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JAPONAI BANDYS ATSIIMTI SOLOMONS
TOKIOS NUOMONĖS YRA KARO LAIVYNO
DEPARTAMENTO SEKRETORIUS KNOX

NAUJAS AMERIKOS LEGIJONO

VADAS

Iš Stokholmo yra žinių, kad Hitleris
neįveiksiąs Rusijos, gal siūlysiąs taiką

Spaudos konferencijoje jis pažymėjo,
kad ten amerikiečiai yra įsitvirtinę
WASHINGTON, rūgs. 22.
— Karo laivyno sekretorius
Frank Knox šiandie spaudos
konferencijoje reiškė nuo
monę, kad reikia laukti ja
ponų didesnio apėmio susimetimo tikslu atsiimti iš
amerikiečių užimtas Solo
mon salas. Dėl to amerikie
čiai tose salose įsitvirtina ir
budi. Sako, būtų nedovano-

PENKIOS AMERIKOS
VALSTYBĖS TARIASI
RIVERA, Urugvajus, rūgs.
22.— Brazilijos, Argentinos,
Bolivijos, Paragvajaus ir
Urugvajaus respublikų vy
riausybių delegatai čia ta
riasi apie problemas, iškilu
sias Brazilijai įsikišus karan prieš ašį.
Konferenciją surengė PanAmerican Emergency Consultative komitetas.
I •

Amerikiečiu lakūnu
rekordas Kinijoje

tinas daiktas per daug sa
vimi pasitikėti ir stipresnės
apsaugos reikalu ten mažai
rūpintis.
Sekretorius ąpie tai kal
bėjo vos tik grįžęs iš Ameri
kos Legi jono nacionalinio
suvažiavimo, įvykusio Kan
sas City, Mo. Jis džiaugias,
kad Legi jonas suvažiavime
daug nuveikęs karo klausi
mu ir gauta daug įkvėpimo
karo žygiams.
Klausiamas apie Legijono
♦
l"Dr*uiu" leme teieoBoma
priimtą rezoliuciją, kuriaj a
Roane Waring, Memphis, Tenn., Traction Executive, ir Mrs. Waring, stovi ant plat
karštai remiamas sumany
mas karo reikalams paskelb formos, po išrinkimo Amerikos Legijono vadu. Roane VVaring Amerikos Legijono va
ti visuotiną vyrų ir resursų du buvo išrinktas Kansas City, Mo. Tai pirmas buvo Amerikos Legijono suvažiavimas
draftą, sekretorius atsakė, šio karo metu.
.
kad tai standus principas ir
šalies administracija dirba
planus, kurie reikalingi dau
gybės smulkmenų.

ŠIEMET AMERIKA MINI 450 METŲ
SUKAKTĮ; JI RASTA 1492 METAIS

Ari. Rytu gyventojams
gresia badas
ANKARA, Turkija, rūgs.
22.—Artimųjų Rytų gyven
tojai ateinančią žiemą susilauks bado, jei Amerika ne
suskubs pagalbon su javais.
Ypač badas gresia Sirijos ir
Lebano gyventojams, jei bus
surinktas menkas derlius.
Toks pat stovis yra Egipte, Palestinoj ir kitur.
žinovai pareiškia, kad tuo

MASKVA PRANEŠA, KAD STALINGRADE
KOVOJAMA DURTUVAIS, VOKIEČIAI ATMUŠAMI

trukus į šį žemyną prasidė
jo ateivystė ir atvyko misi
onieriai, kaip tai dominiko
nai, pranciškonai, benedikti
nai ir kiti. Visur iškilo misi
jos tarp indijonų. Tie misio
nieriai nepaprastai daug pa
sitarnavo Amerikai, nes jie
atvežė čia krikščionybę, kuri iki tų laikų nebuvo žino
Savo laikais Kolumbas bu
ma, jie praplėtė čia tikrąjį
1 vo vadinama® svajotoju, lautikėjimą.
kinių žąsų vaikytoju ir kitoAmerikos gyventojai šianjkiais vardais, kai jis leidosi
| die gėrisi tais misionierių
jūromis ir vaivatliktais Dievo garbei ir žmo
denynais ieškoti nežinomų
nių gerovei milžiniškais dar
naujų pasaulių. Jis rado
bais.
/
Amerikos žemyną — naująjį
pasaulį, ir jo svajonės virto
tikrenybe.
Kinu tėvų S vaikai

NEW YORK. —šiemet
Amerika mini 450 metų su
kaktų, kaip ji rasta. Ją rado
Kristoferis Kolumbas (Columbus) 1492 metais. Pus
penkto šimtmečio nėra ilgas
laikas. Bet kokie dideli kul
tūros darbai tuo laikotarpiu
atlikti, tikrai stebėtini.

CHUNGKING, Kinija,
rūgs. 22.—Amerikiečiai laku
nai Kinijoje štai kokį rekor
dą padarę per liepos ir rug
piūčio mėnesius:
Atliko 23 paskiras atakas
prieš japonų įsitvirtinimus
Kinijoj, prancūzų Indo-Kini- se visuose kraštuose maisto
joj ir Burmoj, 38 japonų pakankamai. Nelaimė yra
lėktuvus numušė ir 30 kitų tame, kad daugumą visų ge
ant žemės sunaikino. Ir visą rybių susikrovė profiterininlaiką nė vieno savo bombo kai žmonių išnaudojimo ir
Rasta Amerika buvo tam
1 praturtėjimo sumetimais.
nešio neprarado.
r
Dėl to visur gyvenimas pa si ir juoda religiniu žvilgs
brango taip, kad žmonės dau niu. Kolumbas pirmasis čia
Hoover sako, kad
nutiesė kelią krikščionybei,
giur priversti alkti.
nes Bažnyčios drąsinamas ir
piktadarybės plinta
WASHINGTON.—Laivyno dominikono kun. Juan Perez
NEVV YORK, rūgs. 22. —
dept. paskelbė, kad rugpiūčio raginamas ir pas karalienę
J. Edgar Hoover, Federal
-pradžią U. S. neteko dviejų Izabelę užtariamas jis leido
Bureau of Investigation di
prekinių laivų iš konvojaus si ton istorinėn kelionėn.
rektorius, pareiškia, kad vi
į Maltą.
Po Amerikos radimo nesoj šaly ima plisti įvairių
rūšių piktadarybės, ypač iš
jaunimoi tarpo.
Hoover įspėja lokalinius
autoritetus dabar imtis prie
monių, nes paskiau gali bū
LONDONAS, rūgs. 22.— traukinį au municija Banja
ti per vėlu.
Ašies kariuomenė kuone kas Luką apylinkėse, už 95 mai
Hoover apie tai kalbėjo
dien turi kruvinus susirėmi lių nuo Zagrebo (Kroatijoj)
Tarptautinės Policijos Virši
mus su serbų patrijotų gau pietrytų link.
ninkų Sąjungos suvažiavime, i
singomis partizanų grupė
Bulgarija pasiuntė dvi nau
mis Jugoslavijoje ir neįsten jas divizijas Jugoslavijon
gia jų nugalėti.
Visuotinos tarnybos
tikslu serbų partizanus su
Naciai ir italai okupantai varyti kur nors į kalnus
bilius senate
bijo naujo karo fronto ati- prieš ateinančią žiemą, kad
WASHINGTON, rūgs. 22.i darymo prieš juos Balkanuo tuo keliu apsidrausti nuo tų
—Šen. Lister Hill, dem. iš se. Dėl to stiprinami pakran- partizanų akcijos.
Ala., senate iškėlė bilių, kū čių įsitvirtinimai DalmatiPranešta, kad partizanai
riuo prezidentas autorizuo- joj, Albanijoj ir vakarinėj
jainas karo metu paskelbti Graikijoj, anot apturimų čia prieš okupantų kariuomenę
vartoja iš okupantų atimtus
visuotiną vyrų tarnybą ir su iš Europos žinių,
mobilizuoti tautos pramones | Serbų partizanų grupės lėktuvus, tankus ir municiir resursus.
nukovė 300 italų ir paėmė ją-

NACIAI BIJO NAUJO KARO FRONTO, ŠĮ KARTA
BALKANUOSE; PAKRANTES SAUGOMOS

MASKVA, rūgs. 22.—So
vietų karo vadovybė ir koį respondentai praneša, kad
Stalingrade vyksta kruvinos
kovos durtuvais
siaurose
griuvėsiais užverstose gat
vėse. Rusai kiekvieną pėdą
atkakliai gina. Vienur kiek
pasitraukia, kitur vokiečius

Norvegai bėga nuo
naciu Svedijon

STOKHOLMAS, rūgs. 22.
— 62 norvegai bėgliai, tarp
j kurių yra moterų su kūdi
kiais, iš Norvegijos atvyko
Švedijon, anot Soedra Dalarnas Tidning. Iš pradžių nor
vegų bėglių grupę sudarė 91
asmuo. Iš jų 15 mirė sniegu
nuklotuose kalnuose. Kelio
nė tęsės apie 15 parų. Visi
NEW YORK, rūgs. 22. — nudriskę ir išbadėję.
Švedijoje bėgliams parū
Karas Vokietijoje sukėlė ne
pakenčiamas gyvenimo są pinta Laikina pastogė. Pas
lygas taip, kad tarp žmonių kiau bus parūpinti namai ir
ir kariuomenėje pradėjo plis darbas.

LIGOS RAIŽO NACIU
"SVEIKATOS FRONTĄ"

ti įvairių rūšių ligos, su ku
riomis kova nepaprastai sun
ki trūkstant gydytojų ir medikamentų. Apie tai čia gauta žinių iš privačių šaltinių.
Spėjama, kad daugumą
ligų Vokietijon įnešė iš įvai
rių okupuotų kraštų suga
benti abejotino sveikumo
darbininkai, kurie prastai
maitinami. Iš karo frontų
grįžę namo kariai užsikrečia
ligomis ir jas paskui išpla
tina frontuose.

Keturi fanatikai
nuteisti mirtimi

atbloškia. Sako, kiekviena
miesto pėda kontestuojama.
Krasnaja Zviezda rašo,
kad be durtuvų dar mušamasi ir šautuvų rankenomis.
Visur krūvos laVonų ir per
juos be atodairos lipama.
Kai kuriose vietose rusai su
vokiečiais iš užimtų namų
apsišaudo. Mieste ir ore tik
ras pragaras. Rusams kovo
se padeda ir moterys.
Laikraštis Pravda gi pa
reiškia, kad vakar ir šian
dien gatvėse kovos nenutrąu
kiamos.
(Vokiečiai praneša, kad
jie Stalingrade iš šiaurių ir
pietų šonų pasiekę Volgą.
Tas reikštų, kad rusai ten
jau nustumti į tos upės pa
krantes).
Gana to, sovietų vadovy
bė praneša, kad vienoj mies
to daly rusų kuopa 230 vo
kiečių nukovė, 24 motorinio
tus vežimus ir tris mortąrų
batarejas sunaikino.- Kitoj
miesto daly vokiečiai netekę
12 tankų ir dviejų kareivių
kompanijų. Viskas sunaikihta ir išmušta.

STOKHOLMAS, rūgs. 22.
—Iš gerai painformuotų bal
tinių čia gauta žinių, kad
Hitleris jau netekęs vilties
iki šalčių sutriuškinti 'Sov.
Rusiją ir įsakęs išilgai fron
to statyti apsaugos linijas,
taip kad būtų galima žymią
dalį kariuomenės iš ten iš
traukti ir pasiųsti vakarų
frontan, kur gresia invazija.
Iš tų pačių šaltinių pra
priimti Bažnyčion .
nešama, kad, rasi, Hitleris
BE Anas, Šveicarija. —
NEVV YORK.—Kinijos'tei
ateinančią žiemą pradės tai
Vatikano sluoksniai iškelia Kinijos frontuose
singtuno delegato dr. T.: P.
kos ofensyvą. Gal jis praneš ■
aikštėn, kad prezidento at
Siu visi penki vaikai apkrik
nėra dideliu kovu
vokiečiams, kad visiškas Ru
stovas Myron C. Taylor pas
štyti > ir- priimti Katalikų
sijos nugalėjimas neįmano
popiežių nuvykęs pokarinės
CHUNGKING, Kinija,
Bažnyčion. Visi lanko kata
mas ir sieks atskiros taikos.
taikos klausimais.
rūgs. 22.—Kinų karo vado
likiškas mokyklas. . < ; u
vybę praneša, kad kinų su
Du vyriausi vaikai prieš
japonais,
turimos tik mažos Japonai atakavo
pustrečių metų apkrikštyti,
i kovos Kwangtung, Honan ir
o trys—tik neseniai. Vai- i Legijonas už karinę
Kiangsi provincijų frontuo Port Moresby
kams krikšto sakramentą I
se.
suteikė kun. dr. John T. S. jaunuoliu mankštą
GEN. MacARTHUR STO
Kiek anksčiau Honan pro
Mao, kinų katalikų misijos
KANSAS CITY, Mo., rūgs.
VYKLA, Australija, rūgs.
Chieagoj klebonas, T. P. Siu 22.—Amerikos Legijonas va vincijoje kinai smarkiai su 22.—37 japonų lėktuvai šian
draugas.
kar vakarą .uždarė savo na pliekė japonus po trijų va die atakavo Port Moresby
landų atkaklios kovos.
Vaikų tėvas ir motina nė cionalinį suvažiavimą, kurs
šiaurvakarinę dalį. Nepada
pirmą kartą įvyko karo me
ra katalikai.
ryta nuostolių.
tu.
Amerikiečiai už tai japo
Britai lėktuvais
Naciai įspėja
Iš pravestų rezoliucijų pa
nams atsimokėjo bombar
kovoja su būrais
žymėtinos :
duodami Buka salą ir jų Bū
Berlyno duonkepius
Įvesti vienerių metų priva
NEVV DELHI, Indija, rūgs. na bazę Naujojoj Gvinėjoj.
LONDONAS, rūgs. 22 — lomą karinę tarnybą visiems 22.—Vakarinėj Indijoj suki
Žiniomis iš Šveicarijos, na jaunuoliams, nesukakusiems lo fanatikai musulmonai huLONDONAS. — Madagas
ciai Berlyne įspėjo duonke 22 m. amžiaus. Karinio draf- rai. Britai su jais kovoja lėk kare vyksta kovos britų su
pius, kad jie iš substitutų to amžių sumažinti iki 18 tuvais. Vartojamos orinės prancūzais netoli salos sos
metų amž.
gamintų geresnę duoną.
bombos, kulkosvaidžiai ir pš tinės.
Karo gamybai sumobilizuo rašiutininkai.
Autoritetai randa, kad
duona, kaip reikiant neiške- ti visus vyrus ir pramones.
BUENOS AIRES —Argen
piama, nes riekiant prilim
Nieku būdu negrąžinti na
Nacionaliniu organizacijos tinos vyriausybė planuoja
pa prie peilio kai paprasta cionalinės, arba lokalinės komandieriu išrinktas Roane uždaryti vokiečių organizaci
tolia.
prohibicijos.
Waring iš Memphis, Tenn. jas.

KARACHI, Indija, rūgs.
22.—Hyderabade keturi hurai, priklausą musulmonų
fanatikų organizacijai teis
mo nuteisti mirtimi už ke
leivinio traukinio sudaužy
mą. Kitų 12 hurų teismas
išteisino. Bet šalies apsaugos
sumetimais jie iš naujo areš
tuoti. Hyderabad yra vaka
rinėj Indijoj.
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ALSAB BEATS WHIRLAWAY BY A HAIR

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI

vertinti asmenybes. Mes tu pagrindų yra rimčiausias ir
rime kovoti su netaktais, pa pastoviausias. Tad siekime
šalinti dirbtinąjį nuoširdu to visur ir visada.
mą, pasidaryti praktiška
P. Klausutis
niais, gi tada prieisime prie
ADVOKATAS
tokio bendradarbiavimo, ku
ris remsis ne atskirais žmo
nėmis, bet mūsų yisų kul WHITNEY E, TARUTIS
ADVOKATAS
tūriniais laimėjimais, mūsų
Centrinis Ofisas:
visų žmogiškaisiais jausmais
ir gabumais. Veikimas ir , 3183 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
bendradarbiavimas ant tokių

IS

KOKS LIETUVIŲ VISUOMENĖS VEIKĖJAS
MAN GERIAUSIAI PATINKAT

•4h
ž

- Kai kurios kritiškos pastabos. - Mūsų
visuomeninio gyvenimo skauduliai. - Daugiau
reikia kreipti dėmesio į meną.

Ž

i

9

per spaudą, bet ir nė žodžio
UIT.
netariant ir nerašant. Apie
T 9 ,.„v
Su visuomenės vadais su tą tylų nepasitenkinimą daž134? '
sitinkame kiekviename žings nai užsimiršta ir visuomenė
fnyje. Be Roosevelto, McArt-jįr patys vadai, nes tos tyMi
hur, Kelly ir kitų, mes, lie- lįosios “diskusijos” slepia sa("Draugu” Acme telephoto)
tuviąi, dar turime savo lie-) Vyje ne tiek principinius vituviškosios visuomenės va suomenės ir vadų tikslus,
Alsab beating Whirlaway in speeial $25,000 mateh race at Narragansett Park, New
dų? Bažnyčiose šimtai žmo kiek priemonių pasirinkimą, York. The two horses were less than a nose apart a« they finished the thrilling race.
nių klausomės kunigų pa taktiškumą ir tinkamumą
mokslų, lietuviškose mokyk būti geriausiu tam tikros vi anksto paskyrę įvairiems rei sime džiaugtis ir gėrėtis to- Į veikėjų tarpe, asmeniškieji
lose jaunieji klausosi moky suomenės vadu ar jos pažan kalams ribotą laiką. Tai y- miš kultūrinėmis gėrybėmis, veikėjų reikalai, jei įterpti
tojų žodžių. Per lietuviškuo giu nariu. Pažangus visuo- pač reikalinga per diskusi- kurids mūsų pačių bei mūsų santykiuose su visuomene,
sius radio pusvalandžius menės vadas visuomet sten- ’jas, sveikinimų kalbas, etc. išugdytųjų genijų būVo’ su ne tik kad nepasitamauja
klausomės kalbų ir progra giasi sužinoti ir išklausyti Reikia atsiminti, kad idea- kurtos. Visuomenė nori, kad lietuvių bendradarbiavimui
mų, prisimename ti) progra iš eilinių visuomenės narių lizmą ir pasiaukojimą gali veikėjai ne kalbas sakytų ir bendram mūsų labui, bet
mų rengėjus. Susirinkimuo ne vien pasigerėjimus ir ap ma sužadinti ne vien tik kal apie mūsų kultūrinius • lai viską trukdo ir ardo. Veikė
se laikomės pirmininkų nu lodismentus (rankų ploji bomis, bet ir muzikos, poe mėjimus, bet pirmiausiai su jas, kuriam daugiau rūpi sa
rodomos tvarkos, klausomės mus), bet ir visas nepasiten zijos, vaidybos ir kitokiu me darytų mums progop , pasi ro asmeniška karjera ir po
kalbėtojų kalbų, prisimena kinimų priežastis, kurios vi nu išreikštomis kilniomis i- gerėti kultūriniais produk puliarumas, kurte veikime
me jų pareigas, turimus ti suomenę atbaido nuo ben dėjomis. Tai ypač svarbu tais. Ne sausos diskusijos teranda ir teieško daugiau
tulus, praeitį. Koncertuose ir dradarbiavimo. Toliau šiose suderinti per iškilmingus po- ar save besipopuliariną vei sia asmeniško pasitenkini
operose mūsų akys nukreip eilutėse paduodami pavyz sėdž’us. Amerikos darbo žmo kėjai, bet mūsų lietuviškoji mo, atstumia nuo savęs rim
*
.
t tos j artistus, dirigentus, re- džiai yra apibendrinami, ku nės įstaigose ir dirbtuvėse ne kultūra turi būti bendradar tiems žygiams pasiruošusius
žisorius. Įstaigose ir dirb rie taikomi ne tam tikriems tinginiauja, bet dirba ir nu biavimo židinys ir ryšys. Če ir gėrio pasiilgusius žmones.
tuvėse mes vykdome vadi vadams ar profesionalams, vargsta. Jie nenori visą at kų, ungarų, lenkų ir kitais Visuomenė, kuri dar nėra vi
namųjų “bosų” nurodymus. bet visiems bendrai.
liekamą laiką praleisti vei kompozitoriais turime pro siškai demagogų pagadinta,
Iškilminguose susirinkimuo
kėjų pamokslus klausydami. gos gėrėtis ilsėdamiesi vieš kuriai įkyrėjo jos gyvuliš
2.Visuomenės veikėjų
se ir pramogose mes stebi
bučių ir bendrabučių Balio kiems instinktams pataikau
prakalbo* ir diskusijos
3.
Kodėl
snaudžia
mokslo
me žymiuosius svečius su jų
nuose. Dažnai galime pasi jantieji, kuri moka aukotis
Dažnai įvairiomis progo laipsnius turintieji
gabumais ir ydomis kitus
džiaugti ir jų išpopuliarin- matydama rimtą ręikalą ir
tinkamai užkalbanti ir su mis mums tenka klausytis profesionalai?
•
tais šokiais. Reiktų ir mums pavyzdį, toji visuomenė nojais nuoširdžią pažintį už kalbant tokius ar kitokius
Mes turime lietuvių veikė susirūpinti savo tautinio me- ’ ri būti vadovaujama šimtamegzti. Skaitydami laikraš profesionalus-veikėjus. Ir to jų, kurie moka kalbas sa no populiarumu bent mūsų, procentinių idealistų, ji ieščių editorialus ir kitus straip kiose prakalbose nemalonu kyti, radio programas su pačių visuomenės tarpe.
ko žmonių su aukšta ir pla
sniius mes gėrimės, kritikuo klausytis išsireiškimus, kad ruošti neprofesiopalams .arjg Visuomenė^ėgsta
čia pasaulėžūra, susiranda
jame ar net biaurimės lie “aš tai padariau”, “aš taip pusiau profesionalams. Bet
save nepervertinančias ir ki
praktiškus, taktiškus ir
tuvių laikraščių redaktoriais seniai išpranašavau”, “aš mes neturime veikėjų ir va
tus tinkamai. mokančias įnuoširdžius1 Vėlkėjus
ir bendradarbiais (pav., tų^ taip daryčiau ar darysiu”, dų, kurie sėkmingai sugebė
z. f/vjA.n ,
rime lietuviškų laikraščių, etc. Jei kalbama lietuvių vi tų bent retkarčiais bei svar
Veikėjai pirmiausia turi
kurie tik pasibiaurėjimo suomenės vardu ir norima biais momentais susitikti Tr patys turėti nuoširdaus ide Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1
jausmus tesukelia, nes bjau sukelti visų entuziazmą ir nuoširdžiai pasikalbėti su alizmo, pageidaujami jo iš
Tik viena >ora aklų visam gy
riausiais kultūringų žmonių pasiryžimą ką nors laimėti, šimtais tokių lietuvių, kaip visuomenės. 'Netaktai pačių venimui. Saugokite Jas, leisdami
lAegzamlauoti jau modernlBklauel*
visai nevartojamais žodžiais tada kaip tik daug naudin kunigai, advokatai, dakta
metodą, kuria regėjimo mokalaa
gali sutelkti.
redaguojami šmeižtai, me giau dažniau kartoti “mes”. rai, mokytojai, inžinieriai, ar
116 METAI PATYRIMO
DR.
G.
SERNER
pririnkime akinių, kurie pašalina
las, nelogiškumai, gyvuliš Veikėjas, kuris jaučiasi ne į tokias profesijas besiruo
vte» aklų ttemplm*. ..
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
kas pasigerėjimas kankina paprastu ir aukštai vertin šią studentai. Tenka many
25 metų patyrimas
. <»
Dr. John J. Smetana
gu kitų tarpe, turėtų atsi ti, kad tam gal kenkia mū
mais tautiečiais, etc.).
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
minti, kad jis, jei t i k z* a i sų tituluotųjų ir ekstraordi
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Pasidavimas kitų įtakai,
Kreivas Akis
opTometristai
reikšmingu yra nuoširdžiai narinių vadų netaktai ir ne•
Utaiso.
vykdymas kitų nurodymų,
1801 So. Ashland Avenue
pripažįstamas, • tegalėjo to praktiškumas, bet taip pat
Kampas 18-toa
Ofisas tr Akintų Dirbtuvė
tylus pavydas, pagarba, ne
Telefonaa: GAMAI 06SS. Chicago
kiu tapti ir gali būti tik dė gal profesionalus nuo orga
3401 80. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
pasitenkinimas ar net pasi
kampas 34th St.
Kaadlen 8:80 a m. Iki t:tO p. m,
ka tos visuomenės, kuriai jis nizuoto
bendradarbiavimo Valandos nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 8
bjaurėjimas žymesniųjų žmo
Trečiad. lr Mtad. 8:80 a. m.
Iki 7:0S p. m.
tarnauja.
Trečiad.
ta*
Sekmad.
pagal
sutartj
atbaido kokie nors kraštu
nių elgesiu ir veiksmais
vyksta visur ir visada. Va
Mūsų veikėjai dai4 galėtų tinumai. Gali, pavyzdžiui,
LBTUVIV DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
dai dalinai pažaboja visuo parodyti savo praktiškumą priežastimi būti reikalas AMERIKOS
l a,ar.
menę ir, iš kitos pusės, vi ir didesnį visuomenės supra- daug ir sunkiai dirbti per
Tai OANal <131
tiaL VlRginia 0036
suomenė kritikuoja vadus ne j timą kalbėdami trumpiau, ištisas dienas įstaigose ir
MU BSVeriiAI
DR. S. BIEŽIS
tik per garsiai sakomas pra išvengdami bereikalingų žo dirbtuvėse, didelis rezidenci
hl.
DUNDDUŠ
kalbas ir diskusijas, ne tik džių ir minčių kartojimą, iš jų atstumas Chicagoje, ne
GYDYTOJAS IR OHZKUBGAS
AS
turėjimas tinkamo lietuvių
2291 VVest Cermak K4.
•' -B
* %»•> t
kultūrinio
b
e
i
rekreacijos
v
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
centro, per didelis išsispeW
k
a-d
Sekmad., Trečiad. h* Šeštad. va
iais ’ pagal Sd
karais ofisas uždarytas.
cializavimas ir dėl to nustoREZIDENCIJA:
jimas bendros kalbos, pro- tas. 6068 So, Talman Ate.
km. TaL GROvahUl 0611
fesinis pavydas bei egoiz Offiee taL SUfiock 4848
3241 VVest 66th Place
<2
Tel lfiFabllc 7966
mas, etc. Būtų įdomu pasi
BR.
J,
J.
SlfeūN
AniS
skaityti profesionalų nuomo
TaL OANal 0287
nes šiuo
Rea. tat: PROspeet 6659
• klausimu.
• GYDYTOJAS IB OHIRURGAB

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877 *

1. Visuomenė ir Jos vad&i

4. Kaip laimėti didesnį
lietortų palankumą
tautinei koitfrral f

Z/
t '

|V S.

•■'V •>».

Ssr,

,4 Uz

Trtautry Drpartntnt,

. . vWaitl

On second thouglit you ought to makt a 900d
son-in-]

pt

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir
nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos LietuviŲ
Mokykla

TM RTAto 7571

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
a t sako mingai oi
prieinamą

816 W. 33 rd Place, Chicago, III.

PRIVATINES

PIANO PAMOKOS

JOS F. BUDRIK

DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE

KBAvnjvBJi:

Dorothy Davey

3241 So. Halsted SL

Mokina, vartodama pasaulio
atsižymėjusio muziko

ALBERTO

Telefoną*:

JONAS

Calumet 4591

Mokinimo Tekniką.

DBL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

Dėl pasitarimo šaukit sekančiai

DREXEL 392 3

YARDS 3088

LIETUVIAI

DI P. ATKOČIŪNAS
,

DAKTARAI
TaL TARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
m AKINIUS PMTAIKO

Antradieniais, Ketvirtadieniai!
. ir Penktadieniai!
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

744 VVest 35th Street

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

Mt. f. C. WMSKUNAS
GYDYTOJAS IR OHIRUReAS

2158 YVest Cermak Road
Ofise taL OANal 8848

Ofiso vaL: 2—4 Ir 7—9
Seredoj pagal Kitarų.
Ree.: 7004 So. Fairfield Av«M
Res. teL: HEKlook SIM
TeL YARda 3S4O

DR. G. VEZEUS
DANTISTAI
4645 So. Ashland Avenue
•rtt 47tk Street
vaL: aso 9 Vai. ryto iki 8 vai. vai
Seredoj pagal antartį.
Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Telefonaa CANai 4708

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted SL

' OFISO VALANDOS: 24 it 74
ir pagal antartį.

TaL Cicero 1434

OIL P. Z. ZALATORIS

2423 VVest Marųuette Rd.

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

756 Wot 35th Stcfiet

134 N. LA SALLE ST.
Room 2614

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtai ir Nedėliomis snaitarar

DR. STRKRL’tt
Lietuviams reiktų išmokti'
PHYSICIAN AND BVRGEON
organizuotai džiaugtis tau
tine kultūra, kurios kūrėjais 4645 So. AsMand Avenue
mes esamę. Arba, aiškiau
OFISO VALANDOS:
sakant, mūsų veikėjai ir va Nno 2 iki 4 tr nno 6 iki 8 vai. vai
Nedėliomis pagal sntartį.
dai turi mums sudaryti kuo Offloe taL YAItds <787
' daugiausia progų pasidžiau Mimų taL PROspartltaO
gti ir pasigerėti lietuviškuo Tsl YARda 6M1.
ju menu ir mokslu. Lieto* Raa: KRNvood 8107.
Į viškumo meilę, savo tautos
DR. A. J. BERTASH
ir tautiečių meilę sėkmin
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB
giausiai išlaikysime tik ta Ofiso vaLt auo 1-3; nno 6:30-8:80
da, kai pažinsime ir mokė-

PAMOKOS

DR. S. R. PALUTSIS

.«

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

TeL OANal

6968

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas lr Raridtoclja:
2155 West Cermak Road
' OFISO VALANDOS
NUO 7 tad 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVeste rn Ave.
TaL CANai 7171

Nuo S vaL ryto IU 5 vaL
Ofise TeL ...........

VlSginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. AsMand. Are.
(2-tros lubos)
Tel. MIDway 2880

Chicago, III,

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0994
Bes. TeL: Kenvrood 4309

OFISO VALANDOS:
Rsaldsadja: <600 So. Artėti aa Ava. I iU 4 popiet
7 iki 9 vakara. VALANDOS
ir pagal sutartį.
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: U V. ryto iki 8 popiet
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis n<a> It iki U vai. diena,
6 iki 9 vai. vakare
TaL Cicere 1484

Kad būtume nutritrdfrs,
men pirmtsmia turime bfiti
teisingi, nen pfrava turime
turėti medžiagos, kariai ga
lėtume taikyti papuošalus.
MORE.

“Darbai patodo meilės jė
gų” JGoethei.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4146 Archer Aveaue

2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Rez. Tel. LAFayefte 0094
Trečiadieniais lr Sekmadieniaie
Jeigu Neatsiliepia —
pagal sutartį
Šauk KEDzie 2868
Ofiso telefonaa PROapect 6737
VALANDOS:
Namų telefonas VlRginia 2421
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., šeStad. 8:30 iki 9:30 vak.,

aritnari. Pagal ftuUfinų

BEMKITK

>■■■■■■

Trečiadienis, rūgs. 23, 1942

prinešti. Trūko indų. Visas centų. Už lėkštę minėtos ariu
reikalas buvo suprastintas, bos tremtiniai turėjo užsi
nes jos trijuose geležies ka mokėti 80 kapeikų, beveik

KA DIRBA, KA VALGO, KAIP GYVENA
TREMTINIAI .SIBIRE

- Termitu ir pelių atakuojami. - Į eilę, prie
buizos katilu. - Darbai prie ginkluotu
sargybiniu. - Vogčiomis į mišką valgymui žolių
pasirinkti. - Nusivarė batu galais paragindami
“Jūs nešvarūs buržujai”

f Pirmoji nakvynė

Kaip dabar gyvena dešim

tys

tūkstančių

Sibiran

iš

Nepakęsdami

tos

baisios

nešvaros tremtiniai pirmąjį

tremtų lietuvių? Atsakymą rytą praleido miške besida
j tą randame beskaitydami rydami šluotas savo naujie
toliau knygą “Arrest and siems gyvenimams išvalyti.
Exile”, kur nupasakojama, Kol trobelėse padarys nors

ką patyrė amerikietė Olga Šiokią tokią tvarką, įremtiKochanska gyvendama Sibi niams buvo leista sustoti vi

tą iš miltų, grucės, bulvių buvo nepapnastai brangus.
ar miežių.
Taisosi naują gyvenimą...

Kiekvienas tremtinis kas
dieną gaudavo lėkštę tos
buizos ir svarą juodos, susmekusios duonos, kuri kar
tais kaip druska degindavo
vidurius. Jie turėdavo stoti
į eiles ir laukti, kada pa
duos. Blogiausia, jog nieka
da iš anksto nežinojo, kada
duoną dalys, kada reikės
stoti į eilę. Kiekvienas tu
rėjo nuolat budėti, kad nepasiliktl|
paskutinės

Tremtiniai pradėjo įsikur

Baigęs

patik

rinimą tasai jų naujas komunistiškasai bosas pasakė
kalbą tremtinius išvadinda
mas tinginiais ir nešvariais

buržujais,

kuriems

Sovietų

sa, buvo be dugno, bet tą
jau buvo galima su senos
skardos

gabalu

šiaip

taip

užkimšti. Nuo upės krante

tremtiniai ėmė nešti molį ii
sumaišę

su vandeniu ėmė

rankomis užlyginti trobelių
vo nė higieniškų įrengimų ir
tremtiniai su

aplūžusiomis

mentėmis (lopetomis) patys

pasirūpino išsikasti.

Tada tremtinius suvarė į

VALANDOJE

Triangle
Range Oil

driekusios per keturias il
gas eiles. Kiekviena trobe

lė

turėjo

juose

du

buvo

kambariuku,

geležinė

ar

iš

Kreipkitės į -

molio suplūkta krosnis (pe

čius). Grindžių lentos buvo

gerokai

prasižiojusios

ir

į

plyšius buvo prigrūsta mo

lio, kurs bevaikštant lindo
laukan. Daugelis krosnių bu
vo

sugriuvusios ir tik dar

dulkių skaičių didino, kurs

storu

užguldavo

sluoksniu

kiekvieną

daiktą.

padėtą

ANTHONY B. PETKUS

Langiukai buvo maži ir jų

daugelis stiklų buvo išdau
žyti. Matyt, kad kitados į

tas trobeles ir elektra bu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

OENERAI* FACTORY HELP —
Vyrai suvirš 45 metų amžiaus, ku
rie yra patyrę prie “Container” išdlrblmo darbų, bet patyrimas ne
būtinai reikalingas. Lengvi darbai.
NATIONAL STEEL CONTAINER
CORP., 6700 S. Is-elalre.

Kristaliniai balta range
alyva dėl mėlynos liepsnos
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteliai
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą.

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th Street
Chicago, IU., Tel. CAN. 2020

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

MAINTAINANCE

VYRAI

South Side dirbtuvė reikalauja 3
vyrus operuoti speciales popieros in
delių gaminimo mažinąs. Buvusieji
auto mekanikal būtų tinkami tame
darbe. 80 centų j valandą lr suvirš.
Nepaprasta proga pastoviuose dar
buose tinkamiems vyrams. Tel. —
DORehester 2102. L. J. HOPFMAN
1752 E. 75th Street

COUNTER VYRAI
VIRĖJAI IR PORTERIAI

GENERAL FACTORY DARBAI
Turi turėti gimimo paliūdljimus^
Patyrusleji. Aukščiausia pradinė al Kreipkitės Į —
ga mokama. Taipgi reikalingi vy
REDMER SONS CO..
rai be ptyrimo prie apvalymo ir
654 W. lake Street
virtuvėje darbų. Atsišaukite antra
dieniais ar ketvirtadieniais nuo 9
MERGINOS — 18 IKI 20 METŲ
iki 11 vai. ryte.
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. Die
THE MARQUIS CO.
nomis. Patyrimas nereikalinga. Pro2652 W. Montrose
ga užsidirbti gerą algą dirbant ant
TOOL IR DIE MAKERS taipgi ‘ir "plece work“.
EISENDRATH GLOVE CO.
LATHE HANDS dirbti prie Bakellte
moldų. Dabar proga išmokti Bake2001 Elston Avė. —- 5tli Eloor
lite moid Išdirblmo amatą.
1428 N. AVELIjS STREET
OPERATORES
Patyrusios prie single needle maši
WOODWORKERS — Mattlson Ma
nų. Taipgi priimsime nepatyrusias,
chine Operatoriai. Prlngle * Brodle kurios nori mokintis. Užmokestis l&tMaehine Operatoriai ir Hand Ti
i ke mokinimo.
ers. Overtime kas savaitę.
j
FSROTECTION PRODUCTS CO.
LIBERTY WOOD TURNING CO. 1
615 No. Aberdecn
2560 WEST 2 lst PLACE
HOTELYJE TARNAITE8 — suau
8CREW MACHINE OPERATORIAI gusios moterys pageidaujamos, še
prie National Acme. 4 spindle maši šios dienos. Gera užmokestis, pa
nų. Pastovūs darbai. $1.50 J valan stovūs darbai. Uniformos duodamos.
dą. Te(. ^-r- Blue Island 4*500.
FLAMINGO HOTEL
BLUE ISLAND MACHINE CO.
5520 South Shore Drive
2940 W. 127th St., Blue Island, IU.

PAPRASTI DARBININKAI
relkšllngi. Pastovūs darbai stipriems vy
rams dirbant naktimis ir popieti
niuose šhlftuose kaipo freight loade'rs. Unijos mokestis. 67% centai
.J . valandą.
KEESHIN MOTORS
. . 221 W. Rooeevelt Rd.

vusi įvesta, bet dabar elek

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

tros stotis buvo sunaikinta

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

belių išdraskytos. Į tuos ma

žus kambarėlius turėjo su

(įsteigta 1889 m.).

tilpti po keletą žmonių.

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Anglijos valdžia,
Indijoje geležinkeliu
darbininkams
pakėlė algas
Indijoje dar
pilnas

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

(civilinis)"

Sakoma,

pasipriešinimas.

PAGERBIMAS

PAMINKLAI

neprasidėjo '

pasyvus

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

SI firma virš S0 m. tos
pačios šeimos r&nkoae!

kad jis gali prasidėti už po

ros savaičių. Pirmiausia šis
civilinis pasipriešinimas ga

li

įvykti

transportacijoje,

prie geležinkelių. Bet Ang

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

Workmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

Laitotm'i Direktorius
UBUBANOI Dietą b Rakti

lų valdžia geležinkelių dar

bininkams

pakėlė

dešimt

procentu algas. Atrodo, kad

čia civiliniam

pasipriešini

mui kelias jau užkirstas.

Gali

kilti

maištininkai.

Kas juos nuramins. Sąjungi

ninku kariuomenės Indijoje

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREiPKrraa prie lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

jo, kad japonai gali į Indiją

4585 W. Washington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPubllc 4298

ateiti.

M0M7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Member of the Ltthnanlaa Chamber of Oomsnerea.

nėra daugiausia. Kai kas bi

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.
U stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. Ir Sekm. 9-8 vaL

PLATINKITE “DRAUGĄ’*

ISll

PARDAVRJOS
.Nuo 28 iki 38 metų amžiaus.
W. F. WOOLWORTH CO.
1301 S. nalsted

MERGINOS
Prie restorano, valgymo kambaryje
lr counter darbų. Aukščiausia pra
dinė alga. Gera darbo ateitis. Ne
reikia naktimis dirbti.
Atsišaukite
antradieniais ar ketvirtadieniais nuo
9 iki 11 vai. ryte.
THE MARQITS CO.
:l
VYRAI REIKALINGI, nežiūrint ko
2652 W. Montrose
kio amžiaus, kurie gyvena toli J pie
tus ar toli Į vakarus. Prie “Pick-up
MERGINOS reikalingos prie leng
dellvery” darbų. Nuolatini darbai.
vų mašinos darbų. Atsišaukite po
I'HLEMANN OPTICAL CO.
55 E. Washlngt»n — llth Floor 8:30 vai. ryto.
PRINCIPAI* DIE & STAMPINGCO.
818 W. Erie St.
5th floor
MAŠINISTAI (2), patyrę "Instrument" vyrai ar "model makers"
reikalingi.
Defense darbai. Galite POWER MACHINE OPERATORES,
dirbti overtime. Jei tik norite.
single needle, patyrusios prie siuvi
mo matrosų ir sofų.
ARMOUR RESEARCH FOUNDA
SI.EEP PRODUCTS CO.
TION, 3312 So. SUte Street (už
pakalyje).
Matykite Mr. Olsen ar
629 W. Cermak Rd.
4tli floor
pašaukite telefonu: VICTORY 6050
MERGINOS — 18 metų ar suvirš
MILLWRIGHT lr MAINTENANCE
prie lengvų "delivery” darbų. Proga
VYRAS reikalinga. Turi turėt plą- išmokti bizn). Gyvenančios toli J
ting shop patyrimo.
pietus ar toli Į vakarus.
GRUNAVALD PLATINO CO.
I’HLEMANN OPTICAL CO.
2559 W. 2lst St.
55 E. Washlngton —- llth Floor

.

ir elektrinės lempos iš tro

HELP WANTED — MOTERYS

1832 W. Htibbanl Street

S

VAIKINAI — 18 METŲ AR VIRŠ
prie tavoro (freight) išvežlojimo
darbų. Gera užmokestis. Atsišaukite
rytais.
WILLFTT CO.
14th — Plymoutb Ct.

BATU TAIKYTOJAI
Patyrę: geras užmokestis; norintieji
apleisti miestą. Atsišaukite asme
niškai J —
PUBLIC 8HOE SERVICE CORP.
325 Weet Adams Street

REIKALINGI MACHINE HANDS Ir
BELT SANDERS. Krelpkitėa J —
ALONZI FlUNni'RE CO.

plyšius. Apie trobeles nebu

rų.

lyg išrikiuotos stovėjo išsi

HKLF WANTKD — VYRAI

THE MANHATTAN SHIRT CO.
14 E. Jackson Blvd.

už apie 1,250 angliškų sva

NULIŪDIMO

RANdolob UU-U1I

dinį kibirą (viedrą). Jis, tie

vyriausybė dabar padaro skirtos gaminti valgį visai dėlę algelę, kuri niekuomet bę. 1677 metais paveldėji
progą pataisyti savo gyve jų kolonijai. Jos pačios tu visa nebuvo išmokama. Ofi mo teises į Maine valstybę
nimo kelią. Tremtiniams rei rėjo ir malkas iš miško pri cialiu kursu rusų rublis maž turėjo tūlas George. Mass.
kės dirbti ir sunkiai dirbti.
sirinkti, atsinešti, vandens daug lygus 20 amerikoniškų valstybe tas teises atpirko

jiems paskirtas trobeles. Jos

Tet t

PATYRĘ “BEI.T SANDERS" rei
kalingi prie lengvų cabinet darbų.
Atsišaukite J
"
PREMIER MFG. CO.
2534 S. Wc3tcm Avė.

džiugo krūmuose radusi skar

kartais silkių. Vyrams, kutaip
susirangy damos
ant rie turėjo ypatingai sunkiai miškuose. Čia juos prižifirėgrindų. Nakčia joms prisė dirbti pora kartų buvo duo davo ir ragindavo ginkluoti
jo vesti grumtynės su iš ur ta pirktis mėsos. Taip buvo bolševikų sargybiniai.
K. J. Prunskis
vų išlindusiomis žiūrkėmis. sutvarkyta, kad tremtiniai
už kiekvieną suvalgomą da.Buiza ir duona
lykėlį turėjo mokėti. Už darMassachussetts valstybe
nupirkus Maine valstyTrys tremtinės buvo pa bą tremtiniai gaudavo nedi-

Tremtinių trobelės

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVKRTIBING DEPARTMENT
117 No. Dearborn Street

DARBAS ATDARAS dirbti STOCK
RUIME. Turi būti suvirš 17 m. se
numo. Patogios aplinkybės, patenki
nanti alga. Proga Jsidirbti.

Greit tremtinius pradėjo
mas. Aukštas blondinas — j o moterys įėjo į vidų nak- kart duodavo mažų. žuvelių,
tremtinių stovyklos komen-1 ties poilsiui su vaikais šiaip
varyti į darbus laukuose ar

jų pavardes.

WAITER8 — BUS BOYS
Reikalingi. Taipgi 2 vyrai dirbti pie
tų laike. Patyrę ar ne. mes nuno
kinsime. Darbai “loop" ar north ai
de krašte.
O’CONNELL’S
•I2J E. Grand Avė.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

ti trobelėse. Nebuvo ten nė
pačių reikalingiausių daik
tų. Viena tremtinė labai nu

ADS

- . COUNTER MEN — GRIŪT* MEN

tiluose virdavo visada tą pa rublį. Už duonos svarą —
tį, kažkokią buizą, sumaišy 50 kapeikų, žibalas lempoms

priemonės gyvasčiai palai
re, tremtinių lageriuose.
dury jų esančiame klūbo na kyti.
— Kai tik tremtinius nu me. Vyrai nuvargę išsitiesė
gabeno į paskyrimo vietą, lauke ant žemės ir ginda Kiek kaštuoja lėkštė
— pasakoja ji, — išrikiavo miesi nuo spiečių visokiau buizos
į eilę. Prasidėjo patikrini sių moskitų susikūrė ugnį,
Per mėnesį kartą, ar du

dantas ilgai ir lėtai skaitė

CLASSIFIED

,

DIRBTUVĖJE MERGINOS
Nuo 18 iki 23 metų senumo. 45 cen
tai j valandą. Kreipkitės J —
JAPANNING SPECIAT/TIES CO.
1750 West Carroll Avenue

OPERATORES

—

PATYRUSIOS

Mes išdirbame plaunamus uniformų"
Ir siūlome Jums pastovus darbus su
geromis darbo sąlygomis; piece-work
su garanclja, kuri užtikrins Jums
gerą algą. 40 valandų savaitė ir mo
kame jums laikas ir pusę už over
time. Atsišaukite ant 3-člo aukšto;
OTTENHEIMER A COMPANY
401-7 So. Green Street

MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos dirbti "surgical stringa" dirbtu
vėje. Dirbti pilną laiką ar trumpo
mis valandomis.
INTERNATIONAL SERVICE CO.
963 W. 37th Street
CHAMBER MAIDS

Pilnu ar daliniu laiku. Matykite —
Mrs. Peifer. Housekeeper.
DRAKE HOTEL
140 E. Walton Plaee

PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo prlelaatls — Ilga. Krelpkitėa prie:

Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th SL,
Chicago. UI., tel. I.AFayette 6098.

AGENTAS rrikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi! geras Atsišauk'te j “DRAUGO“ RAŠTINE,
2334 So. Oakley Avė., Ch'eaw. Iii.,
arba pašaukite tel. CANai 8010.

Suomiai nori

garantuotos taikos
WASHINGTON, rūgs. 21.

—Suomijos pasiuntinys Hjai
mar J. Procope vakar spau
dos atstovams įteikė įdomų

pareiškimą, kuriuo diploma

tai susidomėjo.
Pasiuntinys

Procope pa

reiškia, kad Suomija

pasi

rengus pasitraukti iš šio ka

ro, jei Suomijos gyvybei ne
būtų pavojaus, jei valstybės
ekzistavimas būtų apdraus

tas ir pastovi taika būtų ga
rantuota.

Procope sako, kad Suomi
ja nesusidėjusi su jokiu val
stybių bloku ir nesankalbia-

vusi prieš Rusiją.
BERNAS, Šveicarija, rūgs.

22. — Prancūzai žandarmai
Šveicarijos pasieniu miškuo
se ir antšlaičių urvuose be
sislapstančius žydus išgaudo

ir juos siunčia atgal Pran-

cūzijon deportacijai. Dauge
liui žydų pasiseka

papirkų

keliu per sieną įeiti švencąrijon. Jie atiduoda visus, su
savimi turimus pinigus, kad

tik nebūtų grąžinami Pran-

cūzijon.

/
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Rusų kariuomenė ir vadovybė

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chlcago, Illinoia

Vokiečiai yra sutraukę prie Stalinogr&do didžiausias

savo karo jėgas. Mūšiai ten eina tokie, kokių, sakoma,
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja maiinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole1 mikoa ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne-

dedamos.

1

Entered as second-Class Matter March 81, 191$ at Chlcago, IU.
t Under the Act of March 3, 1879.

na iš dienos didžiausiu Įnirtimu kariauta; naikinta, de
ginta. Vis tik Stalinogradas ir šiandien dar nėra pa

imtas. Rusų kariuomenė čia parodė didelį pajėgumą.

Lietuvių bolševikų laikraš

Jai, tiesa, labai daug kainavo to didelio rusų industri

čių redaktoriai eina buržujų

jos ir susisiekimo centro gynimas, bet ji pasauliui pa

keliais. Atėjo ruduo, atvėso

rodė, kad ji gali kariauti, gali atsilaikyti. Patys vo

oras, štai, vieno šlamšto re

kiečiai, kurie taip pat milžiniškus nuostolius turi. buvo

daktorius L. Vabalas-Prūsei-

priversti pripažinti rusų kareivių pajėgumą.

ka jau vyksta

Iš to dabar yra aišku, kad rusų kariuomenė yra pa-

šiltuosius

kraštus — į Kaliforniją.

Karo metu maisto problema pasidaro ir svarbi ir di

mis visais savo, įspūdžiais,

kuriuos patyriau per šaunų

nusikratyti.
— Tięsa, mano

vybę, pakankamai amunicijos, ji vokiečiams sukurtų to

vo

vikeišiną, kurį praleidau di

čiau, senai noriu tos nelai

kią pirtį, kokios jie ligšiol dar nebuvo matę. Dėl to, la

kad jie gali į tolimus kraš

deliame mieste, kur Maikio

mės nusikratyti, bet

bai yra gaila, kad savo laiku Maskvos komisarai likvi

tus važinėti

pape generalną

neužtenka. Žinote,

davo geriausius rusų armijos generolus. Taip pat gai

gražiuose, šiltuose kraštuo

Manau, jus žinote apie vi-

kiškas

la, kad jie ir šiandien dar neprisileidžia santarvininkų

se.

keišinus ir jų reikšmę.
Vikeišinas yra poilsio lai

biauriausia proto

kas sustiprinimui kaip jau

gi įpročiai, pradžioje lengva

nų, taip ir senų kaulų,

nugalėti.

nelaimingus

ir

pasekėjus,

atostogauti

karo ekspertų ir kad net Amerikos Raudonajam Kry
žiui neduoda leidimo savo veikimą rusų karo pafron

Wendell WHlkie, kaip ra
šo spauda, Rusijoj neturi to

Jei rusų kariuomenė būtų turėjusi tinkamą vadovy
bę ir visas reikalingas karui vesti sąlygas, vokiečiai, kuomet lankėsi Anglijoj.
Kaip jis nuvyko į Mask
ir iš tolo prie Stalinogrado nebūtų priėję.
1

i

vą,

jį

sovietų

Siekiama apriboti kai kurių žemės ūkio produktų kai

nas. Norima pasitvarkyti taip, kad maisto nepritrūktų.
Šis karas reikalauja iš Amerikos žemės ūkio didelių
maisto kiekių.
dėja jie ir Sovietų Rusijoj. Rusija, netekusi Kaukazo

dalies ir visos Ukrainos, nuo dabar susiduria tikrai

su milžiniška maisto problema. Negaus maisto iš A-

menkos, busimąją žiemą Rusija negalės išvengti ba
do. Dėl to, norint kad rytų karo frontas nesugniužtų,
reiks žiūrėti, kad rusams maisto nepritrūktų.

Reikia neužmiršti ir to, kad milijonai jaunų vyrų
U. S. kariuomenėj valgo daugiau, negu jie valgydavo

civiliniame gyvenime. Karo pramonei smarkiai veikiant
ir darbininkams daugiau uždirbant, ir čia išperkama

Šiemet derlius Amerikoje buvo nepaprastai didelis,

rekordinis. Tačiau vargu jo užtektų ir užsieniams ir

tarpe tarptų kuo tampriausias vieningumas.

programoje tasai vieningumas neįkai

namie, be tinkamo pasitvarkymo ir išmintingo sure
guliavimo. Dėl to ir galima laukti mėsos ir kai kurių
kitų maisto produktų apribavimo. Ir dėl to nieks ne

pyks, nesineryins, nes reikia karą laimėti. Jei maisto
nepritruks nei Amerikai nei jos santarvininkams, ka

ro laimėjimas bus žymiai tikresnis.
Tad, labai yra svarbu, kad vyriausybė visu rimtu

mu rūpinasi žemės ūkio reikalais.

Kai jis, apstatytas sargais,

gatvėmis,

publika

nė

nežino, kad tai W. Willkie.
Iš drabužių sprendžia, kad

sybė.

Ne be reikalo ji dažnai siunčia savo taip vadinamos

kitatautis — tai ir tiek.

geros valios ambasadorius į Pietinę ir Centralinę Ame

riką, nesigailėdama tam didelių išlaidų.
Vadinamoji “Lotynų Amerika” yra katalikiška. To

dėl, suprantama, kad labai yra svarbu anų kraštų ka

talikams ir Jungtinių Valstybių katalikams palaikyti
artimiausius ryšius, bendradarbiauti.

Neseniai čia lankėsi Katalikų Bažnyčios Pietų Ame
to katalikų vadais tarėsi įvairiais gyvenimo klausimais,
nė

pokarinės

pasaulio

Gerai, kad Willkie vizitas

plačiai

Rusijoj

įgarsina

mas. Tai duotų jam galimu

mų pamatytu Rusijos gyve
nimą tokiu, kokiu jis ištik

rekonstrukcijos

problemos.

Svečiai džiaugėsi Jungtinių Valstybių katalikų orga
nizuotumu, gėrėjosi švietimo ir labdarybės institucijo
mis, net didžiavosi katalikų taip stipriu dėjimosi prie

’Bet,

lai

vietuose yra apstatytas sar
gais ir negali eiti ar važiuo
ti ten, kur jis nori, bet turi
pasiduoti savo palydovų nu
rodymams.

yra

chaminizmas

dva

ir

sios liga. Ligos, kaip ir blo

Bet kuomet užsi-

senėją ne visuomet

galima

keišino tikslas buvo

pana

šus. Dieną

jūros

vo

sūrame

vandenyje
saulutės

kojas

mirkiau,

savo

spinduliais

gyvenimu

susirūpinti.

Pakaušis jau blizga, likusie

ji plaukai pabalo.

Vadinas

kailį indijoniška spalva da

ženklas senatvės. Dabar ma

žiau, o vakare tai šiūsų pa

tau, kad neprotinga

dus plėšiau

su gyvenimu. Jau veik

belankydamas

žaisti
30

metų, kaip su tais Markso

tavorščius ir pažįstamus.

Vieną vakarą nuėjau ap

lankyti dar iš Lietuvos man

pedlioriais sėbrauju ir

vis

tas pats purvinas pagiežos

garai pažįstamą Zigmą Pus-

gyvenimas. Kas bus, kas ne

rį. Jis gyveno netoli Maikio

bus, nuo dabar žadu palikti

Ra

chaminizmo purvyną ir grį

— W.ell, well, geras vaka

žti prie sveikai protauj&nA ( j
,•
čių žmonių, kurių tikslas

papės generalno štabo.

dau

namie. * '

suvargusiai

ras, — Zigmas prabilo. —

nešti

Senai matytas draugas.

ramybės paguoda,

žmonijai

bet

ne

kerštingąją vergiją.
Ištikrųjų malonu man bu
vo, kad mano senas tavorš

mo įspūdžiais.
— Taip, ir man

malonu

čius

Zigmas

Puspūris

ne

po ilgo nesimatymo vėl at

juokais pasižadėjo saugotis

naujinti jaunystės draugiš

chaminizmo

kumo ryšius. Na, kaip tau,

pavietrės ir bado.

Zigmeli, sekasi šioje laisvės

negu

labiau,

A. R.

Frenkio Puciko aną

dien

pabėgo šuo. Išėjęs kreipiasi

— Gerai, daug geriau, ne

išsipopuliarinimo ir norėjęs

gu buvo

rusų

Amerikos tautų solidarumo ir vieningumo propagato-

sužinoti apie tikrą to kraš

Lietuvoje.

Tiesa,

riai ir “good will” ambasadoriai.

to padėtį, sugrįš, apsidairys

labai ilgėjaus savo tėvynės.

ir pasijus, kad jis savo tiks

Bet, laikui bėgant, apsipra

lo nepasiekė.
•

tau su viskuo.

pavergtoje

pradžioje

į kaimyną:

— Kaimyne, ar

nematei

mano šunies?

— Mačiau. Pro mane nu

bėgo.
— Kur jis nubėgo?

Po ilgo nuoširdaus

Jei Wendell WUBde nuva

balšavi-

tikėtis sėkmių. Ištikrųjų, aš

Grįžę namo šie garbingieji svečiai bus dar didesni

SPAUDOS APŽVALGA

jėgų

labai pradėjo likusiuoju sa

šalyje?

Tuo būdu Willkie, siekęs

tavorš-

kas pasimatymui su seno
vės tavorščiais. Ir mano vi-

pasidalyti praeitojo gyveni
tame,

nelaimė

visa

kad kiekvienas svečias so

visų krašto pastangų karą laimėti.

štaba turi.

Labai malonu bus muųis

rųjų yra.

•

Plačiai garsinkime savo veiklą

tik

vo tik pora eilučių parašy

eina

Tai labai gerai supranta Jungtinių Valstybių vyriau

neaplenkdami

bet

ta apie jo buvimą Maskvoj.

rikoj ir Meksikoj dignitarai, kurie bendrai su šio kraš

ir sunaudojama daugiau maisto.

komisarai,

aukštieji

nė jo atvaizdo neįdėjo. Bu

Šiais laikais labai yra svarbu, kad Amerikos tautų
Apsigynimo

nepasitiko

antraeiliai. Maskvos spauda

Amerikos tautų vienybė

nuojamai yra brangus ir būtinai reikalingas.

Didėjo maisto reikalavimai Didžiojoj Britanijoj, di

lima visokį brudą nuo savęs

ju

tyti, taip gerai “lygina” sa

prisideda ir prie paties karo laimėjimo.
ruoju laiku labai daug dėmesio kreipia į žemės ūkį.

Noriu pasidalinti su

lėti dideles kliūtis. Duok tai kariuomenei gerą vado

delė. Jei ją pajėgiama teigiamai išspręsti, tai labai daug

Jungtinių Valstybių kongresas ir vyriausybė pasta

nusiminti. Juk visuomet ga

šie “svięto lygintojai,” ma

pasisekimo, kokį jis turėjo,

Svarbi problema

nereikia

jėginga, patvari. Ji gali pakelti daug sunkumų, nuga

tėse išplėsti ir nuo karo nukentėjusiais pasirūpinti.

.

į

— Bet Zigmai,

Po svietą pasidairius

kalbėjimo, išdrįsęs

pasi

— To aš jo neklausiau.

paklau

Lietuviai perka bonus, aukoja Raudonajam Kryžiui,

žiuotų prie Stalinogrado, pri

renka plieno, geležies liekanas, dirba visus kitus karo

siartintų arčiau karo fron

— Zigmai, ar eini į baž

žymiam kritikui paskaityti

to, tada tai pamatytų, ko
dar nėra matęs. Jis pamaty

nyčią, žinoma, Romos kata

savo naują veikalą. Perskai

likų.

tęs kritikas sako:

darbus, nekalbant jau apie lietuvius karius kariuome

nėj ir lietuvius darbininkus karo industrijoj.
Dirbant tuos darbus, suprantama, atsiranda daug to
kių žinių, kurios yra įdomios ir mūsų, lietuvių, spau

dai ir net kitataučių laikraščiams. Dėl to, mūsų ko
respondentai turėtų tas žinias rinkti ir siųsti mūsų
laikraščių redakcijoms. Organizacijų ir draugijų vadai

taip pat turėtų pranešti apie tai, kiek karo bonų iš

pirko, kiek lietuviai dirba ir aukoja karui laimėti.
Mes apsiimame gautas žinias iš lietuvių veiklos ka
ro reikalams garsinti ir perduoti jas A. L. R. K. Fede

racijos

sekretorijatui, kuris šiomis

dienomis padarė

žygių, kurie duos galimumų lietuvių veiklą labiau išpo-

Darbininkų vertinimas
“Amerika.” rašo:
“Amerikos kariuomenės vadai į dirbtuvėse sunkiai

tų, kaip puikiai gina savo
kraštą rusai kareiviai ir kaip

dirbančius darbininkus žiūri, kaip į sau lygius, kaip jie aukojasi. O gal jis ten
vienodai atliekančius šalies gynimo pareigas. Gėn.;'
dar nuvyks?
George H. Brett neseniai pasakė:
Rusų kareiviai karo fron
“Jūs, darbininkai — vyrai ir moters — esate lakū
tuose tikrai užsipelno'pagy
no kraujo broliai. Lakūnas yra pusiau jūsų rankose/ kai pasikelia į padanges. Jis prik&uso darbštumo ir rimų, bukietų. Sostinių ko
misarai, teatrai, balerinos —
žinojimo, kurį jūs įdėjote į jo lėktuvą. Jo gyvenimas*
kas kita.... Well....
priklauso jūsų. Jums nebus plojimų, nebus jums gar
bės paradų. Bet be jūsų nebus pergalės”.

darbą, kurs atlieka savo pareigas sąžiningai, šiandie

čių dienraščiuose ir net civilinio apsigynimo — Civi

yra neatskiriamas krašto gynimo ir geresnio pasau

lian Defense centruose.

lio kūrimo žygio dalyvis*”

nių iš savo uždarbių nesuveda “galo au galu”. Svar

Kitaip apie mus ir mūsų veiklą niekas nežinos. Be to,

biausia to priežastis — maisto ir kitų kasdieninių

mūsų darbai, jei jie bus tinkamai išgarsinti, didesnes

reikmenų pabrangimas. Dėl to, daugelį nudžiugino

žmonių mases uždegs labiau aukotis, kad greičiau su

Prezidento aiškus ir griežtas pasisakymas, kad algų

triuškinti Berlyno-Tokio ašį ir greičiau pasauliui tai

ir pragyvenimo Išlaidų reikalai bos sutvarkyti be jo

ką laimėti.

kio atidėliojimo. Jeigu kongresas iki spalių 1 d. ne

“Draugo’
gsėjo 23 d.).
(Iš

1917 m. ru-

Laiškas iš Petrogrado....
Lietuvos pabėgėlių padėtis
skaudi. Jų maža dalis bega
lės sugrįžti į Lietuvą, nes
daug jų miršta badu.

kataliko, kurs

pamaldūs žmonės.

Sekma

dieniais niekados Mišių šv.

neapleisdavo. Ir mane vary

tas negali suprasti? —

pa

klausė rašytojas kritiko.

★

*

davo į bažnyčią. Bet aš vi

kur

pataikydavau

dideliame

WAR HUNUS

maldai

praleisdavau

laiką

mieste

It’a not a pleasant pteture to «on* '
tempiate, būt War calls for "blood
and sweat and tears.” And tha Army '
Medical Corpa, with its efflcient
nurses and its volunleer Red Cross
"Angels of Mere?,** needs thousands '
of aurgical beds for fleld and basa
hospitals on every front

neprenumeruotų bent vieną katalikišką, lietuvišką laik

siversti iš savo uždarbių, neišgali paremti karo pas
tangų — perkant karo bonus ir ženklelius. Be to,

raštį ir kurs nepriklausytų bent prie vienos lietuviš

kainų kilimas stumia šalį prie dolerio vertės mažė

kos katalikiškos organizacijos.

jimo — Infliacijoa.”

‘

buvo pusė tuzino irgi nėjo į

bažnyčią. Patekus į tokį gy

Popiežius rūpinasi taika...
Benediktas

nuo

blogo

perėjau ant kito, dar blogės

nio.

Lietuvoj

aš

drauga

vau su tokiais, kurie žydų

bcigelius be pinigų “pirko”,

monopolius daužė ir kitokius
cicilistinius

padarysiąs tvarką. Milijonai žmonių, neišgalėdami iš
sąmoningo lietuvio

o tėvelis ir motynėlė, buvo

venimą, aišku,

įstengs šių reikalų sutvarkyti, tai pats Prezidentas

šiandien

jau tingėju į bažnyčią eiti,

mo. Ir burdingieriai, kurių

metu, norėdami savo tautai gerovės, turime garsintis.

Nerasi

— O kurios vietos tams

Lietuvoje

gyvenau

“Nors bedarbė beveik išnyko, vienok milijonai žmo

1•

sias kvailys viską suprastų.

gyvendamas

nai,

prie žmonių visai be tikėji

Kuklumas, tiesa, yra dorybė. Bet, gyvendami karo

. J

te rašyti taip, kad ir didžiau

Atvykęs į Ameriką apsi

“Garsas” rašp:

darbus dažnai nutylime.

— Mano mielas, jus turi

nei mūrinės, nei jokios, ži

žydo karčemoje.

Svarbus klausimas

rašytojas nunešė

medinės,

skirtąjį

jote, kaip moka garsintis kitos tautinės grupės. Jos ir

išgarsina, kuomet mes, lietuviai, apie didžiausius savo

— Nelankiau nei

kitur, o dažniausiai

Mūsų malonūs skaitytojai, turbūt, ir patys pastebė

mažiausius savo žygius karui laimėti kuo plačiausiai

Vienas

JA
— Ne! — atšovė Zigmas.

suomet

Kiekvienas amerikietis, kurs tik dirba atitinkamą

pulerizuoti visoj Amerikos katalikų spaudoj, didmies

siau jo:

Čionai jie

darbus

paliko

dirbo.

bolševi

XV

kai*. Ir man pasitaikė nelai

rengia dar vieną taikos no

mė su tokiais balvonais su

'Popiežius

tą

kariaujančioms

bėms.

valsty

sidraugauti.

Dėlto

oats toksai likau.

ir

aš

These beda cost approslmately |22
each. They are the latest thing ln
modem hospital beds, wlth elevating
springs. ln aome lnstances surgical cots are used ln temporary fleld
hospitals and there is a folding bed
which may ba used in ambulancea.
Your purchase of War Bonds and .
Stamps can buy many of thesa ‘
beds for the Army. You’ll slaap,
better if you know our boys have
every hospital comfort Buy War
Bonds every pay day. Invest ten
percent of your income.
<4

I

Trečiadienis, nigs. 23, 1942
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkui, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Srtnbienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas.

Dėmesio labdarybei
ir prieglaudai

Šaunios išleistuvės

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Veikli labdarių
kuopa

Atminimas tire tamsio
Felikso Katausko
Feliksas Katauskas tarna
vo Amerikos kariuomenėj
seržantu.
Ištarnavo vienus metus
Kalifornijoj ir septynis mė
nesius Indijoj.
Felikąas žuvo Indijoj lie-

£
zeliaiuską; taip pat daug gi
minių, draugų ir pažįstamų.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šv. Mi
šiose, kurios bus laikomos
rugsėjo 24 dieną 7:30 vai.
ryto šv. Jurgio bažnyčioj.
• šeimynos adresas: 3518
So. Union Avė. Tel. Yards
0170.

Marųuette Park..— Rug
sėjo 19 d. buvo surengta
Pasaulio tamsiausia era
“aurprise” — išleistuvės Ed.
Norbutui, 0951 S. Rockvvell nazių okupacija ir jų teroSt. Susirinko daug giminių, ras užimtose kraštuose vaiž
draugų, ypač Šv. Vardo drau džiai ir autoritetingai apragijos narių, kurie sudėjo jam šytas The Chicago Herailinkėjimus. Tarp svečių bu American pradedant trečia
vo ir kun. P. Katauskas iš dieny, rugsėjo 23 d. Aprašy
Chicago Heighta, vietos pa- mai eis kasdieną ir sekmarapijos vikarai kun. S. Pet- dienio laidoee>
raus kas ir kun. A. Zakaraiiskas, kurie nemažą pažintį
Tle
bus ‘štrau
turėjo su juo.
,kos iš nauJai išleistos knyNors visi smagiai links- gos “The Black Book of
minos, tačiau atjautė išplė-1 Poland, kurią išleido C. P.

ga knyga, paduodanti faktus nazių teroro Lenkijoj,
, Lenkijoj nazių vaizduoja
• jų terorą ir Lietuvoj, CekoSlovakijoj,
Jugoslavijoj,
Graikijoj ir kituose okupato
tuose kraštuose.
Aprašymus Chicago Herąld-American patieks Sta
sys Pieža, to dienraščio ko
respondentas. Nesenai jis
Herald-American ir kituose
Hearsto laikraščiuose Ame
rikoj aprašė komunistų te
Šimą iš mūs tarpo gyvos putnam Sons. Tai sensacin- rorą Lietuvoj.
Rap.
dvasios jaunuolį. Ypač varg,
-fc- -A* •
B. Janušauskas apgailestau
&
ja netekęs gero basso.
Gražiausias Pasirinkimas jaunavedėms
“Kaip bematant mūs Dė
. dg gamas baigs rinkti visus
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
jaunuolbis”, išsireiškė žmoKAINOMIS
(ngg ge| kag brangesnio bei
'kilnesnio, negu ginti tėvynę,
f
y
PILNAS PASIRINKIMAS
_
- ------ „
SUKNELIŲ
— SERMĖGŲ —
Brooklyn, N. Y. — Rug
SIUTŲ IR KAILIŲ
sėjo 12 d. palaidotas kelerių
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
mėnesių amžiaus Danieliaus
įr Jadvygos Averkų sūneMūsų Specialybė
lis. D. Avefka yra “Ameri
Ijilzal geros rūšies motery kailiniai, kailiukais |«|Mio-tats arba
kos” administratorius ir Fe
doth kotai p«*rsl<luhla nužemintomis kairiomis.
deracijos New Yorko apskri
ATEIKITE IR FATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!
ties pirmininkas.
PEOPLES CLOAK and BRTDA1 SHOP
Taip pat mirė Lietuvių R.
K. Susivienymo Amerikoje
1711 W. 47th SL
Yards 2588
134 kuopos narys Jonas Mar
Mrs. R. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
tinaitis.

Trečiadienį, rugsėjo 30 d.
Labdarių Sąjungos 8 kuo-|
Šv. Kryžiams parap. salėj pos, Brighton Park, praėju-1
bus’ svarbus Lietuvių Lab sis susirinkimas buvo gana
darių Sąjungos mėnesinis su gausingas.
Vėliavų pašventinimo
sirinkimas, į kurį užkviečiaĮ susirinkimą atvyko grį
ir iškėlimo iškilmės
me ne tik labdarių kuopų at žus iš atostogų S. Visockiestovus, valdybas, bet ir ki nė. Ji lankėsi St. Louis pas
Bridgeport. — Sekmadie
tų draugijų atstovus, veikė savo pusseserę P. ir Liud
nį, rugsėjo 27 d., Bridgejus ir visus tuos, kurie do viką Šležus. Grįžo netuščio
port’o zonoj bus pašventinmisi labdarybe ir rūpinasi, mis. Šležai įstojo Labdarių
ta ir iškelta net penkiuose
kad greičiau būtų pastaty Sąjungon garbės nariais jau
blokuose vėliavos Tą pačią
ti senelių prieglaudos na antru kartu aukodami po
dieną bus padarytas sąrašas
mai. Kuopų valdybos, gar šimtą dolerių. Be to, S. Vi-1
visų vytų, kurie buvo pašau
bės nariai tai jau būtinai sockienė pridavė surinktus
kti, arba liuosnoriai išvykę,
turi atvykti į šį susirinki prieglaudai $53.00.
’
*
FELIKSAS KATAUSKAS tarnauti
Dėdės Šamo kamą, nes dabar yra labai svar
Į mūsų kuopą įstojo nau pos 21, 1942 m., ir palaido riuomenėj. t
bu sekti sąjungos darbų ei
Vėliavos bus iškeltos šiogą, būti dalyviais visų pasi jų narių: H. Statkienė, O. tas ten liepos 23 d., 1942.
Feliksas
gimė
Chicagoje,
Paukštienė, S. Balzekienė, J.
se vietose:
tarimų ir nutarimų.
gegužės 30, 1917 m.; žuvo
Vainauskienė,
N.
širvinskas,
Block 1 — 3315 S. Hals
Mes, labdariai, džiaugtu
J.
Petravičienė,
M. Petkie sulaukęs 25 metų amžiaus. ted St. Kapitonu to bloko
mėmės, jei į mūsų susirin
Paliko dideliame nuliūdi yra A. j. Garuckas.
kimus atvyktų daugiau gerb. nė,- H. Andreikienė.
Nutarta rudeniop surengti me tėvelius: Antaną ir Pet
Block 2 — prie N. E. 34
kunigų, profesionalų ir biz
kokią
pramogą
prieglaudos
ronėlę
Katauskus.
Motina
po
ir S. Emerald avė. Kapito
nierių. Tai būtų mums dide
naudai.
Kokią
ir kada — pa tėvais šetikaitė.
nu to bloko yra P. Justus.
liu paakstinimu dar daugiau
likta
komisijos
nuožiūrai.
Paliko
nuliūdusius
ketu

Block 5 — 3405 So. Halsdirbti labdarybei, dar labiau
F.
Vaičekauskas
padarė
ris
brolius:
Joną
ir
Antaną,
tedSt. Kapitonu yra J. Wolf.
aukotis dabar labai aktua
pranešimą
iš
centro
ir
direk

kurie
dabar
tarnauja
kariuo

Block 6 — 3409 S. Eme
liam reikalui — senelių prie
WHOLESALE
torių susirinkimų. Praneši menėj, Coloradoje, Bronis rald Avė. Kapitonu to bloko
glaudai baigti statyti. Mūsų
LIQUOR
profesionalai, juk, puikiai mas buvo visiems įdomus. lovą ir Alfonsą ir tris sese Emil (pavardė neįskaitoma,
ĮSTAIGA
žino, kiek daug mūsų tau Pastaruoju laiku, pasirodo, ris: Jadvygą, Ireną ir Zofi red.).
visų
jėgos
yra
įtemptos,
kad
ją ; švogerį Kazimierą ir bro
Block 7 — 638 W. 35 St.
tiečių senelių vargsta ir dva
greičiau
baigti prieglaudą.
lienę
Kazimierą;
tetą
Mari

Kapitonu to bfoko yra Ed
siniai skursta po kitataučių
Iš komisijos pranešimo pa joną Mazeliauskienę ir jos vardas Dikszas.
Išvežioj&me
prieglaudas, arba be jokios
|M, Vi-į
Chicago.
globos savo šios žemės ke aiškėjo, kad centro išvažia
Pašventinant ir iškeliant
lionę baigia. Mes nusikaltu vimas į labdarių ūkį gerai Nacių "specialistai’'
vėliavas visose vietose bus
\ I
pavyko.
Garbė
komisijos
pii
REMKITB
me ir prieš Dievą ir prieš1
kalbos ir muzikalė progra
SENĄ
atvyko
į
Vichy
savo tautą, jei ją skaudžiu
H. Sirvinskienei i,
LIETUVIŲ
ma.
DRAUGĄ.
komisijos nariams — D. Var
Į Vichy yra atvykę nacių
likimu nesirūpintume.
A. J. GarUcka.%
N. RANTER, t»v.
Besilankydami į labdarių nui, F. Vaičekauskui ir J “specialistai”, “broliškais”
Zone 23 kapitonas.
MUTUAL LIQUOft CO.
centro susirinkimus geriau Klimui.-Pelno padaryta $116. tikslais, kurie ten paliks il
4707 So. Halsted St.
sužinosime, kas jau nuveik Daug prie išvažiavimo pasi gesnį laiką ir jie pasiryžę
Kas laisvę brangina, tas
Telefonas: BOULEVARD 0014
ta, kas veikiama ir kas dar sekimo prisidėjo ir šie vei duoti nurodymus, kaip turi perhB War
B
.
reikia atlikti, kad greičiau kėjai — Brazauskas, K. Za- būti mankštinamas ir lAviį
,
pasiekti tikslą — prieglau romskis, B. Liepsinskis, Ša- namas Petain legionas.
kūnienė,
Ramanauskienė,
Po

Nacių “specialistų” meto- : " ■
dą baigti, šiuo tarpu ypač
Labai Svarbus Visuomenei
cienė,
Paplauskienė,
J.
Mi

das z— nepalankų sau asme
yra reikalinga jūsų visų pa
tarimai, parama ir talka. Vi ciūnas. Aukotojai: Tebeis- nį tuojau sudurok, kad jis
PRANEŠIMAS
si mūsų didesnieji darbai bu kto, S. Visockiene, Celedinie- įD'egal8įų „g kvėptelėti,
Nuo Oetober pirmos anglių kainos tikrai bus pa
vo atlikti, nes vieningai dir nė, Malinauskienė ir Petk-ietie.
keltos.
bome, vieni antriems pagelPristatymas iš mainų kas-kart darosi
Iš to galima suprasti, ką PASKOLOS
bėjome, aukų nesigailėjome.
sunkesnis.
Prieglaudos namus pastaty reiškia vienybė. Kai visi paTikrai laimėsite pirkdami tuojau.
DAROMOS
ti irgi yra didelis darbas. dirbėjame, paaukojame ir!
Petrobtrm Carbon kuras yra paimtas
atsilankome, gražių darbų I ANT PIRMŲ MORGIČIU
Dėl to visus prie to darbo
dėl
Defense dirbtuvių, bet The Vilija
nudirbame.
nuoširdžiausiai kviečiame.
GREITAI !R PIGIAI
Anglių Co, dar jų turi.
Ona Ivrnshaitė, rašt.
Neužmirškime — susirin
MĖNESINIAIS
ši firma turėdama 30 metų anglių
kimas kitos savaitės trečia
ATMOKfiJIMAIS
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
Danijoje sabotažai
kiekvieną.
dienio vakarą.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas
Valdyba ir direktoriai J jr Danijoje jau darbinin- i
———————' kai sabatuoja nacius ir tru
kdo jiems karo pramonėje
pravesti savo planus.

G-NA8HIN6
M*
AXI&

Quick, m y darling daughterl

Hitfcr’s out oa a hiekory
- limb,
Stamp him bito the

water.

BUY WAR BONDS
AND STAMPS
U. S,

Dyt.

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

—
IAN1Ų INSTRUMENTU.
PASTSAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR MERPARItlKlTI

Mather, I found • dime
today,

THE VILIJA COAL CO.

DTDEIJN HH’AHDAVk_JU» MUSŲ
MUTINIUS O STARO MI1ZIKA-

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI,
8AXAPHONES,
FLUTE8 au "'cases” — 536.00. $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Vist garantuoti
lenrvom trrnilmul.
KONCERTUI GUITARAI, 8FAN18K1 MANDOLINAI. BANJOS.
8MUIKO8. TENOR BANJOS —
$5.60, $8.50,
$12.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$126.00 lr $150.00. BA8O UŽDENOALA8 — $12.00. HMIČELAI
8RUIKOM8,
RTRIIINiNVNIAM8 BASAMS,
VIOLA8
lr
CEbLO — $1.64, $3.00, $5.00.
$10.00 Ir $16.00 Striūnos 451 vi
sų nrtrtilnėtų instrumentų. BASS
URUftS. ŠNARE PRUM8 - $'i8.50,
$21.60, 531.00. $60.00. PĖDAIS.
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi Juntu palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
brkas Ir "'reaiT' Ihatrutnantama
pritaikomi JUaų lūpoms.
EKSPEMTYVAS VICTOR IRPHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clamatams,
TrlOboma, * Sazaptaouea,
Smulkoms tr Gultarams.

OOLDSTEIN’R MŪRIO SHOP
•14 Bfnxwe.ll St. Uhlaago.

HERALD-AMERICAN APIE NAZIŲ TERORĄ
LIETUVOJ IR KITUOSE KRAŠTUOSE

SIOO OOO STOCK IIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfnn nn
vertės “dose out” kaina ................................... .........
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

$14.80

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

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 tf q O C ZK! tf 1 G
iki $35.<
$35.00. Parsiduoda dabar n«o.
3
FUR COATS, $75.00 vertės,
Parsiduoda po tiktai

*7^

$29.00

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tf C QC fr tfO Olį
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužerait. kaina
*<>•*'>
MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- tf 1 QO
da po tiktai ............................. ...............................................
*1.00
$15.00 vertės KOTAI,
tfn T C
parsiduoda po Ūktai ............ .............................................q>O./O

GABEL’S CLOTHING STORE
733 Maxwell Si.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sėta — Bedroom Sete — Rūgs
— Radot — Refrigerators —
Washws -- Maagels —* sad

NatidOaRy advertised items.

AIR ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OP chicago

2202 W. Cermak
•
Road
Telefomm:

J

Talefonaa — REPUBLIC 6051
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — i
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CfflCAtiOK MI
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOM:

fllARGIJTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienlntėlia lr Smagiausias
Vakariais Lietuvių Pmpiuii
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 nL p, p.'

KITOMIS nfenomto »:80 v. vari '
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Canal 8887

WHFC-I45O IrilJ

lUn. t. KAZANAUSKAS

6755 So. Wenterft A vemia

Sekretorius

Phone: GROvehill 1842

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gaut) daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
IE POCAHONTAS,
|p L C
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|f\ f* A
kepimui pečiuose Lr namų šildytuvams..
IU.OU

*8.95

5332 80. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9622

n

B'

NEATVYKO CHEMIKAS 1 DARBA, FABRIKO
TARNAUTOJAI NUVYKĘ Į JO NAMA
RADO JI NUŽUDYTA
Pereitą pirmadieni rastas
nužudytas Gustav Redemske, 57 m. Jo lavonas rastas
namuose, 9732
Prospect
ave, the Beverly Hills district. Redemske dirbo Armour and Co. kaipo chemi
kas.

Mrs. Marie Dooley, 25 m.,
ir John Doorley 41 m., 5736
Stony Island ave., buvo pa
imti ir pastatyti prie liudi
jančio aparato, kuris pasa
ko žmogaus dvasinį stovį ir
iš to stovio sprendžia apie
jo parodymų tikrumą. Mat,
John Doorley yra karo fab
riko sargas, o Mrs. Marie
Doorley, blondikė, patarnau
davo Redemske namuose.

Kada G. Redemske neat
vyko į darbą, tai
tada
fabriko manager Minton
Atkinsson ir Arthur Schnei
der, Armours fabrikos dar
bininkas prieš piet nuvyko
į jo namus ir rado jį kam
bary nužudytą.

Gustav Redemske rastas
pasmaugtas elektros viela ir
peiliu padaryta jo kūne žai
zda. Atrodo, kad Redemske
buvo pasmaugtas ne nuogo
Chicagos policija griežtai
mis rankomis, bet ant jų
žiūri, kad nebūtų greičiau
buvo pirštinės, nes veidrovažiuojama į valandą kaip
35 mailės. Pereitą pirmadie
nį per 16 valandų (prade
dant nuo 12 vai. nakties) už
greitą važiavimą buvo sulai
kyta 127 automobilistai ir
jiems duoti baudos tikėtai.

ATYDA!!

Prašo didesniu algų
Jungtinių Amerikos Val
stybių Pašto darbininkai no
ri gauti algų pakėlimo. Paš
to darbininkai jau per 2 me
tus prašo, kad būtų jų al
gos pakeltos. Daugybę pra
šymų pasiųsta kongresui ai
gų pakėlimo reikalu.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Plunksnų Kaldras
PADAROME IŠ JŪSŲ
PATALŲ —
Kai perkate materioią iš mūsų
krautuvės— už tiktai JJ

JOS. F. BUDRIK.

LANGAMS APDENGALAI —
Drapes — pritaikomi VELTUI

INCORPORATED

Didelis Pasirinkimas

3241 S. Halsted St

Feranky, Draperių, Viršutinių
Apdengalų Materiolo.

Budriko žymus Radio progra
mas ift WCFL 1000 K. Sekma
dienio vakare, 9 vai. drama,
dainos, orkestrą.

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.
3221-25 S. HALSTED ST.
Pitone: YARDS 4778
Visas darbas ir prekės yra
pilnai garantuota.

Du jaunuoliai terorizuoja
keturis

l**X>rau*u**

Acme

telephoto)

Čia matome trijų pro-japoniškų negrų organizacijų va
dus, kurie dirbo japonų naudai. Jie sučiupti Chicagoje.
Yra areštuota aštuoniasdešimt. Iš kairės į dešinę: Charles
Newby, save vadino dar Devine Nassau; Madam Mittie
Maud Lena Gordon, “fuehrer” of Peace Movement- of Ethiopia; Stokley Delmar Hart, Local Head of Liberty for
the Black People of America..ti

r—

CHICAGOJE SUČIUPTI JAPONŲ
1,^1 PAGELBININKAI
' ■
VIENAS AMERIKOS KRAŠTO IŠDAVIKAS RASTAS

PASISLĖPĘS

PO

MOTINOS LOVA.

Pereitą pirmadienį (rug
sėjo 21 d.) vienuolika Chi
cagos negrų buvo areštuo
ta dėl išdaviškų darbų prieš
Amerikos kraštą, talkinin
kaujant japonams. Jie buvo
patupdyti į County kalėji
mą, nes nebuvo, kad už kiek
vieną areštuotą kas nors už
dėtų po $10,000 užstatą.
Dar buvo sulaikyta septyniosdešimt kitų, kurie įvai
riais būdais išsisukinėjo nuo
drafto.

Kas jie tokie, kurie
apkaltinti išdavyste
Elijah Poole, kuris taip
pat save
vadina Elijah
Mohammed, Elijah Muck
Mudh ir “The Prophet”, bu
vo areštuotas 6026 Vernon
ave. Kada policija atvyko į
namus, tai Elijah Poole bu
vo rastas po motinos lova,
apsisukęs marška. Jis yra
islamo bažnyčios
vadas.
Lenzie Karien, kuris save
vadino Lin Karrien, 6117
Rhodes ave., jis save buvo
pasivadinęs islamo bažny
čios ministerių.
Areštuota taip pat Mrs.
Mittie Maud Lena Gordon,
president-general of
the
Peace Movement of Ethiopia, kuri gyveno 4451 So.
State; jos vyras William;
David Logan, 1444 Filmore
str.; Leon Jonės, 35511 So.
Wabash ave.; Stokley Del
mar Hart, 3801 S. State
str., tai yra įsteigėjas ir
prezidentas of the Brotherhood of Liberty for
the
Black People of America;

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAV1MUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOHTE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi >5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ {STAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Jos. M. Mozeris. Sec'y.

mu

POLICIJOS RANKAS

Charles Newby, kuris var
tojo titulą “Father Divine
Naassan”, jis taip pat yra
prezidentas of the Colored
American National organization, jis gyveno 517 Indi
ana ave.; Mrs. Anna belle
Morre, 5339 Indiana ave.,
sekretary of Liberty for
the Black People of Ameri
ca; James Gra ves, vicepre
zidentas; Fredric H. Hammurabs Robb, 3563 S. Mi
chigan ave., dlrector of the
World Wide Friends of Africa.
i

Mrs. Gordon riiokino kaip
išsisukinėti nuo drafto.

8236 90. HALSTED ST.

ti šautuvą, tai jaunuoliai ji
nuginklavo ir abu įvedė į
X Br. Saučūnas, sūnus Sa
vidų. Po kiek laiko grįžo
farmos šeimininkas Edward lomėjos ir Napoleono ŠauO’Connell ir šis buvo jaunuo čūnų, “Draugo” ir “Laivo”
skaitytojų, gyv. adresu 6320
lių paimtas “belaisvėn”.
4 S. Francisco Ave., po apenPrasideda grumtynės
diko operacijos ilsisi šv. Ber
Laikas bėga. Jaunuoliai nardo ligoninėj. Tėveliai, se
paprašo valgyti. Jie valgo sutės ir draugai linki kuo
nerviškai. Namų savininkas greičiausiai pasveikti.
galvoja, kaip čia iš Smith
X Phil Klikūnas, sūnus
rankų
išmušti
šautuvą.
žinomų West Side gyvento
Mr. Edward O’Connel paima
jų, savo gimtadienio proga
iš indo kočėlą ir pradeda
susilaukė daug svečių, kurie
grūsti
bulves. Jaunuolis
linkėjo jam pasisekimo vi
Smith šiek tiek nusisukę į
same. Jis studijuoja medi
šalį ir jis smogė jam kočė
ciną, tačiau reikalingas ir
lą į sprandą. Šautuvas paki
Dėdei Šamui, kuriam neuž
lo aukštyn ir suvis pataikė
ilgo išeis tarnauti.
į langą Prasidėjo grumty
X Pr. Milkevičienė, huvunės. Vienas grumiasi su
viena jaunuoliu, o kitas su si aštuoniolikietė, šiomis die
kitu. Eina smarkios grum nomis sugrįžo iš ligoninės
tynės. Mr. Edward O’Co- ir po gana sunkios operaci
nnelf gerokai apdaužė jau jos ilsįs savo dukters na- •
nuolį Smith. Kovos baigės moiose Downers Grove, III.
tuo, kad abu jaunuoliai pate Už savaitės, kitos mano su
ko į policijos rknkas.. Smith grįžti prie biznio. Milkevi
smarkiai buvo sumuštas ir čiai yra savininkai DuPage
Inn, prie Downers Grove.
jis nuvežtas į ligoninę.

Pereitą 1 pirmadienį du
jaunuoliai: Fred (Lucky)
Dubay, 16 m., kuris buvo
pabėgęs iš Maine pataisos
namų, ir' Merle Smith, 17
m., 172 Northeast ave., Au
rora, penkias valandas tero
rizavo, grasino su šautuvu
keturiems asmenims ir ža
dėjo juos užmušti. Tai įvy
ko Mr. ir Mrs. Edward
O’Connell farmoje, netoli
Big Rock, Kane County.
Prieš kiek laiko Fred Du
bay ir Merle Smith buvo pa
samdyti dirbti į šią farmą.
Pirmadienį jie du jaunuo
liai išėjo kasti bulvių. Mrs.
O’Connell ruošės namuose,
vyras buvo išvykęs į miestą
reikalais. Po kiek laiko grį
žta jaunuoliai iš lauko ir pa
reiškia, kad jie grįžo atsi
gerti. Kada šeimininkė pri
minė, kad jie eitų bulvių
kasti, tai jie atsakę, kad ne
galima kasti bulvių, nes šia
pia. Smith pasišalina iš
kambario ir grįžta po pen
Ką gi tie jaunuoliai norėjo
kių minučių su šautuvu ir
Ką gi tie jaunuoliai norė
pradeda moterį grąsinti.
jo, kurie penkias valandas
Suskamba telefonas
terorizavo farmos keturis
Suskamba telefonas. Jau žmones.
Mat, Mrs. Jessie
nuoliai moteriškės neleidžia ir Mr. Edward O’Connell tu
prie telefono, bet jie patys rėjo gražią ir šaunią dukte
prieina ir pasako: Mrs. Je- rį Mary Catherine, 14 me
ssie, O’Connell yra užimta. tų, kuri pasižymėjo
savo
Po kiek laiko »'vėl
•» • suskamba miklumu laukų arime. Tai
telefonas. Dabar jaunuoliai yra laukų karalaitė. Farmeleidžia prieiti jai prie tele rių duktė Mary Catherine
fono, bet įsako teisingai kai lankė Big Rock mokyklą ir
bėti ir nieko nesakyti kas jos tuo laiku nebuvo namie,
čia darosi. Telefonu skambi bet tie jaunuoliai laukė ją
no Charles Brackett, 75 m., grįžtant iš mokyklos ir no
Mrs. O’Connell tėvas, jis pa rėjo pagrobti. Jie jos nesu
klausė: “ar man atvažiuo laukė, bet sulaukė policijos,
ti”. Moteris tik atsakė: kuri dabar juos globoja ir
“taip”. Atvyksta moteriškės tie jaunuoliai turės atsaky
tėvas ir jo duktė. Kada jis ti už savo kaprizus ir nesuėjo į vidų ir bandė užtaisy valdytus žemus palinkimus.

Mrs. Gordon pareiškusi
•F.B.I., kad organizacija The
Peace Movement of Ethiopia
46 Amerikos Valstybėse tu
ri 4,000,000 narių. Mrs.
Gordon yra apkaltinta, kad
ji savo organizacijos na
rius mokinusi, kad jie save
nelaikytų Amerikos pilie
čiais, bet Liberijos ir kad
jie yra tos pačios rasės,
kaip ir japonai.
Mrs. Gordon taip pat pa
tardavusi savo organizaci
jos nariams kaip išsisukti
Rinkimų
Komisionierių
nuo drafto.
Taryba pradėjo- vajų, kad
Sučiupti vadai skleidę juo
visi piliečiai, turį teisę bal
dūkų tarpe mintį, kad jie
nebūtų* ištikimi Amefdką? ir suoti, užsiregistruotų balsa
vimams.
norėtų - japonų laimėjimo.
Raginami balsavimams už
Taigi sučiuptieji savo propa
ganda ir veikla talkininka siregistruoti tie, kurie nie
vo japonams, Amerikoj lai kada nebuvo užsiregistravę
svės priešams.
balsavimams, kuriems prieš
1942 m. lapkričio 3 dieną
sueis 21 metai, kurie pakei
Lietuviai Afrikoje
tė savo pavardę vedybomis

KURIE NĖRA UŽREGISTRAVĘ BALSUOTI TEU2SIREGISTRU0JA

daugely

mų, bet didesnis

apie 500

unijoje.
lietuvių

jų

skai

Čia

yra

ir

net

apie 65,000 Lietuvos

žydų

(daugelis jų gana turtingi).
Patys lietuviai vis dėlto yra

i išsklaidę,

dienos.

šei

čius yra susibūręs tik Pietų
Afrikos

užsiregistruoti balsavimams
ir tie, kurie pakeitė savo ad
resus.
Registravimas išvardytų
piliečių bus pravesta nuo
'rugsėjo'29 d. iki spalių 5

Registruotis bus galima
visoms išvardytomis dieno
mis. Chicagoje visose ugnia
gesių ‘stotyse vyks registra
cija nuo 1 vai. po pietų iki
9 vai. vakaro. Tik Sekmadie
V
vietų ar kitaip, taip pat raginami nį nebus registracijos.

yra po keletą lietuvių

TEL. CALUMET 4118

SMARKIOS GRUMTYNES FARMOJE
DEL LAUKŲ KARALAITES
ŠAUNIĄ MERGAITĘ, PATEKO Į

Afrikoje

Protcction
for your
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JAUNUOLIAI, KURIE NORĖJO PAGROBTI

Gustav Redemske, maty
ti, užpuolimo metu gynės,
nes jo nosis sudaužyta.
Taip pat rasta ir alaus.

Per 16 valandų
nubausti 127
automobilistai

Tel. CALumet 4591

TRIJŲ PRO-JAPONIŠKŲ NEGRŲ ORGANIZACIJŲ
VADAI

dy paliktas pirštinėlų ran
kų ženklai.

G. Redemske brolis, Herbert Redemske, 5942 S. Al
bany ave., pareiškė, kad nu
žudytasis yra gimęs Vokie
tijoje 1884 m. gruodžio 11
d., bet jis į Jungt. Ameri
Mrs. Marie Doorley pa kos Valstybes atvyko turė
reiškusi, kad Redemske ją damas 15 metų amžiaus.
kartais pavaišindavo ir vie
ną kartą apmokėjo dantų
taisymo bylą.

Budriko Rakandų, Radio,
Jfewelry Krautuvė dvejos
lubos ir didelis beismontas
pripildytas gausiai Rakan
dų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Ęarpetų užpirktų kada
kainos buvo žemos. Sį ru
denį išparduodama sutau
pant 40 nuolaidos už cash
ir ant išmokėjimo 12 mė
nesių.

r a n «, a s

tik Johanesburge

jie turi vieną nedidelę

or

ganizaciją — Pietų Afrikos

Lietuvių draugiją.

Geriausias ir tinkamiau
sias būdas tikėjimui ginti
yra laikraštis. (Pop. Leonas
XIII).

KOKIOS MINTYS KYLA KAI APSIDAIRAI
KARO FRONTUOSE
Kai apsidairai, tai gali
pastebėti tokius reiškinius:
1) Rusija smarkiai priešina
si nacių pastangoms laimė
ti Rusijos žemėje. Artėja
žiema. Atrodo, kad Rusija
ir toliau paliks kovojant! jė
ga. 2). Paskutiniai įvykiai
;sako, kad sąjungininkų oro
jėgos viršija Rommel oro
jėkas Egipto fronte. 3). Ja
ponų veržimasis į Port Mo

i

resby rodo, kad Tokijo bi-

Amerikos

I jo, ir dar kaip,

ofensyvos iŠ

Solomons

4).

Ašies aubmarinų veikla yra

mažėjusi,

bet

jų

dar nėra visai

Amerikos

5)

pavojus

pašalintas.

lėktuvai

ir

pasižymi

tankai frontuose

viršenybe prieš kitus.

Turint tuos faktus
voje

ir

gal

pesimistas į ateitį

žiūri šviesiau.

-

-

X Morta Anužienė ir Ma
rijona Stankiūtė, žinomos
Brighton Park veikėjos, ypatingai ARD _ 6 skyriuje,
praeitą sekmadienį Vargdie
nių Seselių Gildos piknike,
Rūtos darže, laimėjo daug
dovanų ir ta pačia proga vi
sus piknikierius pakvietė į
ARD pikniką, rugsėjo 27 d.,
Vytauto parke.
X Town of Lake praeitą
sekmadienį kun. S. Joneliui
pašventinant vieno bloko pa
ruoštą iškelti U. S. vėliavą,
buvo susirinkusios 47 to blo
ko motinos, kurių sūnūs tar
nauja kariuomenėje. Per iš
kilmes visoms įteikti tam
tikri ženkleliai. Tam bloke
gyvena daugiausiai lietuvių
ir lenkų.
X Du Cicero kareiviai:
Frank Pauža iš Camp Shelby, Mo.; ir Jonas Budrikas,
iš Cpmp Roberts, Little Rock
Arkansas, buvo labai susirū
pinę parapijos pikniku. F.
Pauža prisiuntė savo auką
piknikui, o Jonas Budrikas,
“long distance” pašaukė sa
vo motinėlę, kad ji neuž
mirštų paaukoti bačką alaus
piknikui, nes jis pats taip
darydavo kasmet.

X Petras Kundrotas, sū
nus Kundrotų iš So. Englewood ir labai nuoširdžių So.
Chicagos parapijonų, šiomis
dienomis grįžo iš West Vir- •
ginia, kur eina jūrininkys
tės mokslus. Prieš kiek lai
ko jis liuosnoriai įstojo į
laivyną. Labai gerai išrodo.
X Volteris Brazauskas,
seniau gyvenęs West Side,
prieš keletą metų įsigįijęs
puikų bungalow adresu 3914
W. 65 St., gražiai įsikūrė.
Jo darbščios žmonos triūsu
“back yard” užveista apie
50 skirtingų spalvų jurglnių,
kurie turi ir savo vardus. Yra ir Charles Chaplin ir He
nry Ford ir k. Yra žiedų net
kepurės didumo. Negali atsi
gerėti.

