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Stalingrade baisios žudynės
Maskvoje gauta žinių, kad
miestan įsiveržė iki 450,000 vokiečių

ALYVOS RACIONAVIMAS

WASHINGTON, rūgs. 17.
—Naujai paskirtas gumos
nacionalinis administ r a t orius W. M. Jeffers tomis
dienomis konferuos su sinte
tinės gumos padangų gamin
tojais. Yra planas ateinan
čiais metais visus šaly auto
mobilius aprūpinti tomis pa
daigomis. Sako, šios padan
gos gali ilgą laiką tesėti, jei
mažiau kaip 40 mailių per
valandą greičiu būtų važinė
jama.

Rusų kovos su vokiečiais vyksta

gatvėse, namų rūsiuose, viškose
Kituose Stalingrado šo
MASKVA, rūgs. 17.—Vo
nuose
rusai vietomis sėkmin
kiečių ir rusų infanterija
kovoja Stalingrado namų gai ginasi ir šimtus vokiečių
rūsiuose ir viškose šiaurva nukauja. Raudonųjų artile
karinėj miesto daly kai vo- rija ypač sėkmingai daužo
kiečiams pagaliau pasisekė vokiečių tankus ir šarvuoten masiniai įsiveržti su tan tuosius sunkvežimius. Bet
šiaurvakariniam miesto šone
kais.
Ant miesto gynėjų rusų prie Volgos upės alkūnės —
kareivių, marynų ir įsigin- kitas dalykas. Tenai vokie
klavusiųjų civilinių vokiečių čiai ima viršų. Tenai vokie
bombos krinta kai ledų kru čiai namus paskui namus
ša. Bombas svaido vokiečių paima, iš kurių po to apšau
nardantieji lėktuvai, kurie do rusus gynėjus.
kaip spiečius apnykę jau
Sovietų vyriausybės orga
anksčiau dalinai išgriautą nas Izviestija praneša, kad
miestą.
Stalingradan apie 300,000
Stalingradas panardy tas įki 450,000 vokiečių masiniai
liepsnose ir dūmuose, kurie i įsiveržė ir gatvėse ir namuokamuoliais veržiasi ir už se prasidėjo skerdynės.
temdo plačiasias padanges,
Be to pranešta, kad vokie
kai gatvėse vyksta pragariš
čiai transportiniais lėktu
kos žūtbūtingos kovos.
vais į Stalingrado frontą at
Čia gautos žinios, kad vo
veža daugiau savo atsargų.
kiečių oro jėgos Stalingrade
toli viršija sovietų oro jėgas
(Berlyno propagandos mi
ir sovietų lakūnams neįma nisterija depešoje į Zurichą,
noma su priešu susiremti.
Šveicarijoje, pareiškia, kad
Maskvos radijo praneša, Hitlerio vyriausioji stovykla
kad nepaisant vokiečių mil pasirengusi į 24 valandas iš
žiniškų nuostolių, jie palaip leisti specialų biuletenį Sta
sniui pažangiuoja.
lingrado klausimu).

Gal ims gaminti
sintetines padangas

Lavalis įsakė areštuoti kunigą
už priešinimąsi persekioti žydus
Lavalis sako, kad jis vykdąs
vyriausybės reikalus, ne kunigai

PRANCŪZIJOS PASIE katalikų organizacijos prezi
NIS, rūgs. 17 (U.P.).—Vichy dentas. ši organizacija dar
vyriausybės premjeras Lava buojasi už pakantą visoms
lis nusisuka prieš Katalikų prislėgtoms žmonių, gru
Bažnyčią, kuri priešinasi pėms Europoje, ši organiza
vykdomiems žydų persekio cija tad ir žydus užtariaGerlier
žydų
jimams Prancūzijoje ir pro Kardinolas
testuoja prieš Vichy vyriau klausimų eilę laiškų pasiun
sybę dėl žydų deportavimo tęs pačiam maršalui Petain.
stačiai į nacių nasrus.
Lavalis tačiau nusitraukia
Lavalis įsakė areštuoti
kaukę. Jis sako, kad žydų
Kaip nuskandintas
kunigą Chaillet, Lyons arki
ĄPALACMCUA KM*
vyskupo kardinolo Gerlier persekiojimai esą vyriausy
lėktuvnešis
Yorkfown
Shaded area indicatea 30 atate» in which Donald Nelaon haa oratstovą. Kun. Chaillet yra bės reikalas, o kunigai tedered rationing of fuel oil and given houeeholdere until Sept. 30 to
WASHINGTON, rūgs. 17. Krikščioniško Draugingumo žiūrį savo religijos.
fili their tanka.
_
______
Į Acme Telephoto.Į
—Lėktuvnešis Yorktown bu
(“Drauraa” Aome ielephotoj
Donald Nelson davė įsakymą dėl kuro alyvos raciona- vo pažeistas birželio 4 d. po Bus išleista kita
Komunistai veržiasi
vimo šią žiemą. Šis racionavimas palies 30 rytinių ir vi- i Midway salos kovų, anot lai
gauti viet? baliote
dūrio vakarų valstybių. Namų savininkai iki rugsėjo 30f vyno departamento praneši racijonuoti knygutė
dienos turi prisipildyti alyvos tankus. Juoda spalva rodo mo. Buvo darbuojamasi jį
CHICAGO, rūgs. 17.—Il
WASHINGTON, rūgs. 17.
vaduoti. Jis ištrauktas iš ko
valstybes, kurias kuro aliejaus racionavimas palies. ’
vų juostos ir atsargiai buvo —Office of Price Administra linois rinkimų boardas nepri
tempiamas Havajų salų link. tion pranešė, kad prieš Ka pažįsta baliote (kandidatų
Bet birželio 6‘ dieną priešo lėdas šalies gyventojams bus sąraše) vietos komunistų
aubmarinas torpedomis uža- išleista kita generalinė su partijos kandidatams. Boar
takavo Yorktown ir šis bir kuponais racijonavimo kny das laikosi valstybės rinki
gutė, kuri apims ne vien mų įstatymo.
želio 7 d. rytą nuskendo.
Tad komunistų partijos
Šį kartą priešas atakuoda maisto produktus, bet ir ki
vadai planuoja kreiptis teis
LONDONAS. — Vadina pataria, kaip.tai galima pa mas Yorktovvn nuskandino tus daiktus.
Naujos knygutės teks vi man, kad šis tą boardą pri
masis Inter-Allied informa daryti. Girdi, viskas, kas dar ir naikintuvą Hammann,
cijų komitetas praneša apde reikia daryti, tai tik pain kurs buvo tarp lydimųjų siems, kurie turi įsigiję cuk verstų kitaip elgtis. Komu
nacių klastingus žygius oku- formuoti miestų ir miestelių lėktuvnešį laivų. Apie Ham raus knygutes. Tai bus No. nistų vadai, matyt, savo
puotoj Prancūzijos daly, burmistrus, kad jie, vaikai, mann nuskendimą savo lai 2 knygutė. Cukraus knygutė skundą rems argumentu, kad
rinkimų įstatymas nesuderi
yra No. 1.
ypač Alzaso ir Lorraino pro atsimetą nuo bažnyčios. Už ku buvo pranešta.
namas su konstitucija. Colvincijose. Būtent, naciai įvai neturinčius 14 m. amžiaus
•
*
linso
rinkimų
įstatymas
riais būdais ragina prancū vaikus galį tėvai padaryti
Sovietai
šaukiasi
Jaunuolių
drafto
draudžia
baliotan
įtraukti
zų katalikų berniukus, kad pareiškimus burmistrams.
kandidatus tų organizacijų,
jie, sulaukę 14 metų am
Naciai yra visam pasau klausimas po rinkimu
antrojo fronto
kurios agituoja nekonstituWASHINGTON, rūgs. 17.1 salose. Nuskandyta du japo- žiaus, pasimestų su savo tė liui žinomi anti-krikščionišLONDONAS, rūgs. 17.— ciniu keliu sugriauti vyriau
WASHINGTON, rūgs. 17.'
—U. S. armijos ir laivyno nų minų gaudytojai, užmuš- vų tikėjimu. Naciai vaikams kų idėjų skleidėjai, ypač
— ... -■■■■■
IUI
11..^ tarp vaikų. Pirmoje vietoje —Sužinota, kad senato mili- Svetimų šalių diplomatiniuo sybę.
lakūnai pasmarkino savo ta, arba sužeista iki 500 jaValstybės rinkimų boardą
veiksmus prieš japonus toli-1 ponų karių, sunaikinta šeši
yra rasizmas ir nacių vadų tarinis komitetas po ilgo se sluoksniuose kalbama,
kad
sovietai
nusivylę
britų
sudaro
: gubernatorius, val
mąjam Pacifike—aplink So- jų lėktuvai, Kiška prieplau- Vokiečiu lakūnai
sugalvota istorija. Pas na svarstymo įsiregistravu s i ų
lomons salyną ir Aleutians. j koje sugriauta sandėliai ir
cius 14 metų amžiaus ber 18—19 metų amž. jaunuolių ir amerikiečių žadėjimais stybės auditorius ir valsty
žudo
civilinius
bės sekretorius.
Sukeliami dideli nuostoliai įsitvirtinimai. Kiška yra janiukai priverčiami įstoti drafto klausimo sprendimą atidaryti antrąjį frontą.
Sakoma, Maskva visą lai
japonams kaip sausžemy, ’ ponų svarbiausioji bazė Aleu
LONDONAS, rūgs. 17.— Hitlerio jaunimo organizaci atidėjo iki po rinkimų. Bet
taip jūroje. Paskutinėmis I tian salyne. Be to amerikie- Vokiečių lakūnai vakar die jom*, o mergaitės—vokiečių komiteto pirmininkas šen. ką laukianti antrojo fronto Naciai apie savo
dienomis nuskandinta, arba čiai didžiuliais bombonešiais nos laiku atakavo rytinės mergaičių unijon. Abi šios R. R. Reynolds (dem. iš atidarymo. Rusai yra nuo
sugadinta mažiausia 10 ja- atakavo Rekata įlanką, ja Britanijos pakrantes. Bom organizacijos savo dvasia N. C.) sako, kad klausimas monės, kad be antrojo fron žygius prieš Anglija
ponų Laivų. Apie tai praneša ponų bazę Santa Isabel salo- bardavo ir kulkosvaidžiais yra antikrikščioniškos. Šių atidėtas iki komiteto kito to karas prailginamas.
BERLYNAS, rūgs. 17.—
vyriausioji laivyno vadovy je—Solomons.
apšaudė tris miestelius. 9 organizacijų nariams naciai posėdžio, nes norima gauti
Vokiečių vyriausioji karo
informacijų iš karo departa Britai pripažįsta
bė.
Guadalcanal saloje, anot asmenys nužudyta ir kelioli- vadai trukdo, arba stačiai
vadovybė praneša, kad vo
z
Praeitą pirmadienį lakū
,.
.
•
.
v
ika
sužeista.
O prieš tai nak- neleidžia, lankyti pamaldų mento.
kiečių
bombonešiai atakavo
pranesimų, japonai ir toliau
F
naciu atakas Atlante
nai atakavo japonus Kiška
, ,
. v.
I tį aštuoni nacių “reideriai” bažnyčiose. Vietoje to kas
Bostono prieplauką ir pra
ir kitose vietose—Aleutian atakuoja amerikiečių mary-, atakav0 Eggt Ang,ją kur sekmadienį rytmečiais na ATAKAVO CANDIA
LONDONAS, rūgs. 17.— monės rajoną Anglijoje —
Iš britų autoritetinių šalti Šiaurių jūros pakrantėse.
nų pozicijas. Tačiau priešo1 išmesta gaisrinių ir kitų ciai surengia pagoniškas IR TOBRUKĄ.
*
silpnėja, kadangi smarkaus sprogimo bombų, funkcijas.
CAIRO, Egiptas, rūgs. 17. nių sužinoma, kad nacių sub Sukelta eilė gaisrų.
Neleidžia komunistams veiksmai
marynai į atakas atsako at
Okupuotos Prancūzijos da —Sąjungininkų lakūnai did marinai tikrai atakavę są
Taip pat praneša, kad vo
kakliomis
atakomis
ir
nesi

jungininkų
didelį
konvojų
TEISMAS
MURPHY
naudotis balintu
ly naciai toleruoja tik tuos žiaisiais ir vidutiniais bom
kiečių patruliniai laivai Šiau
duos priešui palaužti.
Atlante.
Tačiau
nuostoliai
BAIGĖ KARO MOKYKLĄ. laikraščius, kurie
kovoja bonešiais atakavo Candia,
rių jūroje nuskandinę du bri
ALBANY, N. Y.—Ameri
nežinomi.
.
prieš Bažnyčią ir jiems pa- Kretoje, ir Tobruką. Vienur
tų motorinius torpedlaivius
kos Legiono pastangomis
WASHINGTON, rūgs. 17
VICHY VYRIAUSYBE
ir
kitur
be
kitako
sukelti
lankiauja.
Sveika
spauda
per
ir trečią sugadinę.
šios valstybės vyriausiojo
—Vyriausiojo teismo teisė
ATSIKERTA AMERIKAI.
sekiojama,
arba
visiškai
už

gaisrai.
Tobruke
britai
teismo teisėjas Fr. Bergan
jas Frank Murphy grįžo
LONDONAS. — Apie 800
VICHY, rūgs. 17.—Lava- Washingtonan baigęs šar daroma. Daugybė parapijų
uždraudė valstybės sekreto
neteko
dvieju
laivu
britų bombonešių atakavo*
riui lapkričio rinkimų balio- lio vyriausybė atsako Ame vuotųjų jėgų karininkų mo yra be kunigų, nes kunigai UŽDRAUSTA YEHOVAH
Ruhr
—Voldetijos pramonių
LONDONAS, rūgs. 17.—
tan priimti komunistų parti rikai į valstybės sekreto kyklą. Jis mokyklon įstojo uždaryti nacių koncentraci WITNESS KONFEREN- „
Iškeliama aikštėn, kad aną pačią širdį. 31 bombonešis
riaus Hullio protestą dėl birželio 10 d. Įeit. pulkinin jos stovyklose kaip karo ne- CIJA.
jos kandidatus.
LONDONAS, rūgs. 17.— dien atakuojant Tobruką, negrįžo.
laisviai. Daug kitų kunigų
Komunistų partija šioj vai prancūzų darbininkų regi- ko ranga.
uždaryti kalėjimuose, kad Namų saugumo ministras H. Libijoje, britai prarado du
stybėj neteko politinės par mentavimo nacių darbams.
Vyriausias teismas atida negalėtų savo tautiečiams S. Morrison uždraudė religi naikintuvus Sikh ir Zulu. Iš
NEW HAVEN, Conn. —
tijos teisių 1936 metais, kai Vyriausybė nurodo, kad ir
už komunistų kandidatą į Amerikoje karo metu darbi- rys savo sesiją spalio 5 d. prancūzams skelbti tiesos nei organizacijai Yehovah Zulu daugumas vyrų išva Winchester Repeating Arms
gubematorius ne paduotai n inkai regimentuojami ir var Tarpe teisėjų bus ir teisėjas žodį apie nacius ir jų dar Witnes8 turėti suvažiavimą duota. O iš Sikh daug vyrų Co. fabrike įvyko sprogi
pajėgė išplaukti į pakraštį. mas. 15 asmenų sužeista.
Nottinghame.
Murphy.
bus.
50,000 balsų.
žomi.

Amerikiečiai lakūnai pliekia
japonus; skandina jų laivus Pacifike

Naciai kalbina prancūzų jaunimą
atsimesti nuo savo bažnyčios .

D B A U G I 8

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVAI GELBĖTI FONDO REIKALAI

GUMOS ADMINISTRA
TORIUS

Kun. J. Navicko
mirties metinės
Marianapoly

Jau suėjo metai, kai Ma
ir tremtiniams šelpti išsiųs
rianapolio
žemelėje amžinam
ta šios sumos: Per Ameri
kos Vyskupų Komisiją — poilsiui atgulė nėpimiršta
$3,089.49; per Lietuvos Pa mas lietuvybės ir kataliky
siuntinybę prie Vatikano — bės darbininkas kunigas J.
$1,000.00; lietuviams trem Navickas, to paties Maria
tiniams studentams sušelpti napolio įsteigėjas ir globė
$580.00; Lietuvos tremti jas.
Kun. J. Navicko laidotu
niams į Sibirą (paskiriems
asmenims, kurie kablegramo vių metinė diena, rugsėjo 7
mis kreipėsi) — $993.70; d., pasitaikė graži ir giedri,
per Šveicariją — $105.00; jau truputį rudens nuotaika
LGF vajaus išlaidos: kalbė dvelkianti. Į iškilmes suvatojų kelionės lėšos, spauda, (žiavo gražus žmonių būrys
celulojidiniai ženkleliai (jų iš artimesnių miestų — Pro
centre dar turime užtekti vidence, Worcester, Bostono,
nai — kreipkitės, prisiusi Waterburio, Hartfordo, 'Atme) — $1,011.43. Viso Lie holio ir net iš toliau — New
tuvos tremtiniams ir nuo Yorko, Elizabeth, N. J. Kūn.
karo nukentėjusiems iš fon J. Navickas iš savo kapo ne
do išmokėta ir vajaus išlai siliauja traukęs tuos, ku
dos, $6,779.62. Kadangi įei riuos gyvas būdamas žavėjo
gų į LGF tebuvo $5,874.57, ir kuriems patarė, gelbėjo
dėl to fonde deficitas pasi ir vadovavo.
Atsilankė taip pat aplin
darė $905.05. Šis deficitas
buvo padengtas iš A. L. R. kinių liėtUviškų parapijų kie
bonai: kun. J. Vaitekūnas,
K. Federacijos iždo.
Per vasarą į LGF įplaukė kun. A. Petraitis, kun. K.
šios sumos: Rochester, N. Vasys, kun. P. Juraitiš ir
Y., Federacijos sk. $100.00; kun. V. Puidokas. Iškilmėse
Thompson, Conn., Mariana dalyvavo senas veliohies
polio studentų aukos $17.00; draugas kun. dr. K. Urbo
vtfjų.
Kearney, N. J., LRKSA 165 navičius, kun. dr. J. Starkus,
Reikia žinoti, kad visi tie, kp. $8.00; Chicago, III., Šv. kun. A.. Kacevičius, kuh. P.
kurie renka aukas užsieny Kryžiaus par., . — $71.00; Lunskis ir kun. J. Jutkevi**
**•
gyvenantiems šelpti, turi bū Omaha, Nębr., $232CT‘ Bing- čius.
hampton,
N.
Y.,
Sesuo
BiniAtsilankiusių tarpe dar
ti registruoti Valstybės De
jona
$1.00;
Amsterdam,
N.
buvo L. Kultūrinio Institu
partamente. Lietuvai Gelbė
Y.,
Pranas
ir
Agota
šlavelto direktorius prof. K. Pakš
ti Fondas yra registruotas
kiai
$5.00.
tas, “Amerikos” redaktorius
per National Catholic WelLietuvai
Gelbėti
Fondas,
J.
Laučka ir eilė kitų kun.
fare Conference. Ta tvarka
2334
S.
Oakley
Avė.,
J. Navicko artimųjų.
ir fondo apyskaitos yra iš
Chicago,
III.
11 vai. buvo pradėtas kun.
duodamos. Laikantis tos
J. Navicko metinių minėji
tvarkos ir LGF skyriai sumas iškilmingomis . gedulo
rinktas aukas tuojau turi;
Kaip
lietuviai
mišiomis, kurias laikė TT.
siųsti į Lietuvai Gelbėti Fon- į
Marijonų
provincijolas kun.
do centrą (2334 S. Oakley
atvažiavo
į
Aziją
dr. K. Rėklaitis, o diakonu
Avė., Chicago, III.). Organi
zacijos ar fondai, neužsire
buvo kun. A. Petraitis ir
Azijoje lietuvių yra paly
gistravę Valstybės Departa
subdiakonu kun. dr. J. Star
ginti nedaug (tik Palesti
mente, nei tremtiniam nei
kus.
noj yra 10,000 su viršum
kitiems panašiems dalykams
Po mišių, per kurias gie
Lietuvos žydų). Keletas de
dojo
brolio J. Banio veda
atikų rinkti negali.
šimčių lietuvių yra Persi
mas choras, buvo procesija
LGF apyskaitos
joje, kur jie pabėgo iš Kau
plrie kun. J. Navicko kapo,
Mūsų visuomenei, be abe kazo ir Turkestano, pabūgę kur buvo sugiedota “Libe
jonės, įdomu žinoti, kiek bu rusų revoliucijos baisių (di ra” su absoliucija.
vd surinkta aukų į Lietuvai džiojo karo metu). Taip pat
Gelbėti Fondą ir kiek pa po karo nemaža lietuvių
siųsta nuo karo nukentėju- atvyko ir į Kiniją. Daugu
mas yra jų Šanchajuje ir ĖUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO
siėms šelpti.
PROGRAMAI:
fauo 1941 m. liepos pir naujai įsteigtos Mandžuko
WCFL—1000 K. nedėlios vakarė
mos dienos iki 1942 m. rug valstybės sostinėje, Harbi* 9 valandą.
sėjo 1 dienos į Lietuvai Gel rie. Tai daugiausia rusų re WHFC—1450 K. ketvergais 7 vai
bėti Fondą įeigų buvo $5,- voliucijos sąmyšio atsitikti
vakaro.
nai nublokšti beveik vieni WAAF—950 K. kasdien. 5:15 vaką
874.57.
Nuo karo nukentėjuslėms vyrai.

Nuo karo nukentėjusių ir
iš Lietuvos ištremtųjų šel
pimo reikalai nėra sumažė
ję. Priešingai, jie yra žymiai
padidėję. Dėl to, prasidedant
vėilhno sezonui, pirmoje vie
toje ir reiktų didžiausio dė
mesio kreipti j nelaimingųjų
mūsų brolių ir sesučių šel
pimą, kurie ne iš savo kal
tės pftteko į didelį vargą, ku
rie kenčia alkį, šaltį, baimę.
Lietuvai Gelbėti Fotidas,
veikiąs prie ALRKF, jau ke
linti metai šelpia nuo karo
nukentėjusius lietuvius. Šel
pia tiek, kiek Amerikos lie
tuviui visuomenė šiam reika
lui aukų sudeda/šiomis die
nomis yra planuojama tęs
ti Lietuvai Gelbėti Fondo
vajų, kuris buvo pradėtas
1&41 m. rudenį. Užsimota
sukelti bent dešimtį tūks
tančių dolerių, tačiau tos
sumos nesukelėme dėl to,
kad kai kurie rajonai savo
kvotų neužpildė. Rajonų va
dai prašomi kiek galima
greičiau imtis darbo, kad už
baigti kvotą. Nuo 1943 m.
pradžios reikia pradėti kitą

(•'Draugai"

Acme

teteohoto)

William M. Jeffėrs, pre
sident of the Union Pacific
Railroad, kuris buvo paskir
tas gumos reikalams admi
nistratorium. Donald Nelson,
karo produkcijos šefas, Jeflerš paskyrė gumos reika
lams administratoriumi.
—
Kun. V. Puidokas prie ka
po, prisimindamas didelius
velionies darbus, karštu žo
džiu nušvietė jo nuopelnus
Bažnyčiai ir lietuvybei, ku
rios nepalaužiamas veikėjas
ir vadas ligi paskutinės va
landos buvo kun. J. Navic
kas.
Tuojau po pamokslo jaut
rų ir uždegantį žodį tarė
prof. K. Pakštas. Jis apibu
dino, kaip kun. J. Navickas
visas savo jėgas atidavė ka
talikybei ir lietuvių tautai,
gerai žinodamas, kad šie du
dalykai lietuviai yna neat
skiriami. Tautos gyvenimas,
pabrėžė profesorius, yra ma
tuojamas didžiųjų jos vyrų
darbais, ir velionis kaip tik
ir buvo vięnas iŠ tokių as
menų.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA^
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtnvB
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Ttečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Penktadienis, rūgs. 18, 1942

Abi kalbos žmonėms pa
liko gilų įspūdį.
Po pietų 3 valančią visi
bendrai apėjo kryžiaus ke
lius. Buvo tai graži eisena,
saulei iš mėlyno dangaus
besišypsant ir Marianapolio
sodų medžiams tyliai siū
buojant. Kryžiaus kelių mal
doms vadovavo kūn. V. Andriuška, MIC.
Tuojau po kryžiaus kelių
buvo pašventinti nauji šv.
Onos ir šv. Juozapo alto
riai. Juos pašventino kun.
J. Vaitekūnas. Ta proga prie
abiejų altorių žodį tarė Ma
rianapolio vienuo.lyno vyres
nysis kun. Ad. Markūnas.
Jis nurodė, kad tie altoriai
yra tik tęsinys kun. J. Na
vicko užsimotų darbų Ma
rianapolio šventovei, kuri
bus galutinai baigta atei
nančiais metais, kada Ma
rianapolio Liurdui bus pa
statytos statulos. Su gerų
žmonių parama tikimasi šį
užsimojimą gražiai ištesėti.
Po palaiminimo Švč. Sa
kramentu Marianapolio kop
lyčioje kbn. Jono Navicko
mirties metinių minėjimas
buvo baigtas.
žmonės pamažu skirstėsi.
Su nakties žvaigždėmis ant
rų metų tyla ir ramybė iš
lėto nusileido ant kunigo Jo
no Navicko kapo.

Tik ilgai nakčia prie nau
jai pašventintų altorių plaz
dėjo raudonos ir paslaptin
gos uždegtų žvakių liepsne
lės.
P. B.

Ofiso teL VDtfinia 0086
Ršaidendjoe ML: BHVerli 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS OI CHIRURGAS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 it 7—9 vak.
Ketvirtad. if Nedalomi! MrtiUrnt

2423 VVest Marųuette Rd.

itąkandų, Parlor Sėtų, Pečių,
Ldvų, Matraaų, Radio, Re
kordų ir Jewelry.

JOS. F. BUDRIK,

DR. STRIKOL’IS
FHYSIOIAN AID SUBGBON

4645 So. Ashland AVefiUe
OYlSO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vai
Nedėliomie pagal sutartį.
fflce teL TARda 47F7
amų tel. PROtptet 19&

S

TeL TARda roti.

INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. CALumet 4591
V, S, Trmury Diį*, '

—-Courtety Bell Syhdicate.

PRIVATINES

PIANO PAMOKOS

JOS F. BUDRIK

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

KRAUTUVĖJE

Dorothy Davey

3241 So. Halsted St.

Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

ALBERTO

Telefonas:

JONAS

Caiumet 4591

Mokinimo Tekniką.
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

D R E X E L 3923

DAKTARAI

LIETUVIAI

DT. P. ATKOČIŪNAS

TsL YABds 8146

DANTISTAS

bbe).

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik vien* por* aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
Išegzaminuoti Jsw modernifikiaunia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
aklų įtempimų. ..

a

n J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

Rto.: KENirood 1107.

DR.

A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL < auo 1-3; nuo 6:30-8:60

756 We*t 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2158 VVest Cermak Road

Ofisas lr Rezidencija:

Ofiso taL OANal 2846
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0
Seredoj pagal sutartį.
: 7004 So. Falrfleld Ate
Bes. toL} HEMIoek 9109

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo T iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

Tat TABda 2243

DANTISTAS

Kampas l<-to«
relefoilii GAIVAI, OSSS, CMcagC
OFISO VALANDOS:
Kasdien I:fO a. m. Iki S:*0 p. m.
Trečiad. lr iefttad. 1:10 a. m.
p. m.

2017 So. VVestern Avė.
TaL OAMal 7171
Nuo 8 vaL ryto ikf 0 vaL kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiao TėL ............

arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2261 Wešt Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir' šeštad. va
karais ofisas uždarytas.

6757 So. VVestern Avė.

LIGONIUS PRIIMA: .
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu®,

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
NedSliomia pagal autartį

DR. CMABUES SEGAL
4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

3241 West 66th Place

1813 So. Halsted St.

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

telefonas CANal 4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL CANal 0257
tsl.: PROspeet 6659

(2-tros lubos)

Tel. MlDway 2880

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal autartį.
Sekmsdiesiais taipgi pagal autartį
Rea telefonai SEBley 0484.

Chicago, III,

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

DR. MAURICE KAHN

TeL Cioero 1494

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAM IB CHIRURGAS

-DR. AL. RAČKUS
4204 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

RfiŽlDENOUA:

•-

VIRginta 1880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS

TsL OAMal 0122

-

744 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1801 So. Ashland Avenne

■■

GYDYTOJAS IB OHIRURGĄ8
IB AKINIUS PRITAIKO

DR. F. C. VVINSKUNAS OR. WALTER J. PHILLIPS

OPTOMJETRIOTAI

— ---- - - -

DR. V. A. ŠIMKUS

TeL OANal 5969

DR.O. VEZEUS

«W f:ee

DRL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS 3088

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti. (Cro

Tai RĖPdhlie 7838

Atidaryta ir nedėliomis iki
5 vai. vakaro.
<

a t s a k o mingai oi
prieinamu Iraln^

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI

Rea. 0958 So. Talman Ars.
Rea. TsL GROvšMll 0617
Offioe taL HEMlock 4848

IŠPARDAVIMAS:

Worcester, Mass. — šio
mis dienomis dr. Pranas WMITNEY E, TARUTIS
ADVOKATAS
Vaišnora (Weiksner) tapo
Centrinis Ofisas:
paskirtas Worcesterio mies
3138 S. HALSTED ST.
to policijos chirurgu (sur(Lietuvių Auditorijoje)
geon).
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
Pereitą savaitę dr. Vaiš
valandos vakare.
nora pradėjo eiti chirurgo
Telefonas CALumet 6877
pareigas.
134 N. LA SALLE ST.
Dr. Vaišnora yra kilęs iš' Room 2014
ToL STAte 7571
Cliffside, N. J.; baigęs moks
lūs Georgetown universitete,
A, A. SLAKIS
Washington, D. C. ir Vytau
ADVOKATAS
to Didžiojo universitete, Lie
tuvoje. Jis yra vedęs Mari
7 So. Dcarborn St.
joną Gumauskaitę (slaugę)
Room 1230
iš Jersey City, N. J.
Ofiso Tel. Central 1824
Worcesterio lietuviai džiau Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
giasi, kad miesto viršinin
Kitomis valandomis pagal sutartį
kai pasirinko gydytoją, ku
ris yra gerai žinomas lie
1 LIETUVIS DAKTARAS
tuvis.
OPTOMETRISTAS
Prthd Irina akiniai
Rap.

Telefonas: HEMlock 0849

Ofiso vat: I—S ir 3-8:30 P. M
Trečiadieniais : pagal sutarti.

RŪDENS ATIDARYMO

ADVOKATAS

1446 So. 49th Court, Cicero

4157 Archer Avenue
TMfe TbONERVILLE TROLLBY
_____
.
______ THAT meets All The T&ains

Kas kasa dorovei kapą,
tą tamsybių angelas vaini
kuoja.

Lietuvis paskirtas
miesto policijos
chirurgu

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 0994
Rea. Tel.: Kenwood 4800
OFISO VALANDO8:
Reaidencijf: 3600 Bo. Arteaian Ava. 2 Iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
ir pegal sutartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: ll V. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vai. vakare
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedaliomis nuo 10 ik* 12 vai. dien*

1621 Šo. Halsted Street

/

Kamp. I5tos gat lr 49th Ct

Tet Cicero 1484

būtume nuoširdūs,
mes pirmiausia tarime būti
teisingi, nes pirma turime
tbrfitl medžiagos, kuriat ga
lėtume taikyti papuošalus.
Kad

MORE.

“Darbai parodo meilės jė
gą” .(Goethei.

DR, A. JENKINS

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 Wefit 63rd Street

OFISO VALANDOSOfiso Tel. LAFayette 3210
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Rez. Tel. LAFayette 0094
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jeigu Neatsiliepia —
pagal sutartį
Šauk KEDiie 2868
Ofiso telefonas PROspcct 6737
VALANDOS:
Namq telefonas VlRglnla 2421
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak,
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak,; fiEAUUZfi “DKAUGA”/

Sekmad. Pagal

,

Biiniit

PenKtaaiehis, rūgs. 18, 1842

KAINŲ IR ALGŲ ĮŠALDINIMAS

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

46 metus tarp klajo

klių misionieriavo

Ir PnJnrariinc X clvr
IS redclaLIJUj H jlKy!.

1 atsi4sti delegatus į rėmėjų
seimą. Laiškas priimtas. Nutarta pasiųsti seimui svei
susirinkimo
kinimas ir auka $10.00. Tai
A. L. R. K. Federacijos 4 atlikti pavesta valdybai.
skyr. mėnesinis susirinkimas
Susirinkime padaryta agi
įvyko rugpiūčio 26 d. Lietu
tacija, kad pasidarbuoti pla
vių svetainėj.
tinime dienraščio “Draugo”
Sus-mą vedė pirm. P. Me- ir paskleidime knygelių U.
donis. Išklausyta gražus ra S. War Bonds “Draugo” Dar
portas Lietuvių Kultūrinio bininkų Dienos piknike.
Instituto reikalais. Raporta
Po to susirinkimą uždarė
vo O. Kratavičienė. Prane pirm. P. Medonis.
šė, kad gautos naujos kny
Rašt. A. A.
gos “Outline History of Lith
uanian Literature”, kurių,
veikėjos pasidarbavimu, par
duota apie 45 egz. Pranešė, Žinių žinelės
kad už pirmas knygas jau
Feliksas ir Agnės Stankai
atsilyginta. Raportas priim nusikėlė į savo naują namą,
tas.
20137 Irvington. Ramiam

Iš Genevos, Šveicarijos,
praneša, kad Indijoje mirė
misionierius kun. Charles
da Ploemeur, O.F.M. kap.,
kurs per 46 metus sėkmin
gai darbavosi tarp klajok
lių
giminės,
vadinamos
bhils, Indijoje.
Misionie
riaus mirties priežastis ne
žinoma. Greičiausia jis žu
vo kurioje nors savo kelio
nėje.
Kun. Kopper rašo, kad
kun. Charles da Ploemeur
buvo
vadinamas
bhilsų
apaštalu. Ir tikrai jam tas
vardas pritiko.
(■"Drtufu"

Acma

telephoto)

Gajauskas, O. Kremblienė, J.
Juškevičienė,. L. Bacvinkiūtė, O. Bacvinkienė, P. Paukštienė, V. Kulbokienė, ir Mrs
Zorskienė.
Rengėjos visoms dalyvėms
ir prisidėjusiems .aukomis
prie vakaro taria didelį ir
nuoširdų ačiū.
Ona Šimonienė,

Šen. Prentiss Brown, iš Michigan (kairėje), aiškina šen.
Robert Wagner, iš New York, savo projektą dėl kainų ir
Pirm. P. Medoniui pakvie kampely, gyvendami, nori,
algų įšaldinimo, kur kainoms ir algoms įšaldininąo riba
tus dalyvius prisidėti prie kad juos ir “Draugas” lanimama šių metų rugpiūčio 15 d.
platinimo naujų knygų, čia , kytų. Stankai jaunose dieno
pat susirinkime paėmė : se daug darbavosi au jau
A. Braculis, A. Petravičiemoksleivių kuopos pirm. V. nimu. Buvo vaidinimų mė VVest Side
nė, A. Bukšnienė, R. BilaiMelonis, Nekalto Prasidėji gėjai.
tienė, R. Grinius, T. VaitkūSutiktuvių vakaras
mo P. Š. dr-jos atst. J. Juš
nas, F. Vaitkūnas, 1. Stark,
kevičienė ir M. S. 64 kp. ats.
Rugsėjo 3 d. parapijos mo
Ona Yurgutienė-RakausJosephine Sakalauskienė,
A. Bussh, O. Žogienė, M.
O. Šimonienė ir A. Ambra- kaitė sunkiai susirgo. Išvež kykloje buvo surengta links
Anelė Ambrasienė.
Bartnikienė, P. Tumienė, M
sienė.
ta į Mt. CarmeI Mercy ligo mas sutiktuvių ir pagerbi
Nutarta pasidarbuoti ga ninę. Yurgutienė nors čia mo mokytojų seselių Pranvimui rėmėjų Lietuvių Kul augusi, bet daug darbavosi riškiečių vakaras.
lietuvių organizacijose ir ap
ti riniam Institutui.
Seselės mokytojos deda
Pakviesti padaryti prane rašinėdavo jų veikimą. Lin daug pastangų, kad mūsų
jaunąją kartą išauklėjus iš
šimą iš studentų ir profe kime greit pasveikti.
tikimais šio krašto piliečiais
sionalų seimo moksleivių kp.
PETRAS PREIBIS
Stasys
Atkočiūnas,
kata

ir Bažnyčios nariais.
pirm. V. Medonis ir moky
Žmonių prisirinko daug ir
toja O. Kratavičienė, kurie likų darbuotojas, ir Stepo
Gyveno: 10511 So. Wabash Ave., tel. Pullman 8237.
nas
Rokas,
laidotuvių
direk

linksmai
vakaras
praleistas:
savo kalbose atpasakojo sei
Milte rugsėjo 15 d., 1942 m., 11:50 vai. vak., sulaukęs
52 metų amžiaus.
mą ir įgytus įspūdžius, taip torius, linksmai atostogas I lošta “bunco”, vaišintas ir
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Salantų parap., Nasrėnų kaimo.
gi pranešė, kad sekantis sei praleidę Chicagoj Laimingai seselės apdovanotos dovanė
Amerikoje išgyveno 27 metus.
grįžo į Detroit. Žada dar lėmis ir padaryta pelno $51.Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po pirmu
mas įvyks Detroite.
vyru Meškienė, o po tėvais Petrauskaitė); podukrę Clarą
daugiau
laiko
pašvęsti
lie

50.
Raportai priimti su džiaug
Struss, žentą Fred ir jų šeimą; 3 posūnius — Aleksandrą
tuvių
darbams.
ir marčią Elzbietą, Joną ir marčią Sofiją, ir Leoną ir mar
Vyresnėji sesuo M. Alfon
smu.
čią Oną Meškius ir jų šeimas; švogerį Pranciškų Petrauskį
sa vardu visų seselių visiems
Plačiai kalbėta apie ren
ir jo moterį Jozefą ir jų šeimą ir švogerką Amelią Kamins
kienę ir jos vyrą Justiną ir jų šeimą; ir daug kitų giminių,
giamą Fed. 4 skyr. .koncer-| Rūgs. 20 d., Šv. Antano nuoširdžiai padėkojo.
draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje paliko 2 seseris ir švogerį.
Prie parengimo stambestą Detroito solistei M. Ga- parapijos grybų piknikas,
Velionis priklaurfė prie Švento Vardo Draugijos ir
prie S.LR.K.A. 33-čios kuopos.
linienei. Į programą bus pa- j Beech Nut Grove. Kviečia- nėm aukom prisidėjo: M.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 So. Michigan Ave.
kviestas ir dainininkas J. Va 1 me detroitiečius lietuvius da Stark (Aukštakalnienė) $20
Ladotuvės įvyks šeštad., rūgs. 19 d. Iš koplyčios 8:30
lyvauti, nes, gal, ateityje ne A. Dranginienė $5.00. Toliau
Lukas.
vai. ryto bus atlydėtas J Visų Šventų par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos jjž velioni
sielą. Po pamaldų
O. Kratavičienė pranešė, bus galima piknikus rengti. klebonas kun. I. F. Boreišis,
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
kad gauta mažoji svetainė Dalyvaukime, kadsf dar ga K. Samsonas, P. Vaičkuvie
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
z
Koresp. nė, S. Podžiūvienė, J. PodžiūArt Institute lapkričio 8 die lima.
Nuliūdę: Moteris, Podukeė, Posūnai, žentas, Marčios,
Švogeriai, švogerkos ir Giminės.
tė, P. Ambrasienė, G. šilai
nai.
Laidotuvių direktorius: J. F. Eudeikis, tel. YARds 1741.
Vienas žodis ne šneka, kienė, H. Čutas, V. Panian
Pirm. P. Medonis pranešė,
kad bilietai spausdinami ir vienas vyras ne talka; kui O. Grybienė, A. Stankienė,
sekančiam sus-me bus gali du stos, visados daugiau pa P. Gosčevskienė, M. Miški
nienė, A. Misel, O. Kudžius,
ma gauti platinimui. Kaina darys. (A. Jakštas).
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
$1.00 ir 75c. Pelnas Fed. 4
skyr. naudai.
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Perskaitytas laiškas iš.šv.
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE
Pranciškaus Seserų vienuo
(įsteigta 1889 m.).
lyno, kuris kviečia skyrių

A.

I

Bhils yra primityvi apie
pusantro milijono žmonių
giminė. Ji gyvena centrinių
Indijos provincijų šiaurva
kariuose — kalnuotoj teri
torijoj. Jos evangelizavimas pavestas
Paryžiaus
provincijos kapucinams. Po
ketverių metų nesisekamo
darbavimosi pagaliau visas
misionieriavimo darbas pa
vestas jaunam ir energin
gam kunigui Charles. Tai
buvo 1896 metais.
Bhilsų apgyventa terito
rija sienomis susiglaudžia
su indusų princų valdomo
mis valstybėmis. Tas gi misionieriavimą dar labiau pa
sunkina, nes indusų valdo
vai bhilsams nepalankūs ir
visokiais būdais sunkina
jiems gyvenimą. Matyt, tie
princai norėtų šią giminę
pavergti. Kitas* sunkumas
buvo, tai bhilsų klajoklinis
gyvenimas, dėl to nepasto
vus jų pobūdis ir daugelio
atsivertimai buvo nenuošir
dūs ir nepatvarūs.
Šiuos visus sunkumus
kun. Charles nugalėjo savo
geležine nepalaužiama ener
gija.
Keletas tūkstančių

bhilsų šeimų priklauso Ka
talikų Bažnyčiai.

NULIŪDIMO

Kurie netiki į ateinantį
gyvenimą, yra mirę ir šiam

gyvenimui.

(GOETHE).

Mitai fyottRtty MUit

WAR BONDS

★

★

Winter flying jackats for both the
Army and Navy Air Corps are regular eąuipment for our aviators. They
cost from $12 to $18 and are made of
borsehide leather lined with sheep
ahearUng.

Purchase of one $18.75 War Bond,
for which you receive $25 ln 10
years, will pay for one of these jack'
eta ao necessary for our airmen fly
ing at high altitudes and ln northern
climes. So you and your nelghbors
can do your bit by investlng at least
10 percent of your salary every pay
day ln War Bonds to help pay the
cost of this eąuipment for intrepld
| American flyers. Join the parade,
and help top the War Bond Quota ln
your county. y. y. Trtattirj Dtportmnf

Kas laisvę brangina, tus
perka War Bonds.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PRUZIN FUNERAL HOME

★

★

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Mitai 044. fcuy MUk

WAR BONDS
★★

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

.i

aiA

Direktorių
Asociacijos.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 11S8-39

LACHAVVICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2314 VVEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1270
Phone CANAL 2516

L BUKAUSKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Pack trains in mountalnous sectors are often necessary and here
the mule. slow būt sure-footed, plays
an Important role. Our Army buya
thousands of mules paying from $175
to $190 for each. The mule eats
lesa, carrles more, and some declare is smarter than the horse.
Your purchase of War Bonds and
Stamps helps pay for these Army
Mules. Invest at least ten percent
of your income in War Bonds every
pay day.
u. y. Trtanry

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

SS 19* LITUANICA AVE.

ftl firma virt 60 m. to*
pačios šeimo* rankoael

Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

Lietuvių
Laidotuvių

MAŽEIKA

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Memorials Erected Anywhere

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Tractors and motors wlll never
wholly replace the Army Mule as a
factor ln the mobile units of our
army. The Army Mule ls a tradltion and the “mule skinner" is a
breed unto himself. Army Mules
are used by the Field Artillery and
the Cavalry in areas whcre the
terrain is rough and tractors cannut
i operate.
____

NARIAI
Chicagos

10821 SO. MICHIGAN AVE.

JOHN F. EUDEIKIS

LaMn Direktorius
Ir Kakq

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M.. PHILLIPS
SS07 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4S48 SO. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFAYETTE S572

KRE1PK1TES PRIE LIETUVIO

JOHN W.

PACHANKIS

Menber of the IJthnantan Cftuunber of Oomnerea.

MODERNI Išvidinė PARODA:

RhjXIL)ENOI«J A z

4585 YV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 8645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-0 vai.

46064)7 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS

1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAKayetta 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai.' Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

P. J. RIDIKAS
710 W. 18th STREET'
SSfli SO. HALSTED STREET
Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1040 WEST 40th STREET

Phone YARDS 0781

d b x u g x ■
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Dvidešimts penkeri metai kunigu [ ■. Rytoj, būtent rugsėjo 19 d. kun. Pranciškus J u škai tis
švenčia dvigubą jubiliejų. Prieš dvidešimts penkerius
metus (1917 m. rugsėjo mėn. 19 d.) jis įsišventino ku
nigu ir buvo paskirtas švč. Marijos Nekalto Prasidė
jimo, Cambridge, Mass., parapijon. Pradžioj buvo paekirtas vikaru, o vėliau pakeltas tos parapijos pilna
teisiu
klebonu.
»‘
.

Apsigyvenusiam šioj parapijoj jaunam kunigui rei
kėjo daug vargo pakelti. Išvykus buvusiam klebonui
kun. J. Krasnickui (1918 m. kovo 4d.), jam teko dide
lė našta paimti ant savo pečių. Kadangi parapija buvo
paskendusi skolose ir nedaug žmonių tesilankydavo j
bažnyčią, kun. Juškaičiui reikėjo gyventi kaimynų ai
rių parapijos klebonijoj. Ten išgyveno lietuviams tar
naudamas iki 1922 m. pavasario. Kai persikėlė prie lie
tuvių bažnyčios savon klebonijon, padėtis pasikeitė gerėsnėn pusėn. Atgijo žmonėse nuotaika, apmirusia vei
kimas pradėjo atsigauti. Ačiū kun. Juškaičio sumanu
mui ir energijai, buvo rengiama parapijos naudai įvai
riausios pramogos ir skolos tirpte tirpo. Atsigavo pa
rapija ir dvasiniu atžvilgiu.
Jausdamas didelę ir religinę ir tautinę atsakomybę,
jubiliatas suprato ir matė, kad be lietuviškos, katalikiš
kos mokyklos jo darbas nebus pilnas. Dėl to, 1926 m.,
kardinolui leidžiant, atidarė parapijos mokyklą, kurią
a. a. arkivyskupas Jurgis Matulevičius, besilankydamas
Amerikoje, pašventino 1926 m. rugsėjo 16 d. Mokykla
išaugo ir kiekybe ir kokybe. Ji susilaukė aukštesnių
mokslo įstaigų pagyrimą. Iš jos išėjo gražus būry3
jaunų žmonių, šiandien užimančių svarbias vietas šio
krašto kultūriniame, ekonominiame ir politiniame gy
venime. Tai yra vienintelė liet. mokykla Bostono arkidiecezijoj.

Savo parapijoj, kaip bažnyčioj, taip mokykloj įvedė
daug pagerinimų. Nupirko ir įtaisė seserims mokyto
joms namus.
Pažymėtina ir tai, kad, uoliam klebonui visuomeninin
kui vadovaujant,' parapijoj atgijo ir sėkmingai veikia
visa eilė mūsų centralinių organizacijų kuopų ir drau

giją
Jubiliatas nuo pat atvykimo Amerikon (1904 m.) uo
liai dalyvauja Amerikos lietuvių katalikų visuomeni
niame veikime. Būdamas studentu ir klieriku, jis daug
veikė tais laikais gražiai gyvavusiame A. L. R. K. Moks
leivių Susivienyme. Taip pat uoliai darbavosi Lietuvių
R. K. Pilnųjų Blaivininkų Susivienyme. Atostogų metu
sakė prakalbas, bendradarbiavo lietuvių spaudai. Dirbdamas atsakomingą kunigo, klebono darbą, gerb.
jubiliatas ne tik nepasitraukė iš bendrojo mūsų visuo
menės sąjūdžio, bet dar labiau jin įsitraukė. Jis akty
viai dalyvauja Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj,
Blaivininkų Sąjungos, A. L. R. K. Federacijos, Lietu
vai Gelbėti Fondo, L. D. S. ir kitų mūsų organizacijų
veikime. Labai artima jo širdžiai lietuvių katalikų spau
da. Ir darbu ir aukomis yra parėmęs “Darbininką”.
Pernai per mašinų fondo vajų “Draugui” paklojo šim
tinę. Be to, jis yra ir laikraščių bendradarbis. Nese
niai parašo ir išleido maldaknygę, kuri turi didelio pa•isekimo. Jau antroji laida baigiama išpirkti.
Kun. Pr. Juškaitis, gerai suprasdamas aukštesnių
lietuvių mokyklų reikšmę, nuolat teikia joms moralinę
ir medžiaginę paramą. Ne be reikalo dar studentu bū
damas sielojosi lietuvių bernaičių kolegijos steigimu.
Ypa£ Marianapolio kolegijai jubiliatas yra suteikęs
•tiprią paramą.
Gerb. jubiliatas gimė Lietuvoj, šakių apskrity, Ugudoj, 1883 m. rugsėjo 15 d. Amerikon atvyko 1904 m.
Savo sunkiu darbu ir neatlaidžiu ryžtingumu siekė aukš
tėjo mokslo. Pasaulinius mokslus išėjo aukštais pažya$ėjimais ir laipsniais. Sėkmingai baigęs Sv. Jono ku

nigų seminariją Bostone, kunigu įsišventino 1917 m.
rugsėjo 19 d. Besidarbuodamas Cambridžio parapijoj
išmokėjo netoli 60 tūkstančių dolerių skolos. Dabar
toji parapija yra geroj tvarkoj, viską turi ir jau yra
visai be skolos.
Linkime gerb. jubiliatui ir toliau taip sėkmingai dar
buotis Katalikų Bažnyčiai ir tautos gerovei ir laimin
gai sulaukti auksinio kunigystės jubiliejaus. Ilgiausių
metų!

Neronae kovojo krikščio

nybę ir skandino krikščionis

kraujuose.
“Hitleris ir Hirohito yra
Karo eiga ir mūšy pareipos
tūkstanteriopai padauginti
a
Rusų vokiečių milžiniškų armijų mūšiai jau eina Sta- Neronai” — rašo Chicagos
linogrado priemiesčiuose. Miesto gynėjų tarpe yra ir bolševikų laikraštis. Su tuo
civiliniai žmonės. Dedamos didžiausios pastangos, kad sutinkame.
neįleisti vokiečių į šį svarbųjį rusų pramonės ir susi
Mes pagiliame bolševikų
siekimo miestą. Ginamasi stebėtinai narsiai. Vokiečių vadovybę, vedančią armiją
milžiniškos mechanizuotos karo jėgos yra tiek sulai į mūšius prieš naujovinius
komos, kad jos arba nieko, arba visai nedaug pažan Neronus.
•
gos šiomis dienomis bepadaro.
Solomon salose Jungtinių Valstybių marinai narsiai
Bet mes smerkiame bolše
grumiasi su japonais, kurie mėgina atgauti prarastas vikiškųjų Neronų žygius, ku
pozicijas. Spėjama, kad piet-vakarinėj Pacifiko vande riais jie tikrai neroniškai
nyno dalyje eina -kova dėl tos dalies kontrolės.
savo laiku žudė Rusijos
Prancūzų gubernatorius Madagaskaro saloj jau pra krikščionis.
šąs britų paliaubų. Matyti, kad jau jaučia, nebeatsilaikyMes smerkiame bolševi
sią britų jėgoms.
kiškąją valdžios sistemą, ku
Brazilijos prezidentas Vargas skubiai mobilizuoja vi ria jie pavergia žmones. Mes
sas karo pajėgas, kurias netrukus mano pasukti ko smerkiame bolševikų vado
von prieš Berlyno Tokio ašį.
vybę, siekiančią pavergti ir
Karas eina visuose frontuose. Ir jis eis, kol demo likviduoti mažesniasias tau
kratijos prięšai nebus sutriuškinti. Visiems frontams tas, neišimant ir lietuvių tau
Jungtinės Valstybės turi teikti visokeriopą pagalbą. tos.
Juo toji pagalba bus didesnė, juo geriau santarvinin
Mes smerkiame ir lietu
kams seksis. Toji pagalba bus galima suteikti, jei pa viškus bolševikus, kurie ei
didintais kiekiais pirksime U. S. karo bonus, jei dau na prieš Lietuvos nepriklau
giau dirbsime ir daugiau ąukosimės. Tuo būdu ir ka somybę, kurie savo tautą
ras greičiau bus laimėtas.
parduoda.
Mes smerkiame Amerikos
komunistus, 'norinčius demo
kratinę santvarką sugriauti
ir sovietinę diktatūrą įvesti.
•
Šis karas naujosios gady
nės
Neronų buvo iššauktas.
"Kova už lietuvių tauta”
Demokratijos tuos naujoviš
Tokia antrašte “Amerika” įdėjo vedamąjį straipsnį, kuosius Neronus — Hitlerį,
kurį taip baigia:
Hirohito ir kitus jiems pa
“Kai kas bando įtikinti, kad šiandie net pavojinga našius į dulkes sumals.
kalbėti apie lietuvių tremtinių šelpimo reikalą. Būki
Gerai, kad rusų armija
me pagaliau nuoseklūs. Kas mums uždraus užsiimti taip stipriai kovoja, save gi
labdarybės darbu, kai norėsime artimiems žmonėms na ir tuo pačiu, žinoma, de
bent kiek nuvyti baimę nuo skurdo? Taip, neprivalo mokratijoms padeda.
me svaidytis bet kurio Amerikos sąjungininkų adre
Bet rusų gynimąsis, de
su įžūliais kaltinimais, bet tiesa visada paliks tiesa. mokratijoms pagalba ir de
Turime atsiminti, kad vienos tautos, tautos, iš ku mokratijų milžiniška pagal
rios esafne kilę, gyvybė reikalauja jokių kliūčių nebi ba Rusijai istorijos faktų
jančio mūsų darbo.
nepakeis. Ar Prūseikai no
“Dveji su kaupu metai jau prabėgo, kai vyksta lie ri ar ne, bet faktas pasiliks
tuvių tautos žudymas, o mes, amerikiečiai lietuviai, faktu, kad bolševizmas ir gi
dar vis tebedejuojame, kad negalime susitarti, kad mė ir išaugo Rusijoj. Tad,
negalime surasti rakto lietuvių tautos gyvybei ginti, mūsų pasakymas, kad balšalietuvių tautos vardui išlaikyti. Kada gi tikrai sudre vikiškąjį “rojų” sukūrė Ru
bės Amerikos lietuvių — visuomenės ir jos vadų — sijos kacapai, su teisingumu
sąžinė taip stipriai, kad susidarys tikrai galingas kū nė kiek neprasilenkia.
nas, kurs sėkmingai vadovaus kovai už gyvą lietuvį,
už vienos seniausių pasaulyje tautų išlikimą, už Kęs
Mūsiškiai bolševikai turė
tučio, Vytauto, Valančiaus, Daukanto, Maironio, Ku tų žinoti, kad demokratijos
dirkos, Basanavičiaus, Jakšto, Vaižganto šalį, už mū šiandien santarvininkauja su
sų tėvų .žemę?
Sovietų Rusija ne dėl to,
•
kad neronišką bolševizmą iš
gelbėti, bet išimtinai tam,
Ragina apsižiūrėti
kad Rusiją nuo Vokietijos
Massachusetts valstybėj norima legalizuoti gimdymo nacių apginti.

f SPAUDOS APŽVALGA ]

kontrolę. “Darbininkas” ragina balsuotojus apsižiūrėti,
neapsigauti. Apie pačią gimdymo kontrolę taip rašo:
“Kiekvienas krikščionis katalikas ir šiaip jau do
rovę gerbiąs žmogus gerai supranta, kad gimdymo
kontrolė, kokioj ji ten formoj bepasireikštų, yra prie
šinga Dievo ir gamtos įstatymams. Dievulis pasakė
pirmiesiems žmonėms: “Augkite ir dauginkitės”. Tad
jo žodžio visiems privalu klausyti. Gyvenančių mote
rystėje susitarimas neturėti vaikų; arba jų turėti tik
vieną ar du; arba vaikų susilaukti tik tuomet, kada
jau tėvai biuFfcerokai praturtėję — visos tos tarpusa
vinės derybos ar nerašyti kontraktai yra griežtai prie
šingi Dievo parėdymui. O jau tokius dalykus legali
zuoti ir suteikti jiems valstybės globą bei protekciją
— tai jau peržengia paprasčiausio padorumo ribas.
Tad ir mums lietuviams reikia apsižiūrėti, kad savo
balsais neprisidėtume prie tokios legalizuotos nemoralybės".
“Mūsų dvasinė vyriausybė labai atvirai ir drąsiai
prieš tokį nemoralų užsimojimą pasisako. “Primyg
tinai, net iki nuobodumo kartosime: — sako vyskupi
jos organas Pilot — šalia klausimo Question No. 1 pa

dėkit* savo — “NO!”
1

Po svietą pasidairius
Per Prano Mašne’.ės birbirdei susirinko daug sve
čių ji pasveikinti ir palin
kėti ilgiausių metų. Kaip
paprastai, tokiose parėse
pasitaiko visokių šnekų ir
visokių ginčų. Kada jau nebliko nieko apie Mašnelę ir
karą šnekėti, netyčiomis už
ėjo šneka apie mūsų. sroves,
arba partijas, kaip vadina.
Šneka pasidarė labai gyva,
nes pasirodė parėj randasi
ir Šliupo barzdos ir Stalino
saulės garbintojų. Kiekvie
nas ginčijo, kad jei ne jo
srovė, tai Amerike nieko ne
būtų.
Klausęs, klausęs tų šne
kų, pagalios, Vincas šniu
raitis atsiliepė:
— Vyrai, jūs šnekate tuš
čiomis. Aš jums ne tiktai
paskaitysiu, ale ir priklodu
parodysiu, ką kurį srovė,
už kurią kiekvienas stikinat, reiškia mūsų gyvenime.
Štai, žiūrėkit, mano pypkė.

Tai taręs jis savo pypkę
padėjo ant stalo prieš visų
akis.
— Pypkė bus katalikų
srovė. O, štai, žiupsnys ta
bokos — tai bus eieilistų,
ir iš jų išsivysčiusių balša
vikų,
penktakolumnistų,
komnazių ir kitų srovė. O,
štai, mečkis — tai bus tau
tiečių ir iš jų išsivysčiusių
sandariečių, dirviečių, neza
liežninkų, biblistų, jonvaikių ir kitų sPovė.
— Dabar, — sako šniu
raitis, — taboką sukemšame į pypkę ir uždegame.
Mečkis ir taboka sudegs,
padarys dūmų, pypkę užterš
ir išnyks, o pypkė liks. Taip
ir su mūsų srovėmis. Cicilistų ir tautiečių srovės
Amerike kaip tas tabokas
žiupsnys ir mečkis: galima

uždegti, pridaro dūmų, už
teršia visuomenę ir dingsta,
o katalikai kaip buvo, taip
ir pasilieka.
Visi Šniuraičiai pradėjo
ploti, tik keletas, neturėda
mi kur akių dėti, nuėjo į
kitą kambarį po haibal pa
imti.

“Stebėtina, kad Vokieti
joj Hitleris smaugia tikinč-'if.ius, p rsekioja bažny
čias, o Ameriko i randasi,
kurie dirba jo naudai”, porija vienas Čikagos baisa vikas.
Triubelis, tavorščiai, su
lietuviškais balševikais. Jie
yra tokie tamsūs, kad jo
kiu būdu negali tikro kuni
go atskirti nuo šarlatano,
nedaverkos. Kiekvienas at
bulas kalnieriis, nežiūrint
ant ko jis bus uždėtas,
jiems vaizduoja kunigą.
Bet eikim prie rokundos.
Stalinas, klynydamas savo
partiją keliais sykiais yra
daugiau pasmaugęs tikrųjų
balšavikų (už tai dabar jam
ir riestai, nes geriausius
generolus likvidavo), o ta
čiau žiūrėkit, kaip Ameri
kos tBimbos, Andriuliai ir
visa balšavikija — da dir
ba Stalinui ir stikina už jį.
Hitleris ir Stalinas abu
labu tokiu.
— Na, kaip tamstai eina
si? — Al Pereikis suėjęs pa
klausė savo draugo.
— O, gerai. Vieną sykį
pakilu aukščiau, kitą sykį
nusileidžiu žemiau.
Malonu girdėti. Vadinasi,
esi biznyje?
— No, aš esu langų plo
vėjas didelių buildingų.

Priežodžiai
Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

(Iš “Draugo”, 1917 m. rug
sėjo 18 d.)
Rusijos respublikos

kon

gresas. — Kerenskis, pas
kelbęs Rusiją respublika,
šaukia pirmą naujos res
publikos kongresą rugsėjo
25 d. Į kongresą savo ats
tovus galės siųsti kareiviai,
darbininkai, valstiečiai. Bus
pagamintas
konstitucijos
projektas... Petrograde bolševkai patylomis rausiasi

Kun Pratciškus Juškait s. švč Panelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos, Cambridge, Mass., klebonas, ry
toj mini sidabrines kunigystės sukaktuves. Sekmadienį,
rugsėjo 20 d. bus iškilmingos pamaldos, o vakare šaunus
jubiliejinis bankietas Jefferson Hali, 81 Austin Str., Cam

po krašto pagrindais.

bridge, Mass. Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai!
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SPAUDOS APŽVALGA

Amerika ruošia oru
nešamą armiją

(NR. 10 — NEW YORK, N. Y., 1942 M. RUGP 31 D.)

Henry H. Arnold, Armijos
’ jų nepriklausomybės gynė
Oro Jėgų vyriausias genero
jas; nežiūrint Anglijos ge
las, skelbia, kad oru nešami
ro vardo praradimo, kuris
kovos pulkai vartodami ma
“New Europe” rugpiūčio
ją paliestų paaukojant prinžus lėktuvus — “gliders” —
mėnesio numeryje įdėjo Je- ....
...
sef Sulkowski straipsnį ‘•The'alM’ bu,na buV°
dabar visu smarkumu lavi
Atlantic Charter and the ky palaikomas pere.tame kanami.
Principle of Self-determina- re ,r JunStlni'f Tautų dėklą“Šių lėktuvų pilotai ir oru
1 ruotas šiame ka re; nežiūrint
tion”, kuriame rašoma:
nešami kareiviai atakose
to viso, niekas negali pasa
“Anglų-Sovietų 1942 m.
bus labai svarbi jėga, ku
kyti, kokios sienos, dargi
gegužės mėn. 26 d. susitari
rios prisiruošę kareiviai, vė
mažiausios ir silpniausios
mas ne tik įžangoj sumini
liausi įrengimai ir pabūklai
valstybės, bus anglų intere
Atlanto Čarterį, bet faktinai
bus oru perkelti. Ji kirs prie
se ir geriausiai atitiktų jėpenktame paragrafe panau.
. .
x , ,
šą kur jis bus visai nepri
doja Carterio formulę, kad gų Pusiausvirai dėl to, kad
sirengęs”.
sąlygų, kokios j o a bus Rytų
susitariančios šalys nesiekia
Europoje šio karo gale, ne
“Nors negalima išduoti in
“aggrandizement”. Buvę rei
galima pramatyti. Koks, paformacijų
apie šios naujos
škiama tam tikro skepticiz-.
.
,
, .
.... vyzdžiui, bus tikslus Lenki
jėgos didumą, sudėtį, takti
mo, ar tas nuostatas reiškia J
’
, , . ,
c . , „
,
jos statutas ir kokie bus jos.
kas, objektyvus, kada ir kur
Sovietų Rusijos atsisakymą J
.
..
santykiai su Didž. Britanja
kirs, galima tik pranešti, kad
nuo teritorialinių siekimų,
,
........
..ir Prancūzija? Tūlas pasapasaulis lig šiol nebus ma
kunuos prieš kiek laiko ji •
J
,
, ,_
.....
| kys, kad ji nera maža valtęs tokios armijos, tokių įstate strateginiais sumeti-1 J
,
.. _
r, * •
a
v
! stybė. Ištikrųjų, ji nera, bet
rengiraų ir tokių ginklų, ku
mais. Ryšyje su tuo buvo
J J .
dėl savo saugumo ir egzisrie galutinai sudarys Ame
pabrėžta, kad ši klauzulė ne
tencijos ji priklauso nuo
rikos oru nešamą armiją.
liečia teritorijų, kurios įjung
nuolatinės kai kurių mažų
Mes turime turtą, medžia
tos į Sovietų Sąjungą prieš
tautų nepriklausomybės eg
gą, kurą, industrijų paran
Estija niekuomet legaliai nezistavimo.... Kad Lietuva ne
kamus, mechaniškus gabu
jos įstoj mą į karą Jungti
atitektų vokiečiams ar rumus,
viską. įsteigti tokią onių Tautų pusėje ir prieš jos
, . .
ru nešamą jėgą, kokią visos
prisidėjimą prie Atlanto Čar j sama’
ims a Y”
kas Lenkijos saugumui.
ašies tautos nepajėgtų jterio. Ši pažiūra tačiau ne- j
Žvilgsnis į žemėlapį parodys,
steigti.”
gali būti priimtina.
kad Lietuvos egzistencija yC"Drau<a«” Acme teiephotat
Masinis išdirbimas “gli
Šios dvi nuotraukos padarytos Navy, kurios dabar spaus d narnos apie lėktuvnešio Yorktown nusitendimą. sis di
“Aiškiai militarinis Sovie ra lygiai gyvybinė Lenkijai,
tų Rusijos kai kurių valsty kaip gyvybinis dalykas bri džiulis lėktuvnešis, 19,900 tonų, nuskendo birželio 7 dieną, po japonų bombų ir torpedų atakų Midway kovose. Vir ders” yra naujausia dalis
bių teritorialinio statuto pa tų saloms, kad Olandija ne šuje lėktuvnešio atvaizdas rodo jo pakrypimą į šoną, o pa trankos atstatytos į viršų, šalia jo naikintuvas. Apatinis Amerikos visuotino oro ka
ro. Per 30 d. milžiniška dirb
keitimas šiame kare negali atitektų svetimiems arba pave’kslas rodo, kaip vyrai apleidžia skendantį lėktuvnešį ir lipa į kitus laivus.
tuvė pastatyta Amerikos vibūti skaitomas galutinu. Fak kaip gyvybinis klausimas Če
durvakaruose masiniai iš
tas, kad okupacijos pasėko koslovakijai, kad Sudetų ir rusų, aptariant pokarinė3 j
dirbti š'uos “gliderius”. Tai
je kai kuriose teritorijose kraštas nepaliktų Vokietijos akcijos bazę buvo Sovietų [
tik viena iš trijų didžiulių
padaryti plebiscitai negali teritorijos dalimi.
reikalavimas atstatyti 1941
įstaigų, kurios stumia šių
pateisinti jų inkorporacijos
Ar Amerikos mineralų re-: vartojimą šalies mėtalų ir sustabdo garavimą ir t.t.
O koks Baltijos jūros a m. birželio mėn. 22 dienos
lėktuvų statybos programą.
į Sovietų Rusiją dėl to. kad ! teities”t“atu"t"7“A"r
mineralų.
5. Vieton aliejaus, būtų
viešpa sienas. Tai būtų re škia, ka i zursai neišsemiami?
Šis masinis išdirbimas š'ų
tiems plebiscitams truko pa
Kada nors trūkumas ne- gerai, jeigu anglis arba ki- lėktuvų gal reiškia svarbų
t,avimas joje turi atitekti karo gale Rusija būtų ga
Žinomas kiekis minkštogrindinės sąlygos — tautos
Lenkijai, Rusijai ar Vokie vusi atgal rytinę Lenkiją, sios anglies, pagal garsaus kuriU mineralų pasirodo ne- tas kuras būtų vartojama išsivystymą ofensyvo taktivalios laisvo pasireiškimo.
koge guv Valstijų ginkluo
tijai? Ar re kalinga jėgų pu Estiją, Latviją, Lietuvą ir ekonomisto, Stuart Chase, išvengiamas pagal “Building šildymo tikslams.
Tokiu būdu esant visai aiš
dalį
Rumunijos
bei
Suomi
gali išsilaikyti per 4,000 me- America”, mes galime sulai- j 6. Kada aliejaus kaina že- tų jėgų. Žlugimas Crete pa
siausvyra Baltijoj be Vokiekiai situacijai, jokia prie tijos? Antroji alternatyva1 Jos- JeiS" brRai būt1 tam
tų, bet žinomas kiekis “tsun- kyti išbaigimą kitų produk- ma, aliejaus kompanijos su- rodė, ką oriniai kareiviai ga
šinga interpretacija negali aiškiai priimtinesnė. Bet t aiI Pritarę' ,ai bQtų 8ulaužę At‘ gsen” gali būti suvartoja- j
— kaiP aliejaus, natūra-1 stabdo produkavimą,
li įvykdyti ir militariniai žibūti bone fide apginama”.
lanto
Čarterį,
nes
Roosevel
mas į 8 metus nenustojamą ho &azo ir anglies — jeigu
yra galima, jei ne tik Rusi
Žurnalas sako, kad šie blo- novai rimtai svarstė visas
Nepriklausoma Lietuva —
ja ir Lenkija, bet visos Bal to-Ourčilio deklaracijos IK. gamyba ir aliejaus, tikima tik sustabdysime jų išeikvo- gi būdai ir neatsakančios galimybes. Šis masinis iš
gyvybinis Lenkijos
tijos valstybės dalyvaus su straipsnis siūlo atstatyti šios šalies neišsemiamas pro jimą. Iš visų medžiagų alie biznio praktikos išeikvoja dirbimas rodo, kad Suv. Val
saugumo reikalas
Didžiąja Britanija palaikyti “suverenines teises ir apsi dūktas, turės me neilgiau 15 jaus išeikvojimas yra di keturias bačkas aliejaus dėi stijos rengiasi dalyvauti vi
sprendimo teisę.... tiems, ku metų, jeigu naujos versmės džiausiąs.
pusiausvyrai.
kiekvienos bačkos produkuo suotiname ofensyve.
Londone iše’nantis “The
riems
tai
buvo
iėga
atimta
”
.
“Kai ateis laikas derėtis
nepasirodys.
Ir varžybos tarpe asmenų tos pardavimui.
Nineteenth Century and Af
Labai lengva ir pigu pa
dėl
bendros
taikos, kompro
ter” birželio mėnesio veda
Žurnalas “Building Ame-1 ir kompanijų praturtėti leng
“Diena buvo išgelbėta, o
Anglies ir daug eikvoja statytą “gliderį”. Ir Dėdė
misai
bus
reikalingi.
Ypatin

majame “Great Britain,
su ja ir Atlanto čarteris, an- rica” kartodamas Chase iš- vu keliu yra aliejaus eikvo- ma. Kompanijos kasdavo Šamas paskyrė milijonus do
gai
Rytų
Europoje
daug
ir
France and the Balance of
glų-rusų-amerikiečių
kom rokavimus gegužės mėnesio juno svarbiausia priežastis, j pjųe viršaus arčiausias gys lerių šiam tikslui.
iš tikrųjų, daugiausia pri
Power” tarp kita rašo:
promisu, kuriuo nusistaty laidoja, prašo šalies imtis
Tautinė Rezursų Taryba, įlas (veins), dabar turi daug
Didelėse skaitlinėse tūks
“Rusų deportavimai ir žu- klausys nuo to, kokia galia ta...., kad Sovietų sienų klau žygių prieš išeikvojimą A- pagal žurnalą, sako, kad a- giliau kasti kas daugiau pitančiai Amerikos kareivių
dymai Lenkijoje ir Pabaltės ten viet°je vyr8U*’ nors *** simas bus paliktas pokari
merikos turtingų minerali- j nejaus eikvojimas todėl, kad
kaštuoja. Ir jos pri bus perkelti į įvairias pa
valstybėse buvo padaryti so- ! galima, kad visos kariaujann'ų rezursų. Žinomas kiekis
niam svarstymui.
1. Versmės per arti dri verstos imti anglį iš beveik saulio vietas kur patriotai
cialin’ais ir politiniais su- p*08 šalys bus tiek nūs lpukitų mineralų yra
kieto-■ jįuojamos ir ištraukta d?,u- Į išsibaigusių vietų, tas ir daug šalių jų lauk a. J i e
“šis kompromisas buvo
metiųaais. Jie deportavo len- ■ si°a> k a
nekariaujančios
sios
anglies
200
metų;
vario giau aiiejaus negu publika brangus darbas.
lengvai ir tyliai pasiliuosuokus ne -kaipo lenkus, bet valstybes turės daug ką pa- tuojau Sovietų vyriausybės
—
15 metų; švino 15 metų, ant ayk perięa> tūkstančiai
Federalės valdžios įvairios ja nuo didelių lėktuvų, kukaip narius apsišvietusios aakYlt Vidurinė zona ncga priimtas. Pasižadėjimas skai
cinko
20
metų
ir
vanadi(
g
a
jįonų
išgaruoja.
!•
__
•
_A
__
A*
__
agentūros,
ypač Suv. Vals- rie juos traukia oru, ir nu
klasės, kurie galėjo tikti po li egzistuoti, nežiūrint giau tyti Rusijos sienų klausimą um” 15 metų.
2. Driliavimo blogi būdai riju Kasyklų Biuras, veikia sileidžia už priešo krantinių
litiniam vadovavimui. Voli- dūmo, konflikte su Vokieti dalimi pokarinio sutvarky
Kada šie rezursai išnyks, išeikvoja naturalį gožą, ku-, sulaikyti išeikvojimą šalies įtvirtinimų, kur draugingos
nijoj, Rytų Galicijoje ir Es ja ir Rusija. Ji turi pasi mo buvo inkorporuotas į anmineralų. Kai kurios priva- ; jėgos su jais susidės kovoti
tijoje bei Lietuvoje rusai rinkti tarp tų dviejų ir nė- glų-rusų sutarties antrą da- , Suv. Valstijos turės impor- ris rastas su aliejum. Kada
O. of W. P*
deportavo ir žudė rašytojus, ra abejonės, koks tas pasi- lį, kurioje sutikta, kad abi tuoti tų mineralų iš kitų ša- gazas išeikvotas daug alie- čios kompanijos padeda. Ir tiraniją.
mokslininkai ieško naujų bū—-------------------advokatus, politikus ir be rinkimas turėtų būti. Ji tu- tautos “veiks atitinkamai į lių, jeigu valdž'a prieš iš- jaus pasilieka po žeme.
3. Gazas yra eikvojamas, dų, kaip gauti daugiau ga-1 Mūsų gyvenimas yra paveik visus, kas lošė svarbes- ri, vengdama kiek galima dviem principam nesiekti te- I nykimą neras naujų depozi-|
zolino iš aliejaus, didesnę našus į degantį švyturį, ku
nę rolę tautiniam gyveni-' konflikto su Vokietija, pa- ritorialinio padidinimo sau tų, arba jeigu nevartos kitą kada pasiekia viršų.
j likt: geruose santykiuose ar- ir nesikišti į kitų valstybių medžiagą jų vieton. Karo rei4. Prasti įrengimai neiš- elektrinę jėgą iš anglies ir risanksčiau
ar vėliau sume.
kalavimai irgi pagreitino fu- traukia visą aliejų arba ne- t.t.
FLIS. degs. (Joseph v. Eotvos).
“Ypatingai svarbu, kad ha gal dargi pusiau sąjungi- vidaus reikalus”.

Atlanto čarteris ir
apsisprendimo teisė

mošų salies mineralų rezursai

Didžioji Britanija nedarytų ninko sąlygose su Rusija,
jokių koncesijų, kurios yra Bet tokia sąlygą suponuoja
esminės pergalei prieš vo-1 visišką tų Vidurines Zonos
kiečius Rytų Europoje. Tai valstybių nepriklausomybę,
taikintina dargi trims Pa-Į Pabaltės valstybes imtinai”
baltės valstybėms: Esi i jai, .Antrąjį frontą beplanuojant
“Current History’’ rugpiu-,
Latvijai ir Lietuvai. D-ug
tiesiog nio ir netiesioginio čio menes o numeryje tilpo (
argumentavimo vyksta tiks Stanley Nchųier straipsnis
lu įtikinti britų vyriausybę Į “Planning of the S e c o n d
pripažinti de jure rusų su- i Front”, kuriame tarp kita
verenitetą tose valstybėse, rašoma:
“Antrajai
Britų Sovietų
Nežiūrint didelio privalumo,
kurį turėtų Hitleris, galėda sutarties daliai prireikė še
mas pareikšti esąs išlaisvin šių mėnesių derybų Londo
tojas tų ir taip pat kitų ne ir Maskvoje. Vienintelis
mažų tautų ir esąs tikrasis rimtas skirtumas tarp britų
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G. A. R. IŠRINKTAS NAUJAS ŠEFAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Iš DPL susirinkimo
Draugystės
Palaimintos
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyko rugsėjo 9 d.,
Chicago, Lietuvių Auditori
joj.
Susirinkimą atidarė pirm.
į J. Jacka.

tojoms "pantry party”. Bus
Kas girdėt
sunešta negendamų valgo
mųjų dalykų. Be sodaliečių,
So. Chieagoj
kviečiamos ir visos mūsų
Rudenin's piknikas
i parapijos moterys atvykti
Sekmadienį, rūgs. 20 d., ir nors m?žą dovaną atnešVytauto parke įvyksta šv. [ ti. Sodalietės visas pava:Juozapo parapijos paskuti • šins.
nis šįmet piknikas. Nuošir 40 vai. atlaidai
džiai kviečiame parapijonis,
Mūsų bažnyčioje bus spa
kaimynas roselandiečius, sve
lio 4, 5 ir 6 dienomis. Pa
Čius iš kitų kolonijų atvykti
maldų tvarka bus paskelb
į šį pikniką. Laiką smagiai
ta bažnyčioje.
praleisime ir paremsite pa
rapijos reikalus.
Įves šeštas šv. Mišias

CLASSIFIED

ADS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAM” HEIJ' WANTEI»
ADVERTIHING DEPARTMENT
137 Mo. Dearbom Htreet
Tel. t RANdoloh 94MM-9499

JAUNOS
MERO'NOS
reikalingos,
prie p ngvų dirbt* vė'e darbų. 44 va
landoa J savaitę. $16 10. Taipgi relkal u*raa st prus vyras prie dirbtu
vės dalbų.
ILLINOIS NUT PRODUCTS CO.
813 VV. Lake Street

MERGINOS — prie malinių. 1> ng
vų dirbtuvėje darbų relkul ngos. Tik
tos relkal'r go •. kuros Interesuojasi
uždirbti 46c j vu'.. Ir tik tos lai at
sišaukta.

HELP WANTED — VYRAI
Maršalkos nesirado susi
rinkime, tai Leonas Liau- REIKALINGI PATYRĖ; BKNUH
J. H. MII I.ER MFG. CO.
i MOI,DURIAI Ir Foundrėje
l’API danskas užėmė jo vietą. Ne- RAHTI DARBININKAI. Atsišaukite l
M28 No. VV’cll.s Stieet
MIDWEHT BHAHK FOUSDRY
sirandant kontrolės rašti
KING t K STA VERS
228 X, Wa«htrn*w
* SMPH OPERATORES
ninko, Frank Sherpetis užė PATYRĖ; TOOL IR DIE MAKERS STOKES
reikal ngos. Pksovūs da’bai, gera
reikulingi. Gera uimokestls Ir durbo užmokestis, atostogos su užmokesčiu
mė jo vietą.
duodamos.
sąlygos. Matykite Mr. Wulter.
I’HAR.MACY PAPER ROX CO.
Pirmininkas prašė visų
ALTO MASmCTI RLNG CO.
3401 W. DlvfsOn
1847 Wollram Tel. W<*lliiigton 71)80
atsivesti į draugiją po nau
DARBAS ATDARAS dirbti STOCK MEROINOS — pre lengvų darbų
ją narį. Už tai, pranešė, bus RITME. Turi būti nuvirs 17 m. ue- dirbtuvėje reika'lngos.
Patyrimas
Gera užmokestis ir
nurito. Patogios aplinkybės, patenki- nereikallnea.
atlyginta.
pastovūs darbai.
nuntl alga. Proga Jsidirbtl.
Klebono darbštumas
Kleb. kun. V. černauskas
COU M BIA ENVELOPE CO.
THE MANHATTAN KHIHT CO.
Auditorijas
raportą
išda

14 E. Jackson Blvd.
trumpu
laiku
parapijos
sto

345 W. Hubhard — 5th Floor
Klebonas kun. V. Černiaus
vė J. Jacka, kuris pranešė, I STOCK — RIPKAW — SPRAYERP
MERGINOS — 18 metų ar suvirš
kas stropiai darbuojasi or vį pagerino ir patobulino.
reikalingi. Turi būti* patyrę prie 18- prie lengvų “dellvery” darbų. Proga
kad Auditorija gerame sto iI dirbimo
Ne
per
seniai
tapo
įvestos
novelty
rakandų.
Pastovios
išmokti
Gyvenančios toli j
ganizuodamas darbininkus- 1
C’Draugas’’ Acme teiepbnto)
pietus ar toli ) vakarus.
vy j. Taipgi pranešė, kad Au vietos, gera užm-okestle.
paskutinės
dvejos
šv.
Mi

ZUK FURNITURE CO.
es, ta:pgi kviečia savo prie
IHI.EMANN OPTICAL CO.
J. S. Dumser (kairėje), Oakland, Cal., 76-tame civilinio ditorijos basemente kilęs
828 No. VVells Street
55 E. Washington — Ittli Floor
šios,
kad
visus
atsilankusius
telius ir bičiulius atvykti į
karo veteranų seime, Indianapolis, Ind., buvo išrinktas gaisras, bet nuostolių bus OPERATORIAI REIKALINGI TUO
MERGINOS — 18 IKI 20 METŲ
pikniką. Pradžia 12 vai. po į bažnyčią patogiau sutal Grand Army of the Republic šefu. Su juo čia yra Isaac
JAUS — 1x5 New Britaln 6-sptndle Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Die
mažai. Raportas priimtas.
automatic bar and chucker; patyrę nomis. Patyrimas nereikalinga. Pro
pietų. Kadangi dienos jau pinus. Dabar ir vėl pasidarė W. Sharp, Warsaw, Ind.
aukščiausia
mokestles ga užsidirbti gerų. algų dirbant ant
Pranešta, kad draugijas operatoriai;
ratu užtikrinta tiems, kurie gali at "piece work”.
perankšta.
Todėl,
pradedant
trumpėja, tai piknikas pra
š) darbą.
EISENDRATH GLOVE CC.
^didysis parengimas įvyks likti
THE COLONIAL PREMIER CO.
dedamas anksčiau. Lauksi sekmadieniu, spalio 11 d., Organizuoja Bowling Lygą
2001 Elston Ave. — 5tli Floor
488 W. Snperior St.
lapk. 15 d., Chicago Lietu
j Tavernininkų
me visų sekmadienį, rūgs. Mišių šv. tvarka pasikeis,
OPERATORES
vių Auditorijoj, ir kad jame i VIDUR AMŽIAUS VYRAI Patyrusios prie single needle maši
būtent šv. Mišios bus šiomis
Šv. Vardo dr-jos nut. rašt.
20 d. Vytauto parke.
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias,
bus dovanų
U. S. War
REIKALINGI
kurios nori mokintis. Užmokestis lai
; valandomis: 8, 9, 10 (suma), A. Kibelkis organizuoja bowl piknikas
ke
mokinimo.
išmokysime prie gerų. apmokančiu
Pikniko šeimininkės veikia
Bands.
Nariams
įėjimas
ne

ing
lygą.
Jau
turi
gana
daug
11:15, 11:45 ir 12:15. Į dvaFROTEfTION PRODUCTS CO.
darbų.
Pastovūs
darbai.
100ę£
karės
Ward Tavern Owners
B. Vasiliauskienė, vyriau sinę pagalbą atvyksta Tė- j narių, bet, sako, vietos dar Ag12
615 No. Aberdeen
ko produkcija. AtsiSaukite sekančiai —
g0C-atįoa rangia, metinį mokamas. Programos
2743
VVEST
36TH
PLACE
sioji virtuvės šeimininkė, ir vai Marijonai.
SALDAINIŲ PAKERKOS ir VYNIOmitetas deda pastangų, kad
1 yra. Kas tuo interesuojasi,
TOJOS. Pastovūs darbai. Atsišauki
pikniką rugsėjo 20 d., Worth
M. Stulgienė, stropiai orgaMAŠINISTAI
reikalingi
—
kurie
ga

būtų prirengta graži progra
; tuojau praneškite telefonu
te j — FLAVOCR C.ANDY CO., 314
li
sustatyti
bile
kokios
mašinos
)Grove, 6600 W. lll St.
nizuoja pagelbininkes, kad Į
surašymas
W. Htiperlor Street.
rankius. Vyrai suvirš 45 metų se
ma.
So. Chicago 2588. Netrukus
numo
pageidaujami.
Telefonuokite:
Kviečiami visi biznieriai ir
MEROINOS REIKALINGOS — pa
pikniką atvykę sveč'ai bū
Kleb. kun. V. Černausko prasidės sezonas.
Rezignavus vienam iždo AMKa.sador 3533.
tyrusios prie klejaviino, Išdirbimo
kostiumeriai
atsilankyti.
KESSEIi. HENDERSON CORP.
leatherette novelties, fancy boxes ir
tų pavaišinti gardžiais val- pastangomis, netrukus bus
6483 No. Ra.vcnswvood
globėjui. Frank Sherpetis
t. t. darbų. Kreipkitės J —
Parapijos
mokykla
Bus
vienas
piknikų,
kokių
giais: kugeliu, virtiniais ir surašyta vardai lietuvių iš
ST. — 8TH FLOOR
išrinktas baigti š:o3 me VYRAI reikalingi prie abelnų dar 325 N. WEI,IJ4
Tel. Snperior 6076
nedaug
e3ti.
Pus
daug
dova

bų.
Nuolatini
darbai.
Atsišaukite
j:
k.
Šv. Juozapo parapijos tarŠv. Juozapo parapijos mo
tus.
GREAT NORTHERN CHAIR CO.
GENERAL FACTORY DARKAI
nų ir kitokių pamarginimų,
i
naujančių
Dėdė3
Šamo
kakykla
padidėjo
dviem
moki

Turi turėti gipiimo ) aliūdijimus j
2500 W. Ogden Avenue
Šv. Teresės Sodalicijos
Palaimintos
Lietuvos
j —
1 riuomenėje, jūrų jėgose, oro niais. Dabar mokyklą lanko kokių dar nėrate matę pik Draugija pereitą susirinki GENERAL FACTORY HELP — Kreipkitės
susirink* mas
REDMER SONS CO..
Vyrai suvirš 45 metų amžiaus, ku
korpuse ir t.t. Bažnyčioj bus 26 vaikai. Mokina seselės nikuose.
654 W. I4tke Street
mą priėmė Vytauto Draugi rie yra patyrę prie ■‘Container’’ iš
Sodalicijos mėnesinis sus- įtaisytas tam tikras paveiks- Kazimierietės (sesuo M. Le , Važiuoti reikia taip: im
dirbimo darbų, bet patyrimas ne GIRI.S — ti op'n packsges in Reją, o apie kovo mėnesį bu būtinai reikalingas. lengvi darbai. eelvlng Dept. Full time work. W<-»t
mas įvyko rūgs. 14 d. Išira- jag su “honor roll”. Daug onarda ir sesuo M. Consu- kite bile gatvėkarį iki 11 st.
NATIONAL STEEL CONTAINER Side residents preferred.
No exvo priėmus Saldžiausios Šir CORP.,
<1700 S. Leclaire.
perience neeessary.
šė nauja narė P. Farmer. jaunuolių iš mūsų parapijos mata). Dabar mokiniai ren Ten gausite busą, kurs nu
MADIGAN BROTHERS
dies Viešpaties Jėzaus Drau PAPRASTI DARBININKAI reika
Narės apsiėmė pasidarbuoti yra išvykę ginti mūsų šalį 1 ka prenumeratą “Š. K. Ai
4030 W. Madlson Street
veš iki pat daržo.
lingi
dirbti
breslnė.e
foundrėje.
At

giją. Taigi šiais metais ši sišaukite į —
piknike kaipo patarnautojos Smagus ir sveikas
dams”. Prenumerata 50 cenVIRTUVĖJE MOTERYS
KA1NER & CO.
Veikiantysis Komitetas. draugija padidėjo ne tik na
ir kituose darbuose, taipgi
•
_
781 West I eiington
Tarpe
20 Ir 33 metų amžiuus la
Rap.
™
Buvęs Šv. Vardo dr-jos1^ metamsriais, bet ir turtu.
vintis nuolatiniams darbams mokinsuorgaųizavo grupę moterų
COUNTER VYRAI
damosl kaip gaminti valgius pla
VIRĖJAI IR PORTERIAI
čiai žinomuose restoranuose. Paty
Pasaulis nėra nei visiškai
Draugijos
susirinkimai
ir mergaičių, kurios netru- darbštus pirm. A. Juška, da
Patyrę. Mokama aukščiausia pradi rimas nereikalinga. Turi mokėt ang
geras, nei visiškai blogas. laikomi kas antrą trečiadie nė alga. Taip gi re'kaltngos vyras, liškai skaityti ir rašyti. Alga. valgis
kus pradės mokintis "First bar tarnaująs U. S. Coast Kada rusai gali
be patvnmo, p-ie apvalymo lr vir- ir uniformos laike mokinimo. Sek
Aid”.
Norinčios mokintis, Guard, kai kuriems savo
Gerumas ir blogumas jame nį kiekvieno mėnesio, Chica i tuvės
madieniais ir šventadieniais nerei
darbų. Kreipkitės ):
kta
dirbti.
Kreipkitės prie MIsa
pereiti
į
ofensyvą
THE
MARQUIS
CO.
draugams
laiške
rašo,
kad
pasitaiko
pakaitomis.
go Lietuvių Auditorijoj.
Hlntzmaiin tarp X Ir 10 vul. ryto.
prašomos atvykti į parapi
2852 VVest Montrose
ir tarpe 3 ir 5 vai. po plet.
Atsišaukite nuo 10 vai. ryto Iki 12
jos svet., kada bus paskelb smagus ir sveikas. Norfolk,
STOUFFER’S RESTAURANT
Iš Londono pranešama,
valandos pietų.
Va.,
eina
ugniagesio
parei

156 N. Wabaxh Ave.
racijai
ir
pacientas
nieko
ta bažnyčioje. Lauksime dau
kad produkcijos ministeris Dideli išradimai
AVAREHOUSE VYRAI
gas
ir
ate
:
nantį
mėnesį
ti

EI.ECTRJC COIL WINDERS
nejaučia.
giau narių.
R’ikalln'-l dirbti už trokerlus, nuo Elektros pataisymo įstaiga reikalau
Oliver Lyttelton pareiškęs,
.
. .
latini darnai, 57*4 centą1 J valandą, ja keletą jaunų moterų dirbti Jų
kisi parvykti namo aplan kad rusai įsitikinę, jog šio gimsta netikėtai
Atradimas buvo ištikro kartais ir oveitime. Atsišaukite ra coli winding departmente. Pageidau
Sodaliečių pramoga
kyti tėvelius ir gimines, tai
šydami angliškai laišką ir pažymė ;l- jamos nekurtos su patyrimo, o kikaro metu ir po karo baisu i Pirmą kartą Amerikoje sensacingas. Netrukus jis te savo amžių, svor), kokios tautos ! tiems
darbams patyrimas nereikaNetrukus visos sodalie'.ės pogi pasimatyti su parap.
kilmės ir kur pirmiau dirbote. Adre Mnga. Aplikantes matysime kasdien.
bus, jei greitu laiku sąjun- 1846 metais buvo panaudo- pasklido visame pasauly. Ir suokite la'ši.ą sekančiai;
Matykite Mr. Mnrcus.
pradės platnti tikietus ir jaunimu ir draugais. Lauk
POKTOEFICE BOX 788
THER
ELFATRIC *
MACHINE
gininkai neįsiverš į Europą, ta anestazija — pašalini- 'nuo to laiko jau žmonėms
Chlcago, Illinois
WORKS — I® So. Jeffcrson St.,
giliuko knygutes “bunco” ir sime.
'Rusai sakosi, kad gali jie mas skausmų darant opera- nebereikėjo tiek skausmų VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko Tel. RANdolph 1125.
kortavimo pramogos, kuri įkio amžiaus, kurie gyvena toli J pie
Gabus jaunuolis ,
pradėt tada tik sėkmingą cijos. Kaip visi dideli atra- pakelti darant skaudžias tus
FOUNTAIN MERGINOS
ar toli J vakarus. Prie “Pick-up
vyks lapkr. 22 d., parapijos
dellvery
’
’
darbų.
Nuolatini
darbai.
operacijas.
Prie
pilnos ar dalies dienos darbų
Pereitą savaitę burnsaidie- ofensyvą prieš nacius, kai dimas, taip ir ji gimė netisalėj. Komisija, kurią su Ja
jūsų apielinkėfe. Valandas pasiren
UHI.F.MANN OPTICAL CO.
naciai iš Rytų fronto bus ketai.
55 E. M'aslilngton — lith Floor kant pagal jfisu patogumą. Paty
ro: M. Telicen, K. Antanai čių, P. A. Belinių, 617 E.
rimas nereikalingo.
Pradinė
alga
$19.00 , savaitę dirbant pilnų laiką.
priversti
atitraukti
36-40
Dantų
gydytojas
Morto89
S
t.,
vienturtis
sūnus
Pet

MAŠINISTAI (2), patyrę "instru- Uniformos duodamos Ir išvalomos.
tienė, K. Vitkus, A. Snarsįšaldyta žalia arbata ment
” vyrai ar “mo 'ei m ikers” Atsišaukite J jūsų arčiaus)
divizijų
dėl
sąjungininkų
ka
nas
įdėjo
vienam
pacientui
ras
baigęs
medicinos
moksreikalingi. Defense da bai. Galite
kienė, jau pradėjo planus
WAI,GREEN DRt O STORE
Pranešama, kad gauta ža dirbti overt'me Jei t k norPe.
1®58 Trving Park. 5978 W. Madlson
daryti. Taigi, įsitėmyk te die lą University of Chicago, da- io jėgų įsiveržimo į Euro- į burną raištį, įmirkytą ete
ARMOCR RESEARCH FOUNDA 1 151X1 Mopso Ave. 6304) Cottage Grove.
! re, ir pastebėjo, kad tas nė . Ha arbata, atvežta iš kitur TION, 3312 S t. State Street (už 7901 S. Hoanted
31 K. Aitams
ną, nes dovanoms bus kala bar yra internu Billings Ii- 1 pos kontinentą.
pakalyje). Matykite Mr. Olr n ar
jau
yra
įšaldyta.
Jau
ji
ne

—
I
kiek
nesiskundžia
skausmu
pažlukite
telefonu;
VICTORY
6050
goninėje.
Jis
yra
da?
tik
24
---------------kutas
Padėkos dienai.
MERGINOS — reikalingos prie leng
«
vų dirbtuvėje darbų; mažinu kaln 25
daugiau ir visai ramiai miega. Tą parduodama, tik toji žalia AGENTAS r«{kalingas Roseland ko metų
metų jaunuolis.
Nusižeminimas
senumo; 4u valandų savaitP.
lonijoje — rinkti pr numeratas tr 40 centų J valandų pradedant. Pa
Sesutėms “pantry party”
Sveikiname naują profesi-1 šviesos suteikit žmogaus patį bandymą jis pakartojo arbata parduodama, kuri bu Išnešioti
skaitytojams laikrašč us. Pi tyrimas nereikalinga. Atsišaukite po
atlyginimas labd gėrės At9 vai. ryto į —
Spalio 5 d. po pamaldų į- onalą ir linkime geriausio protui, negu tuščias ir pai- su kitu ligoniu ir patyrė, [vo supakuota į mažučius pa sniginis
Sauk t" į “DRAUGO” RASTINU,
M.ANON
* CO.. ,217 W. W««tilngtnn
2334 So. Oakl-y Av
Cli <»T>. III.,
'kas gudravimas.
kad, kvėpuojant šį greitai kelius,
vyks mūsų sesutėms moky- pasisekimo profesijoj.
arba pašaukite tel. CANai 8010.
PAKERKOS reikalingos — patyri
garuojantį skystį, apima gi
mas nereikalinga. Gera užmokestis.
5 dienos į savaitę. Valandoa nuo 7
PARDAVIMUI KRAUTUVE
Kur
nėra
išmanymo,
ten
lus miegas, kurio metu ga
ryto tki 8:30 vai. popiet.
A
Pair
of
Wolves
“THAT LITTLE GAME”
DKF.R PARK BAKING CO
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
lima daryti bet kokią ope- nėra nė jėgų. (Emerson).
Park Labai geri įrengimai. Pardavi
404) No. St. Lonlg

'
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GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chieagoj. Viai
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kuri užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktu

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEE R S
Urmo (wnole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

mo prtežaatta — Ilga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chlcago, UI., tel. LAFayette 6098.

BEAUTY SHOP — geras pirkimas.
I.abal geroj vietoj. Biznis išdirbtas
per 10 metų. Žema renda. Randasi
Ir gyvenimui kambarys. Atsišaukite į
BF.VERLY BEAITV SHOP
Tel. VINeennes 8098
PARSIDUODA — medinis Cottage.
Imam aukšte 3 kimba riai, antrame
aukšte 4 kambarini. Tikras harg-nas
už tiktai 82,200. Atsišaukite Srštad.
ar sekmad. po adresu —

MERGINOS

Re’kallngos prie reetf rano, valgymo
kambaryje Ir p l> counter darbų.
Mokama aukščiausia pradinė alga.
Puiki proga Jrldlrbti.
thF marouis CO.
2852 W>*»t Montm-te
Atsišaukite nuo 10 vai. ryto Iki 12
valandos pietų.
PARDAVftJOS reikal ngos, gera už
mokestis, nuolatinį darbai. Atsišau
kite | —
NEISNER DltOTHKRS
1343 Milw*ukce Avenue

1413 SO. KARIAJV AVENUE

nebuvo, o tabako buvo di
džiausia stoka, žmonės tu
1917 m. Vokietijoje
rėjo rūkyti vyšnių, krienų
ir tabako mišinius. Ta pati
riestai buvo
duona buvo maišoma su
pypkoriams
bulvėmis, ropėmis ir dargi
1917 m. lapkričio mėnesį su miltais, iš medžio ir šiau
Vokietijoje žmonės labai dų gaminamais.
mažas maisto porcijas gau
davo. Kavos ir kakaoa visai PLATINKITE “DRAUGI

DBIVail

Penktadienis, rūgs. 18, 1942
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Kai eisi į mitingą,
pasiimk mokesčių
knygutę

GELBĖKIME DVIEJU NEKALTO PRASIDĖJIMO
PAN. SV. MARIJOS SESERŲ-VIENUOLIU LIKIMĄ
PIETŲ AMERIKOJE, ARGENTINOJE
I

Lietuvių Keistučio Kiūbo
susirinkimas, rugsėjo 6 d.,
atidarytas pirmininko N.
Klimo. Dalis Keistučio cho
ro narių sugiedojo “The
Star-Spanględ Banner”.
Valdyba peršaukus, pasi
rodė, kad nesiranda
mar
šalka J. Dimša. Jo vietą už
ėmė Frank Wenckus.
Parengimo komisija pra
nešė, kad paėmė Chicago
Lietuvių Auditorija kiūbo
metiniam parengimui lap
kričio 8 d. Komisija steng-

Mielas liebvi-lieluve, tam tikslui rengiamas
piknikas Aušros Vartų parap. "Rūtos" darže,
rugsėjo 20 d., atvyk, prisidėk, ir džiaugsiesi
turėjęs progos paremti labdarinę? darbą.
Už poros dienų ir pikni
kas. Rodos, tas žodis pikni
kas, nenaujiena. Bet šis pik
nikas yra tuo svarbus, kad
jis rengiamas naujai susior
ganizavusios organizacijos,
— Vargdienių Seserų Gildąs.
Vargdienių Seserų Gildą įsi
steigė tam, kad pagelbėti
įsikūrusiai Nekalto Prasidė
jimo Panelės Sv. Marijos
vienuolijai, čia Amerikoje.
Mes, katalikai, gerai žino
me ir suprantame vienuolijų
gyvenimo sąlygas, o ypač se
serų vienuolių, kurių gyve
nimo aplinkybės, apart jų
pačių kuklaus uždarbiavimo,
visuomenės parama būtinai
reikalinga. Užtat ir Varg
dienių Seserų Gildą, kaip pa
našiai ir kitų vienuolijų rė
mėjai, rėmėjos, rūpinsis viršminėtų seserų padėtimi ir jų
rūpesčiais. Bet šiuo laiku apart jų kasdienių vargų, pri
sidėjo labai didelis rūpestis,
būtent dviejų seselių ištrė
mimas iš okupuotos Lietuvos
kurios tik galėjo atvykti iki
Argentinos, Pietų Ameriko
je, o apie atvykimą į Ame
riką nei kalbos, paliko Dievo
valiai ir gerų žmonių nuo
žiūrai.
Taigi, , brangūs lietuviai
katalikai, ypač motinėlės,
kurių motiniška širdis nega
li prasilenkti su šių seselių
nelaimingu likimu. Nesakau,
kad tai vieno, kito asmens
darbas, bet kada visi, ben
drai, supratę jų likimą, sek
madienį, rugsėjo 20 dieną
gausiausiai suvažiuosime į
Aušros Vartų parapijos “Rū
tos” daržą, West Sidėja, mes
pilnai tai padarysime, visi
po biskį, nejučiomis sukelsime tą sumą pinigų tų dviejų
seserų kelionei, o tada kiek
džiaugsmo ir malonumo ta
graži širdis turės, kuri pri
sidėjo prie tokio kilnaus lab
daringo darbo, sunku apra
šyti, tik patsai gali suprasti.

$25.00 Karo Bonas
už dyką!

Užtat, malonūs lietuviai
katalikai, tai padarysime se
kmadienį, rugsėjo 20 d.
Dvasios vadas, kun. J.
Dambrauskas ir Vargdienių
Seserų Gildos narės bei na
riai, nuoširdžiai prašo ir
kviečia, kad iškalno tą die
( “Draugas“ Acme telephoto,
sis SUTUOŠti kuo
geriausią
ną pasiskirtumėte praleisti
Pauline Betz, Los Angeles, Cal., holding trophy she won programą.
vaišingoje West Sidėje. K. by defeating Louise Brough, Beverly Hills, Cal., (right) Į Investmentų
komisija
for National Amateur Women's Tennis championship at' pranešė, kad Chicago Lietuvių Auditorija dabar yra
Forst Hills, New York. Scores — 4-6, 6-1, 6-4.
Įspūdžiai iš didingos
gerame stovy. Morgičiu be
Šv. Valandos
Artėjant altoriaus vąiku- , lūpų už tėvus, sūnus, bro- likę $14,000. Viskas dabar
čių būry iš abiejų pusių už- , liūs, kurie šiandie atskirti
Sekmadienio vakarą va
1SFAK1>AVa_^AS MLbLi
degta žvakės, kurių šviesa nuo mūsų. O kiek to skaus DIDKLltt
MlLŽlNIftK.0 STAKO MIZI KA
žiavom į Soldier Field, kad
LINIŲ INSTRUMENTŲ.
sudarė didelius kryžius. Di mo toj gausingoj minioj!
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
dalyvaut to vakaro pamal
KOL DAR NEISPAKDUOTI
dingoji prosecija ir kryžiai Štai, šalę sudėjus rankas
dose.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
prietemos šviesoje miną už motina siunčia skausmo at BONAI. 8AXAPHONES, KLO
TES su “caaes” — $35.00. $37.50,
ti,
svietelio,
svietelio! būrė.
dūsį nepajėgdama sulaikyt $45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
Prisirinko tiek, kad vietų
ašarų. Ir, rodos, iš veido
KONCERTUI GUITARAI, SPAPrasideda Šventoji Va
NISKI MANDOLINAI, BANJOS,
pritrūko.
gali įskaityt, kad šio baisu SMUIKOŠ, TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50, $12.50 Iki $35.00.
Programos eiga buvo įs landa. Giedama visu kartu sis karas yra palietęs vie STRIUNINIAI
BASAI — $60.00.
“O Salutaris”, kalbama mal
$125.00 Ir $150.00. BASO U2pūdinga.
nokiu ar kitokiu būdu vi DENGALAS — $12.00. SMICEdos ir visi garsiai kalba.
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNINIPirmiausiai atžygiavo be- Bendras giedojimas, maldų sus. Tik tokius susikaupimo N1AMS BASAMS. VIOLAS ir
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
nai, vienas po kito, regis, kalbėjimas kaž kaip sujun minutės duoda jėgų pernešt $10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrSmlnėtų Instrumentų. BASS
17. Kiek spalvingumo! Kiek gia visus ir, kiek tenka pa tuos sunkumus.
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
vienas savotiška uniforma. stebėt, svetimtaučių bažny
HI BOYS,
CYMBOLS.
DRUM
Vėl, kariai susigrupuoja
HEADS pataisomi jums palau
Slinko vienas po kito ir čiose tas labai vertinama. ir sudaro raidę V (pergakiant.
MOUTH PIECE visiems
brass Ir “ręsti" instrumentams
taip formavosi, kad sudarė Tik kaž kodėl tietuviuos tas lę). Jie stovi tos pergalės
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
didelį kryžių. Koks vaizdas! nemėginama, o, rodos, būtų gilėse. Gi savo .maldas siunPHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių ClarneSudarę kryžių visi sykiu begalo gražu.
tams,
Triūboms,
Saxapbones,
čiu prašydami jėgų tai per
Smuikoms ir Gultarams.
sugriežė tris muzikos nume
galei. O čia nuo altoriaus
GOLDSTEIN’8 MISI C SHOP
Praneša, kad dviejų mi
rius. Paskui pradėjo eiti il
914 Maxwvll St.. Chicago.
laiminimas Šv. Sakramen
nučių
tyloje
mes
melsimės
giausios eilės vaikučių, ku
tu, kur mūsų, tikinčių, visa ■
rie tarnauja mišioms pasi už mūs kKriū8**‘kurie, šian viltis, stiprybė. Koks įspū- I
puošusių bažnytiniais rū die randas visose pasaulio dis! Tą minutę, sunku ir iš
WHOLESALE
dalyse. Begalinė tyla viešpa
bais.
reikšti.
tauja, sįviesos užgesta, suLIQUOR
Štai, atžygiuoja mūsų ša
linksta minios keliai prieš
Dalyvavusieji, tikiu, kiek
ĮSTAIGA
lies ginėjai, sausžemio, lai
altorių, iš kurio tk šviesa vienas išsinešė nepamirštavyno, pakraščių sargybos
liejas. Jauti kaip skausmo , mus prisiminimus
pulkai. Juoc seka vienuo prislėgta maldelė pinasi ant 1
Marcuks.
Uvežiojame
liai, kunigai, pralotai vys
po vKą
Chivago.
kupai. Ant galo pats arki
=^s
vyskupas Samuel A. Stritch
remkite
laimindamas minią kryžiaus
SENĄ
LIETUVIŲ
ženkliu. Visą eisenos laiką
DRAUGĄ.
grojo simfonijos orkestras.
N. KANTER, sav.
Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
MUTUAL LIQUOR~CO.
keltos.
4707 So. Halsted St.
Pristatymas
iš
mainų
kas-kart
darosi
Telefonas: boulevard ooi-t
PASKOLOS
sunkesnis.
DAROMOS
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petroliuni Carbon kuras yra paimtas
ANT PIRMŲ MORGIČIU
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
GREITAI IR PIGIAI
Anglių Co. dar jų turi.
MĖNESINIAIS
Ši firma turėdama 30 metų anglių
ATMOKEJIMAIS
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

V. Kubaitis, gerai žinomo
Sunset Parko vedėjas per
pereitus septynis metus, ap
leidžia savo vietą ir persike
lia su šeima gyventi Willow
Springs’e.
Atsisveikindamas su Sun
set Parku, p. Kubaitis ren
gia didelį Uždarymo Pikni
ką ateinantį sekmadienį —
rugsėjo 20 d., į kurį kviečia
mi visi Chicagos ir apylinkių
lietuviai.
šiame piknike vienas arba
viena iš atsilankusiųjų gaus
$25.00 Karo Boną visiškai
dykai, nes tiktai reikia atsi
lankyti į pikniką kad gavus,
progą gauti dovanomis šį
brangų prizą.

fealia Bono, taipgi duoda
mi kiti išlaimėįimai: didelis
lietuviškas sūria, bonka ge
ros degtinės ir keisas Schlitz
alaus.
Nemokami tikietai dabar
platinami po visą Chicagą
Kas dar negavo, gaus atsi
lankė i Sunset Park šį sek
madienį. ___
X.X«

tvarkingai vedama. Klūbas
turi investavęs pinigų.
Valdyba pranešė, kad mi
rė penki nariai. Reikalai,,
kurie buvo palikti valdybai,
sutvarkyti ir užbaigti.
Pirmininkas pranešė na
riams, kad. užmetinėjimai,
kurie buvo daryti per spau
dą liečiant klubo iždą buvo
neteisingi ir prašė daugiau
tokių dalykų
neskleisti,
ypač kurie nieko nežino apie
tai. Pranešė, kad visi nariai
turi teisę peržiūrėti ir pa
tikrinti tokius dalykus pir
ma, negu darys “statementus”. Pirmininkas perskaitė

-i—

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
or cttlrAoo

2202 W. Cermak
Road
'telefonas:

Nutarta, kad visi nariai,
ateidami į susirinkimus, at
šineštų mokesčių knygutes.
Kitaip nebus įleidžiami į
svetainę.

Korespond.ntė L. S. Dagis

SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė
Labai

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais pa p* to'tais
elotli kotai parsiiluitla nužemintomis kainomis.
ATEIKITE

PATYS

IR

PAMATYKITE

arba

ftLANDlESt

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
.m.

• .

į i,

■ ■■> ■ .•

$100,000 STOCK LIOUIDATIOH PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
OH
vertės “elose out” kaina ................................................ »J>Z«Z..Uu
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
<Cl
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................

A

MT

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 e«Q ne
<tl C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
u
+
•
J
FUR COATS, $75.00 vertės,
d>OQ HO
Parsiduoda po tiktai ......................................................... »Į>Z«<J.UU
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

QC :r tfO
II ųio.uu

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Drcsės vertos $3.95, paVslduoOO
da po tiktai .................................................................. i____
4>I.OO
$15.00 vertės ROTAI,
ęn nr
parsiduoda po tiktai ........................................................... »pO./0

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

f
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Ragą
— Radios — Refrtgerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertised itema.

SIENOM FOPtEBOS

ALEX ALESAUSKAS and SONS

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

Kontrolės komisija ra
portavo, kad darbas, kuris
buvo pavestas jai, dar nėra
galutiniai baigtas. *

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

THE VILIJA COAL CO.

finansinį stovį ir prirod,
kad iždas yra tvarkoje.
Pranešta kad klūbas pir
ko dar už $1000.00 bonų.
Iki Naujų Metų klūbas yra
nutaręs pirkti iki $5000.00
vertės War Bonds.

J

Apdengia su vie
nu kotu... sausas
| vienų valandų.
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna

FACTORt

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

mas.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — j
AR VAŽINĖJANT LAUKtOSH — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ"
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlenintMlta tr ftmnąlauniM
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoj*!

- viENUOLiKti Mėtau SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. |
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Canal 8887

WHFC-I45O kil.

Ben. J. KA/ANAUSKAS
Sekretorius

6755 So. VVestern Avenne
Phone: GBOvehiH 2242

REPRESENTATIVE

J

JIS YRA PLAUNAMAS
SnmnHrklt 1 rai.
an
vandenin
Ir

CRANE

padarykit 1% rai.
tSaliitvna. Jnma JI
kalnuna,
ralavaa
vurtn.lmul, tiktai
(2.M ut galimų.

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

Floor Ssnders ...$|..vi uf rtlen<
L.tlsced Alyva................. ftg „j
Tnrpentblha..................... uJ

B E R L A N D' S
PAINT* WALLPAPKR STORE
Gląss — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANaI 4R6A
Mes priatatom visur veltui

»

Kol dabartinis stakas dar neiŠparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai *8.65
GENUINE POCAHONTAS,

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

5332 SO. LONG AVE.

*8.95
*10.50

TEL. PORTSMOUTH 9022

4

n r a r n a

S"’

SKENDANCIO LAIVO STENA

PASKENDO LEKTUVNESYS
YORKTOV/N PRIE MIDVVAY
%
Šiurpios jūros kovos. Nuskandinto lėktuvne
šio vietoj atsiras keli nauji lėktuvnešiai
Midway vandenimis plau jis su savim ne daug karių
kia didingas Amerikos lėk- į dugną nusinešė, kiti buvo
tuvnešys Yorktown. Jis ga išgelbėti.
lingai gina Amerikos lais
Amerikos
lėktuvnešys
vę ir pasiryžęs priešui su Yorktown žuvo jūrose kovo
duoti smarkų smūgį, šian je už Amerikos laisvę ir
dien lėktuvnešis Yorktown pavergtųjų tautų išlaisvini
toli nuo namų. Ar jis dar mą. To lėktuvnešio žuvimas
matys namus? Turbūt, ne! dar daugiau turi visus ame
Birželio 6 d. pasirodo ja rikiečius paraginti aukotis,
ponų lėktuvai. Jie seka ! kad nuskandinto lėktuvne
Yorktown pėdsakus. Japo šio Yorktown vietoj tuojau
nų lėktuvai jau virš York- atsirastų keli nauji Yorktown lėktuvnešio. Ne vienas town’ai.
Amerikos jūreivis
karys
sušuko: “priešo lėktuvai,
priešo lėktuvai”. Japonai Ir iš Illinois Valstybės
atidengia ugnį. Dūmų ka
muoliai
veržiasi.
Kitas kariai dalyvavo
Amerikos
laivas
skuba Dieppe žygyje
lėktuvnešiui Yorktown į pa
Kanados karo vadovybė
galbą. To laivo marinai ma
to baisias kovos. Yorktovvn paskelbė 3,350 kareivių sąsujuda ir plaukia. Ant jo 1 rašą, kurie žuvo, buvo sudenio matytis Amerikos lėk i žeisti ar dingo pereitą mė
tuvai, jie pakyla ir stoja į nesį Dieppe, kada ten buvo
mūšį su japonų lėktuvais. padarytas įsiveržimas. Ta
Ne vienas .japonų lėktuvas me sąraše dingusiųjų karei
pavirto dūmais, o taip pat vių tarpe yra devyni Ameri
kai kurie krito į jūros dug kos kareiviai, iš Illinois
ną. Lėktuvų kovose virš Valstybės.
vandenų taip pat žuvo ne
vienas ir Amerikos lėktu
vas. Mūšiuose be nuostolių Guma iš guayule
negali apseiti.
augalo
Japonų lėktuvų mūšyje
Yra numatyta gaminti gu
sumažėjo, bet dar jų randa
si. Vienas japonų lėktuvas ma iš guayule augalo, iš ku
paleidžia torpedą, į sužalo rio bus gaunama per metus
80,000 tonų. Šita medžiaga
tą lėktuvnešį ir pataiko.
Birželio 7 dieną Yorktown j bus maišoma su tikra gu
leidžiasi į jūros dugną, bet ma, atvežama iš Brazilijos.

SUNSET PARK'O

Paskutinis Uždarymo Piknikai
Sekmadienį, Rugsėjo 20tg d.; 1942 m.
DOVANOS —
1. $25 KARO BONAS.
2. Didelis Lietuviškas
Sūris.

3. Bonka Degtinės.
4. Vienas Keisas Schlitz
Alaus.

Įžanga ir Tikietai Dykai.
Gera Orkestrą šokiams.
(Kas dar negavo tikietų, gaus piknike)
V.

Nuoširdžiai užkviečiame visus mūsų draugus ir
pažįstamus, taipgi ir visus Chicagos lietuvius atsi
lankyti į šį mūsų atsisveikinimo su Sunset Park
Pikniką.

Vincentas ir Ona Kubaičiai.

vištų
Wickard,
Secretary of
Agriculture, kreipės į na
minių paukščių augintojus,
kad per raudenį ir žiemą
būtų užauginta extra 200,000,000 vištų, kad būtų ga
lima papildyti maisto truku
mą civiliams gyventojams.
Norima, kad višta svertų
3 svarus, kad tuo būdu dau
giau galėtų būti maisto.
Yra manoma, kad kitais me
tais bus mažiau trijais bili
jonais mėsos.

Naujos vandens

paipos .
•Springfield, III., į Valsty
binę ligoninę buvo įvestas
naujos vandens paipos (tru
bos) gauti šviežiam vande
niui, iš Manteno ežero. Už
šias paipas buvo $242,000
sumokėta.

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PR(ft}£ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi >6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —
.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Trys vaikai įkrito į
Wisconsin upę ir
prigėrė

CHICAGOJE BUS GRIAUNAMI
NAMAI

Congress gatvėje namų griovimas prasidės
gruodžio 1 diena

Chicagoje, Congress str., So. Plymouth — 128 tonos;
nuo šių metų gruodžio mėne 436-44 S. Dearborn str. —
šio yra numatyta išgriauti 905 tonos; 500-08 S. Dear
28 namai. Šis namų išgriovi born str. — 920 tonų; 510mas duos 8,055 tonas seno 14 S. Dearborn — 17 tonų;
metalo, kuris bus suvarto 451-511 So. Clark str. 532
tonos; 440-44 S. Clark —
tas karo reikalams.
Daugelis Chicagoje
nu 185 tonos; 446-502 S. Clark
matytų griauti namų jau str. — 83 tonos; 504-512 S.
yra valdžios žinioje. Todėl ! Clark — 2 tonos; 501-09 S.
pirmiausia bus griaunami LaSalle —.207 tonos; 44-44
tie namai, kurie jau yra S. Sherman pi. — 30 tonos;
] valdžios rankose. Tie na- 500-10 S. Sherman pi. —
Rockford, III., numato ( mai yra griaunami dėl pra- 233 tonos; 513-15 S. Wells
str. — 100 tonų; 517-25 So.
| platinimo kelio.
mas pieno trukumas ( Walter J. Malatesta, re Wells str. — 910 tonų; 500Ateinantiems mėnesiams gionai director of the WPB., 02 S. Wells str. — 121 to
numatomas Rockforde, III., kuris rūpinasi seno metalo nos; 504 S. Wells str. — 26
pieno trukumas. Oficialūs gavimu iš sugriautų namų, tonos; 506-08 S. Welles str.
žmonės pranešė, kad rugpiū pareiškė, kad ateity iš su — 89 tonos; 512-20 South
čio mėnesį buvo pieno ma griautų namų numatoma Welles str. — 168 tonos;
žiau 74,000 svarų. Sakoma, toks kiekis metalo laužo: 501 S. Franklin str. — 1,235
kad pieno gamyba sumažė 452-54 S. State str. 15 tonų; tonos; 212-18 W. Lomax
jusi farmose dėl darbininkų 456 S. State str. — 126 to str. — 229 tonos; 515-21 S.
nos; 460-68 S. State — 501 Franklin str. 441 tonos;
stokos.
Dabar į Rockford pieno tona; 500-10 So. State — 512 S. Franklin str. 3 to
trukumas buvo papildomas 178 tonos; 445-47 So. Ply nos; 500-08 S. Franklin str.
mouth — 368 tonos; 501-09 — 305 tonos.
iš Chicagos.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
for your

PenKtadienfs, nigs. 18, 1942

jmu

Pranešame iš Wisconsin
Rapids, Wis., kad pereito
trečiadienio vakare tris vai
X S. D. Lachawicz, seniau
kai įkrito į Wisconsin upę
sias Chicago lietuvių laido
ir prigėrė.
tuvių direktorius, West Side
WiUiam Stockell, 8
m. cldtaimeris ir plačiai tarp
paslydo nuo akmens ir įkri Chicago lietuvių žinomas,
to į vandenį, 10 pėdų gilu vakar atsigulė Billings li
mo. Bandė jį gelbėti bro goninėj, kur bus padaryta
liai: Royce, 11 m. ir Milton reikalinga viduriuose opera
7 m., bet ir jie begelbėdami cija. Nežiūrint šešetos depaskendo. Tada puolės gel sėtkų susikrovusių metų, gy
bėti dvynukė Joyce Royce’s dytojai sako, kad ligonis tu
sesuo. Ji daug pastangų dė ri stiprią širdį, kas yra svar
jo išgelbėti savo brolius, bet biausia prie operacijos.
nieko negalėjo padaryti. Ta
da Joyce pakvietė gaisri
X Dr. Constance O’Britis
( "Urauraa” Acme teieoi__ __
ninką. Po dvylikos minučių šiomis dienomis grįžo ChiU. S. S. Yorktown lėktuvnešio įgulos nai iai eina pakrypusio laivo deniu, po to kai
vaikų kūnai buvo surasti, cagon baigus daryti sutartį
didžiulis Amerikos lėktuvnešis Yorktown buvo japonų bombų ir torpedų paliestas Midsu Michigan valstybė vaikų
bet atgaivinti nepasisekė.
way kovose, birželio 6 dieną. Jis nuskendo sekantį rytą.
akių gydymui. Ji užims dr.
Valibus oQsą, kuomet šis
išvyks į kariuomenę. Dr. Va
Norima užauginti
Išsiųsta lietuviams
libus ofisas randasi adresu
extra 200,000,000
tremtiniams siuntiniai 2408 West 63rd St.

Prei. M. Krušas reiškia dideli ačiū
parapijos geradariams

3236 SO. HALSTED ST.

Dr. P. Vileišis, Lietuvos
Piliečių Sąjungos Chicagos
skyriaus pirmininkas ir L.
T. Tarybos vcepirmininkas,
išgavo iš kompetetingų įs
taigų sutikimą tuojau per
siųsti mažesnius
kiekius
siuntinių lietuvių tremti
niams Rusijoje. Jau dalį
siuntinių išsiuntė tremti
niams. Rūpinasi, kad atei
ty daugiau būtų galima
pasiųsti siuntinių tremti
niams.

Kiek suvalgo per
mėnesį sąjungininkų

kariuomenė
Užvakar agricultural mar
keting administration prane
šė, kad šių metų liepos (ju
ly) mėnesį sąjungininkų ka
riuomenė suvartojo
apie
600,000,000 svarų maisto.
Toje maisto sumoje buvo
122,400,000 svarų mėsos ir
žuvies.

Kiek numatyta
surinkti metalo

Jau Chicagoje pasiruošta
seno metalo vajui: išdirbti
planai ir numatytos vietos
ŠV. Jurgio lietuvių para- pirkta auksiniai papuošimai metalo laužui krauti. Viso
pios (Bridgeporte, Chicago sakyklai ir kiti bažnytiniai je šalyje numatyta surink
ti 17,000,000 tonų seno meje) duosnūs lietuviai auksi papuošimai.
talo dėl 1942 metų karo pro
niams jubiliejiniams bažny
dukcijos.
tiniams rūbams suaukojo Naujas dingusiųjų
daugiau kaip *1,300 dolerių,
o bažnytiniai rūbai kaštavo karių sąrašas
r
Žinios iš Demokratų
tūkstantis trys šimtai dole
Rugsėjo 15 diena iš Warių. Bažnytiniai rūbai jau
Lygos
shingtono papildomi praneš
gauti. Apie jų gavimą ir
ta 125 dingusiųjų Amerikos
aukotojus jau buvo rašyta.
Šiuomi norime pranešti
kareivių vardai. Jų tarpe
J. M. Prei. M. Krušas, šv. yra du chicagiečiai, kaip visiems Lietuvių Dem. Ly
Jurgio parapijos klebonas, Chester M.
Czechowski, gos nariams, kad visi atsi
visiems auksinių jubiliejinių pvt. fist class, 5854 Milwau lankytų susirinkimą penk
bažnytinių rūbų įsgijimui kee avė ir Paul N. Lyden, tadienio vakarą rūgs. 18 d.,
į Headųuarters, 6825 S.
aukotojams taria
didelį corp., 3421 Belden avė., o
tie kiti 18 yra dingę ka Western avė., 8 v. v.«
ačiū.
ro lauke iš kitų Chicagos
šiame susirinkime bus ga
Šalia to, J. M. prei. M. apylinkių, kaip Indiana, Mi lutinai aptartas Lygos šau
Krušas prašo pranešti, kad chigan ir iš kitur.
nus išvažiavimas sekmadie
už tuos pinigus, kurie liko
nį, rūgs. 20 d., Liberty dar
nuo auksinių
jubiliejinių
že, prie 83 ir Willow Springs
bažnytinių rūbų, bus nu SKAITYKITE "DRAUGĄ* rd.
į

Protcction

s

X Kazys ir Paulina štaupai ir Jonas ir Ona Šimkai,
iš Cleveland, Ohio, dalyvavę
Property Owners Ass’n su
važiavime, Chicagoj, vakar
lankėsi “Draugo” redakcijoj
ir apžiūrėjo spaustuvę. Sve
čiai buvo sustoję pas marketparkiečius Zalatorius ir
ciceriečius Bagdonus.
X Ed. Norbut, 6951 So
Rockwell St., šaukiamas į
Dėdės Šamo kariuomenę. Jis
buvo veiklus jaunuolis. Pri
klausė Gimimo Panelės Šv.
parapijos chorui ir šv. Var
do draugijoje ėjo sekreto
riaus pareigas. Išleistuvės
jam ruošiamos rugsėjo 19 d
Visi draugai sako jam:
“Goodbye! Good luck! and
may God bless you”.

X $4,000.00 padaryta pel
no šv. Kryžiaus parapijos
hazare, kuris buvo suruoš
tas aikštėje prie Damen ir
47 gatvių. Kad pasidžiaugti
sėkmingomis praeitą vasa
rą parapijos pramogomis,
rugsėjo 27 d., Sunset parke,
parapijos pramogų darbinin
kai rengia pikniką, į kurį
žada suvažiuoti ir visa pa
rapija. Tai paskutinis bus
parapijos parengimas atvi
ram ore.
X Jurgis Karpis, vestvilietis, prieš keletą metų gy
venęs Chicagoj ir veikęs jau
nimo tarpe, šaukiamas į ka
riuomenę. Karpiai yra West,
ville, III., oldtaimeriai ir žy
i
mūs veikėjai. Iš skaitlingos
šeimos, Jurgis bus ketvir
tas sūnus pašauktas kariuo
menėn. Tėvas J. Karpis 83
m. amžiaus dar dalyvauja
ruošoj apie namus.
••
X Ed. Martinaitis, ALRK
Studentų ir Profesionalų Sągos centro valdybos narys,
pamatęs “Studentų žodžio”
sunkų ekonominį stovį, pra
dėjo rinkti žurnalui prenu
meratas. Gražus pavyzdys
kitiems moksleiviams. “S.
ž.” iki Naujų Metų turi gau
ti 1000 naujų skaitytojų.
Kiekvienas studentas ir ap
sišvietęs lietuvis savo na
muose privalo turėti grynai
lietuvišką literatūros žurna
lą.

