniais

r

po

nio orlaivio

Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arclier Avė., Chicago

Lucia. Yra Amerikos karei

ras ir turėjo stovyklas kiek

vių Kuboj, Guatamala ir Cen

viename kontinente, be kon

tralės Amerikos žemėse. Tų

tinentinės Europos.

dviejų šalių valdžios su Suv.

Šis išskirstymas kareivių
ir jūreivių — jų skaičiaus

Valstijoms

rių kraujas yra perblėdnas.

Ne tiek sa ulės š Įima, kiek tais gydymo būdais, — ge
violetiniai spinduliai turi ga lės spinduliai veikia visą or
lingą gydomąją jėgą. Šioje ganizmą stiprinančiai, grei

žemėje nebūtų gyvybės jei tina žaizdos gyjimą ir nai
kina infekcinius mikrobus.

nebūtų saulės.

paskelbė karą

Mokslas

prieš ašį. Olandų salos Aru-

mūsų

gadynėje

jau tiek pažengė, kad moks

ba ir Curacao, netoli VeneI
Dėdės Šamo jaunuolius į be j zuelan pakraščio, maloniai
veik 40 vietų per visą pa priėmė Amerikos kareivius,
saulį. Gal kiekviena šeima I .r Pietų Amerikos kontinen-

kaupti-sukoncentr.uoti ultra

turi savo kareivį ar tai šal I te, britų Guiana ir olandų
toje šiaurėje, ar Afrikos dy Surinam pavedė strategiškas

mpas. Mokslininkai gali net

| vietas Amerikos jėgoms.

kumose.

Laivynas kalbindavo jau

Žiūrėdami į kitą pasaulio

nuosius įstoti su žodžiais — dalį, Amerikos kareivius diskaičiais
randame
“Stokite į laivyną ir maty ' deliais

ne Naujoj Zelandijoj kur, su tų
tik laivynas, bet ir armija, salė vietiniais pulkais, j e
) marynai, slaugės ar stočių neduoda japonams įsibriauti
darbininkai ir civiliniai me į pietus. Ir mūsų kareiviai
kite

Šiandien

pasaulį”.

chanikai yra visose pasaulio su laisvais prancūzų karei

viais bendrai tarnauja Nau
dalyse.
Kur jie nebūtų — ir kai joj Kaledonijoj ir artimose
kurie iš jų randasi 12,003 salose po prancūzų vadovy

lininkai jau gali sužerti-su-

violetinius spindulius ir juos

vėl paskleisti per kvarco le
("Draugas"

tėvai ir motinos vis produkuoja pergalei laukuose, fa
brikuose, kasyklose ir šapo-

se.
Iš beveik 40 vietų, kur A-

merikos kovojantieji vyrai

šiandien apsistoję, 25 vietos

yra svetimose žemėse, dau
giausia Suv. Tautų teritori
jose. Paprastas amerikietis
.apsipažinęs

nekuriomi3

su

vietomis, bet jis niekad nei
negirdėjęs vardą kitų.

Į rytus šiaur-Atlanto mū-

sų kareiviai yra Newfcund™ landijoj, dalis Kanados; Gre
nlandijoj, Danijos posesijoj;
Islandijoj, valstybė sujung

ta su Danija; šiaurės Airi
joj ir Anglijoj.
Karaibiškose jūrose, ir į

rytus nuo
kiečiai

br.tų
yra

tad

saulintis

per ,uždą rytą

langą yra bevertis ir bepras

mis dalykas. Tik atvirame

ore saulės spinduliai turi gy
domąją jėgą.

sukoncentravę saulės spin

Leslie OConnor, commission secretary; William Harridge, American League president; gerti lašais kada reikiant; ra pigiausias vaistas, galin
John McDonald, Dodger’s secretary; Ford Frick, National League president; and Sam pavyzdžiui, “haliver oil” (žu gas ir geras vaistas. Tad
vies kepenų aliejus) dažnai ligoniams, jei nėra kontraBreadon, owner of Cardinals.

Amerikos katalikai turi daugiau susidomėti misijomis
NEW YORK. — Amerikos

yra vadinamas “saulės spin . indikacijų, patartina stiprinĮ ti savo kraują ir sveikatą
duliai bonkutėje”.

pa saulės spinduliais kol dar
vadinti tiesiog specifiniu gy galima, žiemai atėjus, ma
1938 metais dalykai buvo aukoti misijoms. Jei pirmiau dymu kaulų ligoms, būtent: žiau sirgsite.
toli gerėlesni. Prie Pontifi- pasitenkinta viena ketvirtą 1) kaulų tuberkuliozei, ir 2)
Daktaro atsakymai į
kalinės Draugijos Tikėjimą ja dalimi prisidėti prie mi rachitui (rickets).
Rachitas-rickets,
kartais klausimus
Platinti biudžeto t? is me nėto b'udžeto, tai dabar jau

Helioterapiją

galima

tais stamb:ausia dalimi pri reikia net keturių penktada vadinama “angliška liga”,
dažniausia pasireiškia pas
sidėjo Anglijos ir kontinen lių.

Klausimas. — Meldžiu duo

Atsižvelgus į tas kad ir augančius vaikus, kurie ne ti rodą per “Draugą”. Esu
A. Valstybių katalikams ta-i paviršines skaitmenis, Ame- gauna pakankama5, saulės 75 m. senas, akinius nešioju
da reikėjo duoti vos vieną rikos katalikai šiandie turi spindulių bei tinkamo mais apie 15 metų. Du mėnesiai
ketvirtąją dalį išlaidų misi-, daugiau susidomėti pasaulio to. Tos ligos požymiai yra tam atgal pradėjo temti detinės Europos katalikai.

J.

joms. šiandie dalykų stovis misijomis. Be to, Amerikos šiokie: kaulai minkšti ir šinėji akis. Buvau pas akikitoniškesnis. Kai kurios Eu . Bažnyčiai reikės pasidarbuo lankstūs, pilvelis didelis, krū 1 nių daktarą, sakė, kad aki
ropos valstybės
uždraudė ti, kad didesnį skaičių savo tinė s:aura, išvaizda pasmė niai nebegeri, tai man pri
1 pinigus siųsti į užsienius. misionierių pasiųsti į misi lusi, raumenys gležnus, per skyrė naujus. Aš panešiojau

misi- jas, kurios šaukiasi daugiau
' joms skiriamos katalikų au darbininkų. Misijų darbas pa
šauly turi vykti, nepaisant
kos ir dovanos.
i
Tad šiandie Amerikos ka politinių sukrėtmų. Milijo
Tuo būdu sulaikytos

miegą galva prakaitu raso pora savaičių, nieko nėr ge
ja, sveikata silpna. Ir jei riau.- Nuėjau į Illinois Disrachitu ištiktam vaikui ne pensary, tenai išegzaminavę
teikiama medikalė pagalba, pasakė, kad akyje auga “ca-

talikams tenka jau daugiau nai pagonų ilgstasi Kristaus tai jis miršta. O jei ir už taract” ir man nedavė nei
auga, tai jis būna klišas, jokių medicinų. Meldžiu po
Daug jų randasi Eritrea,
Kodiak ir Dutch Harbor, ne ris visiems primena pavyz gidor puolė, bet Karo De špuntinio ūgio ir bendrai no daktaro rodos. Su gilia
Italijos žuvusioj kolonijoj, ir
seniai po japonų atakų.
dį Amerikos heroizmo. A- partamentas duoda mums ži silpnos sveikatos. O geriau pagarba Ad. M.
toliau į šiaurę randame jų
Panama tvirtai saugoja merikos Samao nėra gerai noti, kad ne visos Filipinų sias būdas pagydyti rachitą
Atsakymas Ad. M. — Ka
Egipte, netoli Lybijos kovos
ma, ypatingai Panamos Ka žinoma vieta, ir mažos John- Salos japonų užimtos, kad tai ultravioletiniais spindu taraktą iš akies galima pa
laukų ir net pačiose Lybijos
nalo zona. Virgin Salose ir ston Salos, Palmyra Salos, Amerikos vėliava nlevės.uo- liais, kuriuos galima gauti šalinti pirm 60 metų am
kovose.
Puerto Rico, Karaibiškose ir kelios kitos Pietų Pacifi- j ja kai kuriose salų dalyse, arba tiesiog iš saulės, arba žiaus, ir operacijos dažniau
Amerikiečiai randasi Azi
jūrose, Amerikos kareiviai i ke, bet jos visos, pirmu kar kur Amerikos kareiviai, nu iš kvarco lempos, arba iš sia pasiseka. Bet daryti ope
joj, Irane, oficialus vardus
apsistoję. Ir bereikalinga tu savo istorijoj, dabar ži kirsti nuo savo orig'nalų bonkutės geriant žuvies ke raciją ant akies sulaukusiam
Persijos, ir Indijoj. Ir ten
minėti Hawaii ir Perlų Uos no įspaudą Amerikos mili- vienetų, su vietiniais filipi penų aliejų. Saulė duoda an- 75 metų amžiaus yra didi
kur kautynės aršiausios BurJos saugoja niečiais ir vietiniais cvilias, tirachitinį vitaminą “D”, ir
tą. Atakas ant Perų Uosto tarinio bato.
rizika. Yra tūli vaistai, ku
ma tankumyne ir prie Chikvarco
lempa
duoda
tą
patį
'mūsų
gyvybės
liniją
tarpe
vs
kovoja
su
priešu.
įtraukė Ameriką į karą.
rie kartais pagelbsti. Jei tu
nijos Burma Kelio, skaičius
vitaminą,
ir žuvies kepenų
Amerikos
vakarų
pakraščio
Prieš Perlų Uosto ataką,
Midway Salos, irgi yra
rėtumei gana ryžtingumo sis
amerikiečių, American Votaukai duoda tokį pat vita
ir
Australijos.
nebuvo tikėta kad bus ga
scena pu kaus laimėjimo, ir
temingai gydytis, patariu
lunteer Group, iš Amerikos
miną
“
D
”
.
lima
taip
greitai
perkelti
AKada visa Amerika apgai
nors Amerikos visuomenė agelbėtis vaistų pagalba.
lakūnų per ilgus, sunkius
'
merikos
pulkus
į
visus
pa

lestavo,
kada
Baatanas
bu

pie ją nieko nežino, bet šian
Ultravioletiniai spinduliai
mėnesius
sulaikė japonu?
FLIS stprina kraują. Tų spindudien yra paprastas žodis, ku vo evakuotas ir kada Corre- saulio kampus. '
Melskis, bet ir dirbk! Ken
drauge su Chiang Kai Shek
J lių. įtakoje, krauj.uje padau- tėk, bet pasitikėk! Tegu
tvirtais pulkais. Jie neseniai
YANKEES TAKE THE PENNANT AGAIN
'gėja raudonųjų kraujo skri viena tavo akis būna nu
prisidėjo prie Amerikos jė
tulėlių, baltųjų kraujo skri kreipta į žemę, o kita į —
gų, iškeldami Amerikos vė
tulėlių ir kraujo lėkštelių. žvaigždes. Nereikia nusimin
liavą toje pasaulio dalyje.
Esančios kraujuje
krsujo ti ir nuleisti rankų, nes čia
|
Be tų svetimų avanpostų,
lėkštelės (thrombocytai) y- mes tik keleiviai; ne čia mū
ra reikalingos kraujoplūdžio sų tėvynė. Ieškokime tiesos,

saugoja tų vietų, kurias Suv. Valsti-

sustabdymui, kitaip tariant, bet tiktai ten, tik Tame, Ku

skaitlingai

Bcrmuda,

T03 vietos jos

kareiviai

transatlanti- Alaskoj

Pasaulis nėra nei visisKa:
nei

teiepnovu

let'uiai spinduliai nepereina,

Floridos, ameri- yra tuzinas arba daug au ki-

posesijas.

geras,

Acme

Per lango stiklus ultravio-

Saulėtos dienos baigiasi,
Baseball Commissioner K. M. Landis (sea ted) at Chicago meeting with league and dulius supilstyti į bankas,
club officials when it was decided that 1942 World Series would open in National Lea užkimšę laikyti ilgoką laiką artinasi niūrios ruden’nės
gue park Sept. 30. Left to right: Charles McManus. Yankee Stad'.um superintendent; ir paskui žmonės gali juos dienos. Saulės spinduliai y-

katalikai kol kas dar kaip
mylių nuo Amerikos — gy be.
reikiant neįsisąmonina, kad
Gauname žinių, kad Ame
vybinė linija sujungta su na
Bažnyčia šioj šaly turi pri
miniu frontu. Ir aprūpinti tą rikos kareiviai vis kovoja
siimti atsakingumą išlaikyti
vis augančią milžinišką ar olandų Rytų Indijoj, su oketurias
penktąsias
dalis
miją, kuri, kaip prezidentas landų kolonistais i r vieti
misijų visam pasauly. Kiek
Rooseveltas nurodė, gali tap- niais gyventojais, bet Karo
" ti šeši arba dešimt skirtin Departamentas to netvirti vienas amerikietis katalikas
turėtų dažniau passikaityti
gai Amerikos Expeditionary na. Karo Departamentas ne
lakraščiuose paduo dam u s
Forces, ne vienas, kaip pe seniai pranešė, kad Ameri
faktus apie misijas ir šiuo
reitame kare, yra daug keb kos pulkai dabar randasi
tuo prisidėti prie jų išlaiky
lesnis ir sunkesnis, darbas Naujoj Gvinėjoj.
mo.
negu perkėlimas kareiv'.ų
Afrikoj, Amerikos karei
Prelatas Edward A. FrekNepaisant milžiniško darbo, vius matome gatvėse Brazing, Catholic Students Mismūsų militariniai autorite zaville, sostinė French Equasion
Crusade nacionalinis
tai netiki sulaukti neįveikia torial Africa, dabar rankose
sekretorius, misijų kalusimu
mų kliūčių apginkluoti, pa laisvų prancūzų; ir gal Lcoplačiau rašo savaitrašty
valgydinti ir susinešti su poldville,
sostinė Belgijos
Commonweal.
mūsų kareiviais taip ilgai, Kongo.
kol jų broliai ir seserys, jų

Odos ligos: ekzemas, pū

iš saulės tryškantieji ultm- rai gydo. Tais atvejais sau

negalima išduoti — perkėlė

į

GYDYMAS

lioterapiją patieksiu, kurias liuojančias žaizdas, heliote
skaitytojai privalėtų žinoti. rapija kombinuotėje su ki

sustojimo vie

pasaulio jū

visas

ra labai naudinga tiems, ku

Dar keletą žinių apie he-

Perlų Uosto įvykių Ameri ta, Bahama Salos ir mažes
kos ginkluoti kareiviai pa- nės salos Antigua ir Saint
troliavo

HELIOTERAPINIS

visiškai blogaš.

pulkai

turi

saugoti,

, pagelbsti kraujavimo sukre ris yra kelias, tiesa ir gyvo
kęj imą. Helioterapija tad y- inimas. (Strindbergas).

yra Sitkoj,

Būti draug škam žodžiuo-

YOU W0MEN WH0 SUFFER FROM

HOT FIASHES

se ir greitam darbuose, vi

Gerumas ir blogumas jame sa tai maža kainuoja ir la
pasitaiko pakaitomis.

bai naudinga. (Henrikas IV)

CKLE?

during 38 to 52 Years
of Age!

Soothe that thnoar tickle whlch comes from a
cough dueto a cold! Quick—get a Smith Bros.
Cough Drop. (Black or Menthol—5f.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carorene) raitės the resistance of
mucout membranes of uote and throat to
cold infection*, when lack of retistaace it due to Vitaaio A defiueucy.

("Draugas" Aciua

Members of the New York Yankees sing in the showers at Cleveland after cllnching
their second succesaive American league p ennant by beating the Cleveland Indiana
8 to 3. It was their 98th victory of the season.

If you—likę m many women between the ages of 38 and 52—eufTer
from hot flsshes. weak, dlzzy, ner
vous feellngs, dlstress of "lrregularltles", are blue at tlmen—due to
the functlonal mlddle age perlod
ln a woman'a llfe—start a t once—
try Lydia E. Plnkham's Vegetable
Compound. It'a the beet known
medicina you can buy that’a made
ttjMcially for women.
• Plnkham’a Compound le fanoui
to relleve euch dlttreea Taken reguiaily —lt helpa huiid up reali*

tance įgalint tuch tymptoau, It

alto la a fine stomachic tonlct
Thouaanda upon thousands of
woman — rich and poer allke —
hava reported baneflta Also beneflclal for younger sromen to halp
relleve dletrese of monthiy func
tlonal dliturbances. Pollow labai
dlfectiont. Worth trytnįl

DBAŪflAI
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VIENAS SV. PRANCIŠKAUS SE SERŲ VIENUOLYNO STEIGĖJŲ
•*
*
v
*

Garbingi Šv. Pranciškaus ,, .<
Vienuolyno Rėmėjai
(20 Metų Šv. Pranciškaus Vienuolyno

“Teikis, Viešpatie, atlyginti
amžinuoju gyveniniu
vi
siems, kurie dėl Tavo Var
do gerą daro”.

Sukakties Proga)
Teisingas yra posakis:
“Reikalas yra išrad mų mo
tina”. Aišku, jeigu nebūtų
surasta Amerika, tai nebū
tų buvę nei Jurgio Vašing
tono. Be Civilinio Karo Ame
rikoje neturėtumėm Abra
omo Lincoln’o. Jeigu izraeli
tai nebūtų pakliuvę į Egip
to nelaisvę, Mozė nebūtų iš
vedęs juos. Kadangi buvo
Dievo valia seselėm Pranciš
kietėms įkurti naują vie
nuoliją, atsirado taip pat
ir žmonių, kurie paėmė tą
sunkią pareigą ant savo pe
čių. Tai buvo prieš dvide
šimt metų ir tuos garbingus
žmones galime
prilyginti
prie Mozės, nes jie taip pat
turėjo išvesti seseles iš len
kių seserų “nelaisvės”.
Vienas tų garbingų žmo
nių — prelatas M. L. Kru
šas. Pamatęs reikalą kurti
naują vienuolyną iš seselių,
kurios darbavosi lietuvių pa
rapijose, kaipo seselės Nazarietės, jis dėjo pastangų
“išlaisvinti ir dėl to buvo
apskųstas Bažnytiniai Val
džiai, kad graunąs vienuoli
jas. Bet tas prelato nešgąsdino, nes prieš save matė
kilnų tikslą ir jo siekė viso
mis išgalėmis.
Dievui laiminant jo pas
tangos buvo apvainikuotas.
Bažnytinė vyriausybė tuoj
įsitikino, kad jo veiksmai
daug naudos atneš Katali

kų bažnyčiai, kad bus įkur
ta naują vienuoliją, kuri
neš išganymą lietuvių tau
tai. Už šį pasidarbavimą
jam suteiktas garbės titu
las.
*
Kitas vertingas asmuo —
kun. M. Kazėnas. Jo nuopel
nai, padedant seselėm įsi
kurti Pittsburgo mieste, su
silaukė didelės pagarbos se
selių ir vietos vyskupo J.
M. H. Boyle. Jo bendradar
bis buvo a. a. kun. J. Sutkaitis. Pastarasis už pasi
šventimą geram tikslui, be
abejones, susilaukė užmo
kesčio.

O ką besakyti apie
uo
lius Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno rėmėjus. Jie tikrieji
“krikščioniškosios meilės di
dvyriai!” Mylėdami ir seka
mi Šv. Pranciškaus idealus
pasišventusiai aukojosi Die
vo garbei remdami
Šv.
Pranciškaus Vienuolija mal
da, darbais, patarimais ir
medžiagine parama.

Visų — rėmėjų pastango
mis per 20 metų (19221942) išaugo didingas šv.
Pranciškaus vienuolynas su
190 narėmis, puikiu vienuo
lynu, gražia akademija ir
suvirš 30 mokyklų. Už šios
kilnius darbus Dievui ir Tė
vynei visi rėmėjai susilauks
pas Dievą didelių nuopelnų.
K. J. S.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėju Tikslas ir
Privilegijos
1. Kas dieną seserys kal
Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjai su organizuo ba maldą už geradarius.
2. Kas savaitę kalbamas
ti labai šventais ir kilniais
rožančius geradarių inten
tikslais, būtent:
cija.
1/ Palaikyti ryšius su Šv.
3. Metų ketvirtyje laiko
Pranciškaus Seserų vienuo
mos šv. Mišios ir priimama
lija ir ją įvairiais būdais
š v. Komuniją už gyvus ir
šelpti.
mirusius rėmėjus.
2. Surasti stipendijų ne
4. Per metus sykį atlaiko
turtingoms, bet
gabioms
mos pamaldos į Šv. Antaną
mergaitėms,
kurios nori
per tryliką antradienių.
siekti mokslo seselių veda
5. Skirtomis dienomis pri
moje akademijoje.
imama šv. Komuniją.
3. Pagelbti neturtingoms,
Amž'niems Nariams prie
bet pašaukimą turinčioms
mergaitėms į vienuolyną minėtų maldų dar aukoja
ma: šv. Mišios vėlinių dieną
įstoti suieškant joms dalį
Remiant tokį darbą visi ir per seselių metines reko
bendradarbiai gauna dvasi lekcijas šv. Mišios ir šv. Ko
munija.
nių nuopelnų, būtent:

Sveikiname Šv. Pranciškaus
Vienuolijos Rėmėjų XI tąjį Seimą

«

MV ■

Jei šiandien šv. Pranciš
kaus Vienuolynas
Pittsburghe, kaip ta tyru oazė,
traukia prie savęs sielas, jei
iš čia skaidrai švinta religi
jos, apšvietos ir tautinio at
gimimo ugnelė; jei vienuoli
jos darbo vaisiais džiaugia
si plačioji šiaurės ir Pietų

(1942 m. rugsėjo mėn. 20 d.)
11 vai. Mišios už mirusius
ir gyvus rėmėjus vienuoli
jos koplytėlėje (Seselių cho
ras gieda).
Pamokslas.
12 vai. pietūs visiems de-

(legatams bei svečiams.
1 1 vai. registracija
priėmimas delegatų.
2 vai. seimo pradžia.
6 vai. sukaktuvinis ban
ketas ir linksmoji seimo da
lis.

bės ir dėkos žodį tarti klebonui kun. M. Pankui už jo
gerą sąžiningą gaspadorystę. Kalba jis: “Per šių kelis pastaruosius metus bu
vo įdėti nauj į šie spalvingi
bažnyčioje takai, tas naujas
puikiausias,
konsekruotas,
marmorinis altorius,
šie
gražūs, meniškiausi, skonin
gai spalvoti langai ir lange
liai. Taipgi, jo rūpesčiu,
bažnyčia gražiai iš vidaus
išdažyta ir atnaujinta”. Baž
nyčios navą puošia dideli,
religinio turinio paveikslai,
kurie kelti kelia žmogų į
tas dangaus berybes, kurias
atvaizduoja. O vaizdas
iš choro balkono tikrai ža
vingas ir primena žmogui
apie tą grožį, kuris yra am&nafl*

jos mobilizacija jau prasidėjo, nes būriai vaikų
nuolat lanko Seselių Pranc.škonių vienuolyną bei baž
nyčios kiemą. Girdėt, žada
suorganizuoti
aukštesnių
mokyklų jaunimą, kad dar
buotis su Šv. Andrejaus
Guild (jaunesnių
moterų
grupe), Raudonojo Kryžiaus
skyriumi, jaunesnių ir vy
resnių sodaliečių grupėmis,
ir teiktų dvasinę bei mora
linę pagelbą ir paskatinimą
ten, kur ji bus reikalinga.

W v. •*. ».

Kup. Magnus Kazėnas, Šv. Kazimiero parapijos, Pittsburgh, Pa.,
klebonas, daugiausiai pasidarbavęs įsteigimai Šv. Pranciškaus Sese
rų vienuolyno ir po šiai dienai yra didžiausias jo prietelius ir rėmė
jas. Jis dalyvaus Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų XI seime ir
nufilmuos ne tik seimą, bet ir visas šeimines iškilmes.

Mokslas Šv. Pranciškaus akademijoj prasidėjo | Pirmieji įspūdžiai
j

Kadangi Švento
Mato,
klebono globėjo, šventė pripuola, rūgs. 21 d., visa parapija ruošiasi šią proga
tinkamai pagerbti savo darb
štų ir brangų ganytoją. Rug
sėjo 21 d. jo intencija bus
Šv. Mišios. Rugs. 27 d., 5
vai. vak., parapijos komitetas ruošia jam pagerbti vakarą su programa, vadovystėj seselių, kurios darbuoja-

Teko dalyvauti “bingo”
žaidime, kuris sėkmingai
įvyksta kas ketvirtadienio
vakarą. Parapijiečių uolu
mas ir pasišventimas para
pijos labai yra gražus ir pa
vyzdingas. Rugs. 10 d. per
i “bingo žaidimą” įvyko kari-

nis miesto užtemdymas ir,
žinoma, mums teko tamsumoj sėdėti ir kalbėtis. Per
šį pasikalbėjimą daug ką
sužinojau apie New Britan’ą, jo pramonę ir rolę, kurią žmonės čia atlieka šiais
laikais.
j
“Petrelis”
*________
___
■
. ,
.

japonai imasi

•

MOKSLO, ŠVIETIMO IR AUKLĖJIMO ROMAI APVAIZDOS KALNE

MELBOURNE, Australija,
rugs. 15.—Australai vetera
nai, kurie kovojo prieš vo
kiečius Tobruke ir prieš ja
ponus Milne įlankoj, pripa
žįsta, kad japonų kariai yra
atkaklūs kovotojai ir nepa
prastai pavojingi.

Sako, juos galima paly
ginti 8tf tigrais tuose rais
tuose. Jei tu jų nenudėsi, tai
jie tave paklos. Nė viena pu
sė nepaima nelaisvių.

Sv. Pranciškaus Rėmėjams Xl-tojo Seimo Proga
(11 METŲ)

Kovose japonai imasi vi
sokių gudrybių. Įš pakrūmių
jie angliškai užkalbina mū
siškius. Jei tik kuris mūsiš
kių pakelia galvą, tas svei
kas dingęs — japono kulka
perskriodžia galvą.

Nupynėm naują vainiką, broliai, sesės,
Jau vienuoliktą — spalvingą, gražų,
Norisi džiaugtis, noris primint
Broliams ir sesėms šią žinią smagią.

Širdyje Dievas, jėgos tėvynei.
Padėti artimui, o kaip smagu!
Šypsena lūpas pasidabinę,
Norime dirbti kiekvienas už du.

Naują vainiką pinti pradėsim.
Tik ne žiedų: jų neskinam mes!
Darbą į jį įpinsim,
Mes nešim laimę, džiaugsmas mus neš!

šv. Pranciškaus Seserys,
Mt. Providence,
Pittsburgh, (10), Pa.

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO RĖMĖJŲ
Xl-tojo SEIMO PROGRAMA:

St'S

Nevv Britain, Conn. —
Rugsėjo 11 d. Šv. Pran-,vavo kun. E. Vasiliauskas
Anglų kalboje yra priežociškaus akademija iškilmin- iš Homestead, Pa.
ais: “First impressions are
, gai pradėjo mokslo metus.
Koplyčia prisirinko pilna
norėčiau
šv. Mišias atlaikė kapelio- Į studen{ių, kurių buvo apie lasting”. Todėl
oaa, kun. J. V. Skripkus.
Sv Pranciškaus flkade. nors trumpai aprašynėti sa
Kun. Jankus pasakė gražų mija 8parčiai auga Kuomet vo pirmus įspūdžius iš Šv.
ir pritaikintą pamokslą, ku statė naujus akademijos rū Andrejaus parapijoj.
riame ragino akademikės mus daugelis manė, kad bus
Nustebau pamačiau dide
prie uolaus darbo ir nuošir-(pcrd;deli Dabar pasirodo_ lę, meniškai išpuoštą bažny
daus pasiaukojimo. Jis nu- . d }ju pilnutglg
čią. Prisiminiau puikias baž
rodė, kad kur nėra širdies I
nyčias ir Dievui namus mū
įdėtos į darbą, ten d?rbus( Dieve, padėk Šv. Pranciš- sų brangioj Lietuvoj ir pa
yra bergždžias. Taipgi, mi kaus sesutėms savo gražų! galvojau sau, kad lietuviai
ir krikščionišką darbą to visvien pasiliks lietuviais
sijonierius, priminė, kad dar
liau plėsti.
meno, grožio ir tvarkos at
ybas be maldos yra, kaip kū
Korespondentas žvilgiais. Gražios puošnios
nas be sielos. Todėl, nuošir
bažnyčios — jų džiaugsmas
dus darbas, paremtas mal
nežiūrint kur jie gyvenime
da atneš gausių vaisių ir
Be kentėjimo laimingu atsidurs.
padarys gyven mą naudingą raas būtų vėjas, kurio nepaSupratau iš mano vado
ir malonų. Iškilmėse daly- justų žmogaus veidas.
išsireiškimų, kad tenka gar-

Amerikos lietuvių visuome
nė, už tai reikia atiduoti
garbę ir padėką mūsų bran
giems rėmėjams, gerada
riams ir bendradarbiams —
lietuvių tautos dvasiškijai iš
Šiaurės
Amerikos
lietu
viams. La Šv. Pranciškaus
palaima jos lydi į amžinąjį
gyvenimą.

ž

L. B.

Šv. Pranciškaus akademija, Pittsburgh, Pa., pas tatyta ant Apvaizdos Kalno, kurioj mokosi ir auk
lėjasi šimtai lietuvaičių ne tik iš Pittsburgh ir apylinkės, bet ir toliau, kitose valstybėse, gyve
nančių. Šiuose rūmuose sekmadienį, rugsėjo 20 d. įvyks XI-tasis šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
jų Draugijos seimas.

Japonai dažnai vartoja sa
vo 'triksą’. Tarpe sužeistųjų
atgula ir apsimeta mirusiais.
Kaip tik mūsiškiai spėja su
žeistuosius pereiti, jie paky
la ir mūsiškius iš užnugario
atakuoja.

DBirnsi

Ketvirtad., rūgs. 17, 1942

APŽIŪRI TRAUKINIO KATASTROFOS VIETA

BAISUS IR SU2VEREJES JAUNUOLIS
Sergančios motinai apie jos dukrelių
dymą iškart nepranešė.
Su pasibaisėjimu rašėm
apie Robert Taylor Bailey,
21 m., žmogžudystes, kurias
jis papildė prieš pusantros
savaitės netoli Tomah, Wis.
Tai buvo nužudytos — Miss
Neil Pietrangeli ir Miss
Dorothy Baun. Šiandien su
šiurpu pranešam apie kitą
sužvėjusį žmogžudį, kuris
rugsėjo 14 dieną nužudė dvi
pagrobtas mažametes mer
gaites netoli Bedford Vi
llage, N. Y.

inižu

motinai apie jos dukrelių
baisų nužudymą rugsėjo 15
dieną dar nebuvo pranešta,
nes bijomasi, kad motina
sužinojusi šį baisų įvykį ga
li nepakelti.
Edward Haight prieš šių
mergaičių nužudymą buvo
užpuolęs Mrs. Elrich Davies
kelyje, netoli Stamford.
Tokie dalykai gali įvykti
tik tada, kai žmogus neval
do savo žemų aistrų, palin
kimų, kurie žmogų priveda
prie žvėriškumo.

žmogžudys pagrobė
mažametes mergaitės.

Rugsėjo 14 dieną Bedford
Village, N. Y. dvi sesutės —
Helen Lynch, 8 m., ir Marga
ret, 7 m. vakare grįžo na
mo. Tuo laiku iš policijos
pavogtu automobiliu važia
vo Edward Haigjht, 17 m.,
parko darbininkas. Edward
Haight pasisiūlė dvi mažas
sesutės pavežti. Jos įsėdo į
automobilį ir Edward jas
išniekinęs nužudė.

žmogžudžio išpažintis
Edward Haight, 17 m.
rugsėjo 15 dieną, einant iš
darbo buvo sučiuptas ir jis
policijai savo baisų nusikal
timą išpažino. Nusikaltėlis
pareiškė, kad jis įsiviliojęs
dvi mažametes mergaites į
pavogtą automobilį. Jas su
rišęs ir prieš nužudant iš
niekino.
Kada
Edward
Haight pasiekė tiltą prie
Beaver Dam Creek, tai jis
išmetė Margaret iš automo
Lilio, ji atsimušė į žemę ir
į nugarą suvaręs peilį įme
tė į prūdą. O Helen ištrau
kė iš automobilio, per ją
kelis kartus automobiliu par
važiavo ir įmetė į re3ervuarą. Abiejų mergaičių lavo
nai atrasti. Bet sergančiai

Sėkmingos bažnytinės
iškilmės
Užvakar Marąuette Park,
šv. Panelės Gimimo lietuvių
parapijoje, baigės aštuonių
dienų atlaidai. Pamokslus
per aštuonias dienas sakė
pranciškonas Justinas Vaškys, atvykęs iš Lietuvos.
Fer visas dienas pamaldose
lankės ne tik Marąuette
Park, bet ir kitų kolonijų
lietuviai. Per tas dienas Mar
ąuette Park lietuvių koloni
joje atsirado 100 naujų šv.
Pranciškaus Varpelio skai
tytojų.

"Turėk širdį"
dienos rinkliava
Pereitą pirmadienį Chicaojge buvo “Turėk širdį’’ Tag
Day rinkliava, kurią suruo
šė The Chicago Federated
Charities and Associated
Charities vargingųjų nau
dai. “Turėk širdį” Tag Day
šiais metais surinkta $69,000, daugiau 30 procentų
negu pereitais metais. 1941
m. buvo $53,000 surinkta.

mu. Kadangi Brighton parkąs yra stambiausia lietuvių kolonija Chicagoje, tai1
ši kolonija pirmoji stoja dar
ban ir ragini kitas koloni
jas pasekti jų pavyzdžiu.
Advokatas Antanas Olis

yra darbštus, energingas ir
nenuilstantis lietuvybės dar
buotojas, o lietuviai, be pa
žiūrų skirtumo pageidauja,
kad jis būtų išrinktas į Chi
cagos miesto teisėjus. Ka
programa
dangi šio rudens balsavimai
Šį vakarą, nuo 7 iki 8 vai.,
PEARL HARBOR—Guabus slapti, balsuotojams ne
reikės pareikšti atvirai jų nepamirškite pasiklausyti iš dalcanal ir Tulagi salose,
politinių nusistatymų, tai už Cicero stoties WHFC puikios Solomons, amerikiečiai ne
advokatą Antaną Olį galės' radio .programos, kurią pa laisvėn paėmė 450 japonų.
balsuoji visi.
Į ..................... ,..........................

Kaip gali Chicago lietuviai užtikrinti advokato An
tano Olio išrinkimą į Chi- Į
cagos miesto teisėjus? Tą Į
klausimą smulkmeniškai gvil
densime šio ketvirtadienio
vakare, rugsėjo 17, 8 vai.,

*

Konstitucijos diena
Šiandien Illinois Vasty-,
beje yra konstitucijos die;,
na. Tą dieną paskelbė gub.
Green ir mayoras Kelly.

Kariai negalės
balsuoti rinkiniuose
ALBANY, N. Y., rūgs. 15
— Karo ir laivyno departa
mentai atsisakė siųsti New
Yorko valstybės tarnybos
vyrams užsienių karo fron
tuose, baliotus, kad jie pa
duotų savo balsus generali
niuose šios valstybės rinki
muose.
Iš tų departamentų praneš
ta, kad tais karių balsavi
mais gali kilti kliūčių karo
pastangoms.
Matyt, taip bus atsakyta
ir kitoms valstybėms. O kon
gresas nusprendė, kad ka
riai gali balsuoti.

Susirinkimai
Dariaus-Girėno Paminklo
Statymo Komiteto labai svar
bus susirinkimas įvyks rug
sėjo 18 d. Margučio redak
cijoj. Į šį susirinkimą tams
ta, kaipo veiklus komiteto
narys, būtinai turite atsilan
kyti.
V. Rėkus, komiteto sekr.

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

l “Draugas”

Acme

i Viešų kelių policininkas James Mackholz apžiūri tarp
geležinkelio bėgių sugadintą pabėgį (tie), kuris buvo su
gadintas dėl traukinio ekspliozijos, kuri įvyko netoli Nodaway. Buvo apgadinti kai kurie traukinio vagonai, bet
keleiviai nenukentėjo.

IŠ POLITIKOS LAUKO
BRIGHTON PARKO LIE- kime dar vieną lietuvį teiTUVIAI JAU STOJA DAR- seJą”•
<
K
Nėra
to lietuvio, kuris ne
BAN IŠRINKTI ADV.
norėtų matyti daugiau lie
ANTANU OLĮ
tuvių miesto valdžioje. Už
tat didesnėse lietuvių kolo
Po visą Chicagos miestą, nijose jau organizuojami ko
mitetai ir advokato Antano
o ypatingai lietuviškose
lonijose, yra pakartotinai Ol'o išrinkimo vajus varo
skleidžiamas obalsis: “Išrin- mas pirmyn visu smarku-

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXAPHONES.
PLUTES su "cases" — $35.00. >37.50,
>45.00 tr >75.00. Vist garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANISKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
>6.50, >8.50. $12.50 Utį >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00,
>125.00 tr >150.00. BASO UŽDENGALA8 — >12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — >1.50, >3,00, >5.00,
>10.00 ir >15.00. Striūnos dėl vi
sų virSminėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >18.50.
>23.50, >35.00, >50.00. PEDALS.
Hl BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass lr “reed” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams.
Trlūboms,
Saiaphones,
Smuikoms ir Gultarams.
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
014 MaxweU St.. Chioago.

PILIETYBĖS PAMOKOS
TEIKIAMOS VELTUI .

WHOLESALE

Prasidės Ketv., Rugs.-Sept. 17 d., 8 v. v.

LIQUOR
ĮSTAIGA

JOSEPH J. GRISH

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAŽANAUSKAS
Sekretorius

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
Labai

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MUTUAL LIQUOR~CO.

Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The ViMja
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

Telefonas: BOULEVARD 0014

•

PATYS

PAMATYKITE

FlARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenintėll* ir Smaginusia*
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. pu p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!

ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP
1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
-S?

$100,000 STOCK LI0U1DATI0H PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <tOO ("1(7
vertės “ciose out” kaina .................................................
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

<tl 4 Sfl
......................... m *

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 d*Q n C 5l»i
R
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
•

j'

7S
v

■

FUR COATS, $75.00 vertės,
f
tfOO nft
Parsiduoda po tiktai .......................................................... iJtad.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų
vilnoniai sifltai, $15 vert. nužerait. kaina

QC :r <fcQ QC
uju.vm

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRES£S NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, p&rskluo- <?] QQ

<sn n r
....................................... .................. ų)O. Z O

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

V/HOLESALE

4707 So. Halsted St.

FURNITURE
BROKER

SHERWIN-WILUAMS

vei.

nvdmvmo sienų

lvbv...bw.
sienines

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Wasbers — Mangels — and
Stove*.

Nationally advertised itema.

•:1i

POPIET

AIEX ALESAUSKAS and SONS
Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas
J vieną valandą.
Neturi Jokio knnksrningo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Westein Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
j?

N EŽĮ F RINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — |
AK VA2INMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

6755 So. Western Avenne
Phone: GROvehiU 2242

IR

arba

N. KANTER, aav.

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.

LAFAYETTE 2584

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais lapuotais
vlotli kotai parsidiiida nužemintomis kainomis.
ATEIKITE

%

Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

2202 W. Cerniak
Road

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Uvcžtojame
po v I-a
Chicaga.

Phone:

OF CHICAGO

PILNAS PASIRINKIMAS

$15.00 vertės KOTAI,
parsiduoda po tiktai

TEL. YARDS 1001

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

*

3700 So. Spaulding Avenue

Savings and Loan
Association

SUKNELIŲ

DIDELIS ifSPAKDAVALAS ML'SŲ
MILŽINIŠKO STAKO MIZ1KALIN1Ų INSTRUMENTU.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NElfiPAKDUOTl

J

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

ielephotol

THE VILIJA COAL CO.

MUTUAL
FEDERAL

Dariaus Girėno svetainėje, , tiekia Jos. F. Budriko ra
4416 So. Western Avė. Visi kandų ir radio krautuvė,
Brighton parko lietuviai nuo 3241 S. Halated St. Išgirsiširdžiai kviečiami į talką, te gražių dainų, prisijuokaiAtsilankykite į šį susirinki-1 te iš Uršulytės romanso, su
mą ir sužinokit, kaip jūs ga- žinosite, kokias prekes šią
lite Pagelbėti išrinkti adv. savaitę Budrik as parduoda
Olį į Chicago miesto teisė su nupiginimais, taipgi pa
jus.
August Saldukas siklausysite pranešimo iš
Liętuvių Prekybos Buto, ku
rį, rodos, padarys teisėjas
Budriko radio
Jonas Zūris.
S.

JIS YRA PLAUNAMAS
SiimaByklt

ui

1 gnl.

ir

padarykit 1% rai.
maltave*. Jum. jj
kalnus*.
vartojimui, tiktai
ui galioną.

J

Q O>

__ _____

«dM.I.0N
Forai.

Plrtor Sandro---->1.50 ui ,)lrn,
Umre<1 Alyva.............. .»» — RaJ
Turis atlmM...................... 75

B E R L A N D’ S
PAINT * WAI.LPAPER STORE
Glass — Brushes
Poplera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTBD STREET
Phone: CANai 4800
Mes priatatom visur veltui

CRANE

COAL

CO.

ĮVEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
POCAHONTAS,
AR

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
®
GENUINE POCAHONTAS,7
$p QC
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
O.7O
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A C O
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. I U. O U
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

Ketvirtaa., rūgs. 17, 1042

n w 4 r n < «

AmbL

SH i,

125,000 žmonių praėjusį sekmadienį, rugsėjo 13-tą d., meldėsi zjž pasaulio taiką per Šventąją Valandą, Soldier

Field, Tai buvo didingos katalikų iškilmės. '

(Photo dėka Chicago Herald-American)

_ X Dievo Apvaizdos para
pijos bazaras prasidės šį sek
madienį parapijos salėj. Ba
zaras tęsis šeštadieniais ir
sekmadieniais. Paskutinę sa
vaitę, būtent spalio 18 — 25
dienomis, bazaras bus ir tre
mitetui, kad tėvai ar vaikai pareiškė, kad Amerikos arčiadieniais. Kleb. kun. Mar
Armijon priėmimo punk turės eiti į karo lauką. Jei mija dabar turi virš 4,tinkus sako, kad šįmet batas (indu'ction center) iki kongresas priims įstatymą, 500,000 vyrų, tai šių metų
Jau esame rašę porą kar- bus malonu matyti, lietuvių
zare
bus nepaprastų dalykų.
X Kun. A. Baltutis, baišiol buvo ir tebėra Fort kad galima į kariuomenę im karių norma. Bet Amerika
tų, kad norime pagerbti ir karių, tarnaujančių Dėdės
gU3 Šilinės atlaidus, savo
X O. Kazlauskaitė, ARD
įamžinti lietuvių karių var- Šamo kariuomenėje, atvaiz Sheridane. Rugsėjo pabai ti jaunuolius 18-19 metų siekia turėti tarp 10,000,000 chorui iškėlė vakarienę pa 2 skyriaus pirmininkė ir Z.
dus, kurie yra žuvę ar tar- , dus ir jų gyvenimo aprašy- goje armijon priėmimo pun amžiaus, tai galima bus ir 13,000,000 vyrų armiją, rapijos aalėj. Tai buvo atsi Giržaitienė, to skyriaus vice
ktas bus perkeltas į Chica draftuoti 1,500,000 jaunų pastebėjo gen. George C.
nauja Dėdės Šamo kariuo-' mą.
dėkojimas chorui už jo kas pirm., po skyriaus susirin
gą
175
West
Jackson
boule

Marshall.
vyrų.
Tai
tada
tėvų
ėmimas
menėje. “Draugo” adminis
i vakarą gražų giedojimą baž- kimo, praeitą penktadienį,
Kas nori, kad jūsų vaikų
trati j a ir redakcija nori su karių fotografijos tilptų vard. Čia bus armijai priė ---- —------------------------------------------------------------------------• nyčioje. Puotoje dalyvavo ir iškėlė vaišes visoms dalyva
dėti visų lietuvių karių fo ‘ Drauge”, o vėliau būtų su mimo armijon punktas.
vusioms susirinkime narėms.
j
tografijas ir trumpą jų gy dėtos į spausdinamą knygą,
Tą patį vakarą buvo suruoš
X A. Papšis, roselandie
Ne tik Amerikos vyrai,
Iš Londono gauta žinia,
venimo aprašymą į “Drau prašoma kogreičiausiai at
ta ir “pantry party” vietos
kad Amerikos armijos nor- bet ir moterys kovoja ne tis, gyvenąs adresu 10563 seserims mokytojoms. Džiau
gą”, o paskui bus išleista siųsti savo sūnų karių at
sės eis kartu su Amerikos tik už Amerikos pergalę, Edbrooke Avė., dabar ran giasi ne tik skyriaus narės,
atskira knyga, kur bus su
vaizdus, atsakymus į klausi
kariuomenę į karo lauką bet ir už pavergtųjų tautų dasi Šv. Kryžiaus ligoninėj, ^bet ir seserys.
dėtos jūsų vaikų karių fo
mus
(klausimų
pavyzdys
sunki oFarmerių laikraštis ra- kai tik hua atidarytą^
tografijos ir tilps gyvenimo
t
X Jonas C. Lucas, gyve
Sveiksta
ir
kitais
metais ! ropoję antras >frotttd6į
tilpo “Drauge”) ir vieną do šo, kad
aprašymas.
nantis Oak Foęest senelių
lgo žada grįžti namo.
Ne tik motinai ir tėvui, lerį. Už tą dolerį vėliau gau Illinois, Indiana; Wieeonsi?Į ^eilsąfc^lajMksi
prieglaudoj, šiomis dienomis
ir Michigan Valstybėse
bet ir visiems lietuviams site ir knygą.
t VK ;ilyiy 1 a i JLauri navičiūtė, per Raudonąjį Kryžių gavo
sumažėti maisto produkcija,“ rio 1
įsi.' kryžiais parapijos cho- laišką iš Lietuvos nuo anū
jei nebus užtektinai farmo-1 liūs lę,
6 narė-veikėja, jau grįžo ko A. Gasparaičio, kuzis pra
se darbininkų.
'
Iš Amertkoa
amo iš ligoninės po apen neša, kad sveikas gyvena
diko, operacijos. Ligonė stip Kelmėje, ir kad jo tėvai gy
to$Mry#jį[
rėja 'lr jau ruošias prie sa vena Rygoje. Su saviškiais
Herbert N. Lustig, regis- vo užregistruota 1,079,704
i 2-d
‘įBafltat
k areštą
Lietuvoj dabar galima susi
vo kasdieninio užsiėmimo.
tration supervisor for the nuomuojami vientai, įskai
Wirfgo ~i&709 s: Hr^ga#sti® rų • it hįJegėČ Šis vaikas*
rašinėti tiktai per R. Kryžių.
Chicago area federal rent tant 911,204 flatus, aparta
Į 2-d Lt. Marie G. Goik, 4956’ riuo nudegimo
X Dr. A. Valibus dar nė
karštamą
offiee,
pranešė užvakar, mentus, namus ir 168,500
X S. Aleliūnas, “Draugo”
5 ra išvykęs į kariuomenę. Li
Iš Washingtono praneša N. Weatem avė ir 2-d Lt. vandenį, užvakar mirė.
kad mažiau kaip du procen viešbučių kambarius ir ki
’ • f gonius, kaip ir paprastai, korespondentas Pittsburghe,
Marga ret F. Malloy, 1449 i;-'•A
tai iš 70,000 Cook, Kane, tus išnuomuojamus kambą- ma, kad Chicago metropolipriima savo ofise. Į kariuo matydamas, kaip mūs dien
tan area per metus namų Cullom avė.-, kurios vyks
Du Page ir Lake apskričių rius.
menę savanoriu įstojo, bet raštis kasdien darosi įvai
kurui suvartoja apie 300 kovos zonon į ^Europą. ■
namų rendaunikų jau at
išvyksta tik rugsėjo 28 d. — resnis ir įdomesnis rašo, kad
Buvo greitai išsiuntinėti milijonų aliejaus.
siuntė užpildytas blankas
Robert Taylor Bailey, ku į karo ligoninę Springfield, nors darbu labai užimtas,
klausimų lapai dėl nuomuo
dėl nuomuojamų butų moJau dabar manoma raci
ris nužudė Miss Neil Jon. 1 Mo.
bet stengsis kuo daugiausiai
mesčių, kuriuos jie moka jamų butų ir duotas termi onalizuoti aliejaus vartoji
patiekti žinių ir iš Pittsbur
Pietrangeli, 25 m. ir Miss. i
X Irena Pakeltytė, žino
nas grąžinti klausimų lapus mą namų apšildymui, žo
namų savininkams.
Dorothy
Baun,
32
m.,
netoli
!
Teko patirti, kad žmonės
gho lietuvių veikimo. “Drau
ma Chicago L. Vyčių veikė
Lustig pareiškė, kad bu- į offisui per 15 dienų.
džiu kurui.
go” skiltys atdaros visų ko
su dideliu susidomėjimu se- , Tomah, Wisconsin valdžios
ja, didžiuojasi deimanto žie
lonijų korespondentams.
ka A. Vaičiulaičio pasikalbę pareigūnų vis dar klausinė
du, kurį jai ant balto pirš
jimus su Dr. M. Deveniu, ; jamas, nes nusikaltėlis mėX Agnietė ir Antanas Gi
to užmovė Private First
grįžusiu iš ištrėmimo Rusi- to pėdas. Vieną kartą vieClass K. Kazanauskas, tar liai. Bridgeport oldtaimeriai,
naip pareiškia, kitą kartą
joje.
naująs kariuomenėji. Vestu mini savo vedybinio gyve
Šiurpūs
Dr.
M.
Devenio
kitaip.
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
vėms diena dar nenuskirta. nimo 35 metų sukaktį. A.
pergyvenimai, kuriuos apra
Gilienė yra Šv. Jurgio para
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
šo
rašytojas
A.
Vaičiulaitis,
QnAu/i&d
X Paskelbus Bridgeport* pijos moterų choro narė, to
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
telpa
“
Draugo
”
pirmame
Protection
“Draugo” vajų, kasdien gau dėl praeitą antradienį cho
NUOŠIMČIO RATOMS.
lor vour
puslapy.
nama naujų skaitytojų. Visi ras ją pasveikino, o po re

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI DĖDES ŠAMO
KARIUOMENĖJE
Tėvai, motinos, atsiųskite savo sūnų kariu
atvaizdus ir gyvenimo aprašymus į
"Draugo" administraciją

Rugsėjo pabaigoje, į TĖVAI ARBA VAIKAI EIS J U. S. ARMIJA,
Chicagą bus perkeltas PAREIŠKĖ HERSHEY Maj. gen. B. Hershey, Se- ' į armiją būtų toliau nutęsia
armijon priėmimo
lective Service director, už- : mas.
punktas
vakar pareiškė kongreso ko | Gen. George C. Marshall

mu

CHICAGIETES NORSĖS VYKS Į EUROPOS FRONTĄ

Farmeriai susirūpinę
dėl darbininku

RENDAUNINKAI LĖTAI ATSAKO 1 KLAUSIMU
BLANKAS

Kiek Chicago suvartoja
aliejaus kurui

Vis dar tardo

Didelis susidomėjimas

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Vaizdelis iš Didžiojo
karo metu

3236 SO. HALSTED ST.

1915 m. ir 1916 m. svar
biausios karo operacijos bu
vo plečiamos Kaukaze, Ar
mėnijoje ir Persijoje, o 1917
Gub. Green Springfield, m. čia aktyvus veiksmai be
III., kelių viršininko padėjė veik visai sustojo ir perėjo
ju paskyrė Vemon L. Glo- į. Mesopotamiją, Syriją ir
Palestiną.
ver, 53 metų amžiaus.

Keliu viršininko
padėjėjas paskirtas

pažymi, kad “Draugas” įdo peticijos ji visą chorą ir
mumu, įvairumu ir naujau chorvedį komp. A. Pocių šau
siomis žiniomis dabar pra niai pavaišino Gudų aiskrilenkia kitus lietuvių dien minėj. A. Gilienė yra labai
raščius Chicagoj. Jei kas dar veikli parapijoj, draugijose
pasako, kad “Drauge” nėra ir ypatingai platinime kata
žinių, jis “Draugo” dar nė likiškos spaudos. Ji dalyvara matęs ir turi tuojau pa- 1 vo net keliuose “Draugo”
! matyti.
1 kontestuose.

