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Užšaldomos kainos, stabilizuojamos algos
,* ' * j Jį, tą ' aJL’ • ' * ' ’ » ’ W į * • ' *7 -* * •

Teisėjui Byrnes pavesta visos šalies ekonomine kontrole
Prezidento išleista proklamacija 
apima visas ekonomines sritis

WASHINGTON, spal. 4.-' 
Prezidentas Rooseveltas iš
leido proklamaciją kainų, 
atlyginimų ir algų kontro
lei.

Kongresas pravedė bilių, 
kuriuo prezidentas autori
zuojamas imtis minėtos kon
trolės priemonių, kad šalį 
apsaugoti nuo infliacijos.

Prezidentas užsaldo mais
to kainas, nuomas, metines 
algas aukščiau 5,000 dol. ir 
pavieniui asmeniui metines 
pajamas apriboja iki 25,000 
dol. Be to, stabilizuoja vi
sus darbininkams mokamus 
atlyginimus, kurių ratos ne
turi būti didesnės už mokė
tas šiemet rugsėjo 15 d.

Tai visa vykdyti paveda 
vyriausiojo teismo teisėjui 
James F. Byrnes, kurį pre
zidentas skiria savo deputa
tu saugoti namų frontą kon
troliuojant gyvenimo kaš
tus.

Pagaliau prezidentas pla
tesnius įgaliojimus pareigo 
se pripažįsta kainų adminis
tratoriui Leon Hendersonui, 
karo darbo boardui, komer
cijos sekretoriui Jesse Jonės 
ir žemės ūkio sekretoriui 
Wickardui.

z

Deputatas Byrnes bus ak-.
tu Jus visose agentfjose sd-ltoms taTP S- m- 1 d-

ministratorius. Jis atsto-
vaus prezidentą. Jis visose 
agentijose tarės svarbų bal
są. Jo štabas bus mažas ir 
mažai turės darbo. Dirbs į- 
vairios agentijos.

5 japonu laivai 
torpeduoti

GEN MacARTHUR STO- j Presuotų, kainos stabili- 
VYKLA, spal. 4. — Čia pas- ujamos praeito rugsėjo 
kelbta, kad kai australų ka-1 d. kainų lygiu. Kainų 
riuomenė sėkmingai kovoja administratorius Leon Hen- 
au japonais N. Gvinėjoj, a-1 derson autorizuojamas nus- 
inerikoniški torpediniai bom-. tėtyti aukščiausias kainas 
bonešiai Solomon salų srity ( visiems maisto produktams, 
netikėtai užtiko japonų lai- kurių kainos iki šioliai ne-
vų grupę ir paleido prieš 
juos torpedas. Spėjama, kad 
patakyta trims japonų len
gviems kruizeriams ir dviem 
prekiniams laivams.

U. S. bombonešis 
atakavo Yonnan

NEW DELHI, Indija., spa
lio 4. — U. S. armijos ori
nės jėgos išleistam komuni
kate pažymi, kad rugsėjo 
27 d. vidutinio didumo A-
merikos bombonešis atakavo Jis pareiškė nuomonę, kad 
japonus Yunnan airporte. ’ naciai netrukus sužlugs 
Viena patalpa sugriauta. , kaip pelų maišas.

WASHINGTON, spal. 4.- 
Prezidento Roosevelto anti- 
infliacijos akcija trumpai 
šiaip išaiškinama:

Atlyginimai
Uždrausta atlyginimų ra

tą didinti aukščiau praeito 
rugsėjo 15 dienos lygio, taip 
pat negalima atlyginimų ra
tas mažinti žemiau mokėto 
didžiausio atlyginimo tarp 
š. m. sausio 1 d. ir rugsėjo 
15 d. be karo darbo boardo 
atsiklausimo ir leidimo. O 
boardo leidimą galima gauti 
tik, kai reikia pašalinti ko
kią nors neteisybę, arba pa
naikinti substandartinį pra
gyvenimą, arba kad karo 
vykdyme būtų gauta efekty
vi parama. I
Algos

Metinės algos žemiau 5,- 
000 dol. nevaržomos, bet di
dinti algas virš to negalima 
be autoritetų leidimo. Leidi
mas gi pripažįstamas, jei 
individas skiriamas atlikti 
kokį nors painesnį, arba 
atsakomingesnį darbą; taip 
pat uždrausta mažesnes kaip 
5,000 dol. metines algas ma
žinti ; algų ratos prilygsta 
mokėtoms aukščiausioms ra-

ir rugsėjo 15 d., išėmus ran
damą kokį nors neteisingu
mą. Aukščiausios metinės al
gos pavieniems asmenims 
apribojamos iki 25,000 dol., 
atitraukus įvairių rūšių iš
laidas.

!
Farmų produktų kainos 

Farmų (žemės ūkio) pro
duktų, kaip žaliųjų, taip

buvo kontroliuojamos. 
Nuomos

Taip pat tas pat Hender- 
son autorizuotas visoj šaly 
užšaldyti visas namų nuo
mas. Iki šioliai nuomos bu
vo užšaldytos tik apsaugos 
rajonuose, dabar gi ir visur 
kitur, net ir mažuose mies
teliuose.

NEW YORK, spal. 4. — 
Lordas Halifax, Anglijos 
ambasadorius, čia kalbėjo.

PREZ. ROOSEVELTAS APLANKE SCNAUS VAIKUS

b

(“Draugas" Acme telephoto)

Kada Prezidentas Rooseveltas lankės Texas valstybėje, 
tai jis sustojo pas savo sūnaus Elliot’s didelėje farmoje, 
netoli Port Worth. Iš kairės į dešinę Elliot, Jr. 6 m.; Mrs. 
Elliot Roosevelt; Chandler, 8 m., David, sėdi ant grand- 
father’s kelių; ir Mrs. Roosevelt.

gatvėse;
ta vokiečius Stalingrado 

Kaukaze rusai atsimeta
MASKVA. — Stalinas < MASKVA, spal. 4. —

paskelbė pareiškimą. Reika-( Gautomis žiniomis iš Sta
tau ja, kad sąjungininkai da- į lingrado, tenai miesto gy- 
har vykdytų savo žadėjimą nėjai po aršių kovų iš vo-

kiečių atsiėmė keletą gatvių 
ir eilę namų. Rusų pagelbinė 
ofensyva sėkmingai vykdo- 

BERNAS.— Iš Maskvos į ma prieš kairįjį vokiečių 
gauta žinia, kad Stalinas sparną — Stalingrado šiaur- 
atsisakė toliau būti apsau- ! vakariuose. Pranešta, kad 
gos kamisaru ir vyriausiuo- tenai vietomis vokiečiai bet-

— atidarytų antrąjį frontą 
Europoje. (A. P.).

ju kariuomenės vadu. Jo 
vietoje paskirtas maršalas 
B. M. Sapožni kovas.

Amerikiečiai, britai 
lakūnai atakavo 
nacius Vokietijoje

LONDONAS, spal. 4. 
Amerikiečiai ir britai lakū
nai penktadienį dieną, o po
to naktį bombonešiais ata
kavo nacių pramonės cent
rus Prancūzijoje ir Vokieti
joje.

Britų oro ministerija pas
kelbė, kad iš tos “išvykos” 
7 britų lėktuvai negrįžo. A- 
merikiečiai neprarado nė 
vieno lėktuvo.

Naciai sušaudė 
dvyliką čeką

LONDONAS, spal. 4. — 
Čekoslovakų tremtinė vy
riausybė gavo žinių, kad 
praeitą ketvirtadienį Praho
je, Bohemijoje, naciai su
šaudė 12 čekų, kaltinamų 
“priešvalstybiniu' veikimu” 
ir “sabotažu.” -

varkiai atsimeta.

Šiaurvakariniam Staling
rado šone rusai savo ofen- 
syvk siekia užeiti vokiečiams 
iš užnagario ir jų jėgas su
žnybti tarp Dono upės ir 
Stalingrado.

Nepaisant šio rusų armi
jos žygio, vokiečiai su tan- 

— kais nuo šiaurinių Staling
rado ribų veržias miestan. 
Vakar ten daugiau kaip 800
vokiečių nukauta, daug jų 
tankų sunaikinta.

Pietiniam Stalingrado • šo
ne vokiečiai su dideliais 
nuostoliais tolokai atblokšti.

Maskvoj pripažįsta, kad 
Mfozdok srity, Kaukazo fron
te, rusai atsimetę dėl nepap
rasto vokiečių spaudimo. 
Mozdok sritis yra apie 50 
mailių nuo Grozny aliejaus 
laukų.

VICHY, Prancūzija, spal. 
4. — Neokupuotos Prancū
zijos Lavalio režimas areš
tavo huvusį Prajicūzijos 
premjerą Eduardą Herriot 
už tai, kad jis priešinosi 
Lavalio nusistatymui talki
ninkauti naciams.

8^ i

CHICAGOJE U. S. jėgos okupavo Andreanof 
salų grupe; klius japonams AleutiansBendruomenės fondas

Chicagoj pradėta dvylik
toji metinė vadinamojo Ben
druomenės Fondo kampani
ja surinkti 3,750,000 dol. 
Labdarybės reikalams.

Arkivyskupas Strich 
išvykęs į Peoria

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch išvykęs į Peoria, 
III., dalyvauti National Ca
tholic Rural Life suvažiavi
me, kurs šeštadienį atida
rytas.

Žuvo ugniagesys
šeštadienį gaisras ištiko

Acme Truck Rentai garažą, 
2930 So. Wells gat. Gesinant 
garažo siena griuvo. Vienas 
ugniagesys užmuštas ir 7 
sužeisti. Paskiau pranešta, 
kad iš sužeistųjų vienas mi
rė.

Paskutinė diena
Cook apskrity (ir Chica

goj) šiandie yra paskutinė 
diena neįsiregistravusiems 
piliečiams ssgistruotis, jei 
nori dalyvauti lapkričio rin
kimuose. Registruotis gali
ma rinkimų komisionierių 
raštinėse (City Hali), arba 
ugniagesių stotyse iki 9:00 
vakaro. i

Dvi mergaitės
Chicagoj sulaikytos dvi

iš Toledo, O., atvykusios 
mergaitės: Bernice Fischer, 
14 m., ir Jane Wiser, 15 m. 
amž. Pasirodė, kad jos čia 
atvyko praeitą trečiadienį 
tik su 25 centais. Neturėju
sios prieglaudos ir dvi die
nas nieko nevalgiusios. Po
licija pranešė jų tėvams, 
Toledo.

*
žuvo du jaunuoliai

Naktį prieš sekmadienį
71 gt. ir Central ave. sank- 
ryžy Grand Trunk keleivi
nis traukinys sudaužė au
tomobilį. žuvo juo važiavu
sieji: Miss Bernice Novak, 
16 m., 4446 So. Fairfield a- 
ve., ir jos draugas Thomas 
A. Paul, 18 m. amž., 4445 
So. Fairfield ave. Jiedu va
žiavo namo iš pobūvio.

Bušai rečiau sustos 
Chicagoj busų važinėjimas

pertvarkomas. Busų sustoji
mų skaičius 25 nuošimčiais 
mažinamas. Vadinasi, susto
jimų vietos imti ir išleisti 
keleivius vienos nuo kitų 
bus atokiau. Tas bus vyk
doma pradėjus spalio 18 d. 
Tas daroma Office of De- 
fense Transportation nuos
prendžiu, kad taupyti pa
dangas.

Plėšikas nuteistas mirti 
Plėšikas Paul Williams,

23 m. amž., kurs rugsėjo 19 
d. vakare užpuolė valgomų-

WASHINGTON, spal. 4.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. kariuome
nė okupavo Andreanof salų 
grupę, už 125 mailių nuo 
Kiška salos, tikslu japonus 
išvyti iš Aleutian salų.

Andreanof salų grupėje

Mes dar nepasitvarkę, kad laimėti 
karę, sako teisėjas Frank Murphy

NEW YORK, spal. 4. — 
Vyriausiojo teismo teisėjas 
Frank Murphy spalio 1 d. 
kalbėjo per radiją apie J. A. 
Valstybių pasirengimą ka
ran. Jis sakė, kad Amerika 
dar nesusimobilizavusi, kad 
laimėti šį karą.

“Jei Detroitas ir tauta 
dar gana neįsisąmonino 
nustatyti mašineriją, kad 
neleisti gamybai sustoti, 
tuo būdu sukeliama savo 
šalies nepriklausomybei di
delį pavojų,” pareiškė teisė
jas.

Teisėjas pripažino, kad 
jis savo kalba įlaužia vy
riausiojo teismo teisėjų per 
150 metų išlaikytą tylėjimo 
tradiciją. Jis tai daro dėl to, 
“nes jei mes nelaimėsime 
karo,, tada nebus konstituci
jos, nebus kongreso ir vy
riausiojo teismą”

Buvęs Michigan valstybės 
gubernatorius teisėjas Mur- 
phy šiuos pareiškimus pa
darė po karo gamybos fab
rikų Detroite aplankymo. 
Prezidento prašomas jis da
rė inspekciją. Jis sakė:

“Darbas ir pramonės va
dai turi sudaryti talką. Pra
monė turi žinoti, kad laisvas 
veikimas ir nepriklausoma 
ekonomika yra pavojuje. Ir 
darbas turi įsisąmoninti, 
kad šiandie ne laikas kovoti 
už kolektyvį derėjimą si, bet 
už Dievo suteiktą teisę žmo
gui dirbti jo paties pasirink
tą darbą, kas jam parankiau 
ir tinkamiau.

“Detroitas turi gabiau
sius pasauly pramonės va
dus. Vyrai, kaip Henry Ford, 
Fisher broliai, Keller ir ki-

jų daiktų krautuvę, 2300 
East 71 gat., ir nužudė jos 
savininką Thomas Papaya- 
nis, šeštadienį teismo nuteis
tas mirties bausme elektros 
kedėje. Bausmės įvykdymas 
paskirtas 1943 m. sausio 16 
dieną.

žudikas Williams pasisa
kė kaltu, tad teisme per 
pusantros valandos jo liki
mas išspręstas.

VoL XXVI

i amerikiečiai įsteigė orines 
: bazes, iš kurių dabar gali 
I atakuoti ir atakuoja bombo
nešiais ir koviniais lėktuvais 
japonus Aleutian, salose. 
Bus pasidarbuota japonus 
visiškai pašalinti iš Aleu
tians.

ti yra milžinai palyginus au 
ašies tautų gamintojais.”

Murphy nuomone, Det
roitas yra pakilęs ir budi. 
Gamybos skaitmenys yra 
drąsinančios. H. Fordo Wi- 
llow Run fabrikai jau įtai
syti, sakė teisėjas. Ir grei
tai iš tų fabrikų kas valan
dą bus išleidžiamas bombo
nešis. „. ;

Kongreso komitetas 
ramia, kad gali 

pritrūkti maisto
WASHINGTON, spal. 4.- 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
žemės ūkio reikalų komite
tas po šešių mėnesių farmų 
stovio tyrinėjimų rado, kad 
karo metu gali pritrūkti 
maisto Amerikos gyvento
jams.

Komitetas nepritaria Do
nald M. Nelsono, karo ga
mybos boardo pirmininko, 
tvirtinimui, kad “karo me
tu Amerika negaus progos 
nusipenėti, tačiau maisto 
nepritruks.”

Komitetas randa, kad ar
timoj ateity, tikrai pritruks 
maisto, jei farmeriai ir to
liau negaus lauko darbams 
darbininkų ir maisto gamy
bai reikalingų įrengimų.

Komiteto pirmininkas Ful- 
mer, dem. iš So. Carolina, 
pareiškia:

“Šis komitetas* neginčija 
fakto, kad karai laimimi su 
vyrais ir kariniais pabūk
lais. Bet vyrai negalės ko
voti, nors turėtų geriausius 
pabukhis, jei jie neturės pa
kankamai maisto. Ir darbi
ninkai negalės gaminti karo 
reikmenų, jei neturės sau 
kiek reikiant maisto. Lai
kas šį faktą .pripažinti ir 
pradėti ką nore veikti.”

ST. PAUL, N. C., spal. 4.- 
Netoli čia ant plento apvirto 
sunkvežimis su gazolinu, 
smogė į pravažiuojantį bu- 
są su žmonėmis ir užsilieps
nojo. 12 asmenų žuvo it 19 
sužeista. , ,
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iškilmės pagerbimai 
tėvų, kurių sūnūs 
tarnauja kariuomenėj

Baltimore, Md. —• Rugsė
jo 13 d. Juozo Kašinsko pa
sidarbavimu buvo suruošta 
didelės lietuvių iškilmės pa
gerbimui tėvų ir motinų vi
lnį jaunuolių, kurie pašaukti, 
arba liiuosnoriai išvykę į ka
riuomenę. .

Iškilmės prasidėjo rytą 
bažnyčioje šv. Mišiomis, ku
rias (dvejas) užprašė Lietu
vių Atletų Klubas, žmonių 
bažnyčioje buvo daug Savo 
pamoksle kleb. kun. dr. Men
delis išdėstė, tėvams, kaip 
šiuo metu svarbu yra pažin-

tusi ši baisi žmonių skerdy- 
nė. Taikos Kunigaikšti, gai
lestingasis Išganytojau, pa
sigailėk mūsų, grąžink mums 
Taiką. Marija, Taikos Kara
lienė, melskis už mus. A- 
men.”

Kalbėtojai
Po kun. dr. Mendclio mal

dos, kalbėjo adv. Nadas Ras
tenis. Jį sekė huvusis teisė
jas adv. Vincas Laukaitis. Po 
jų kalbėjo adv. Tonlas Gra
jauskas, gydytojas Jonas 
Bučnis. Po kalbų Dainos Dr- 
ja padainavo Amerikos him
ną. 4 vai. po pietų atvyko 
patsai Marylando valstybės 
gubernatorius Herbert O’- 
Conor ir kongresmanas To
mas D’Alessandro. Abu pa-j

DRAUGAS

PREZ1DENTAS APUCRI BOMBONEŠIŲ DIRBTUVŲ

UlAUgCM

Harvey, UI.: $2.00 — M. 
Sadauskienė; $1.00 — N. Ca- 
ponis.

Herrin, III.: $2.00 — J. 
Aiman.

Kankakee, III.: $1.00 — F. 
Rasenskas.

Kevvanee, III.: $1.00 — M. 
Kazlauskienė, A. Srunis.

Manteno, Iii.: $1.00 — V. 
Butkevičiūtė.

(Bus daugiau)

Geriausias Ir tinkamiau
sias būdas tikė j* mui ginti 
yra laikraštis. (Pop. Leonas
XIII).

ADVOKATAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

WHITNEY E. 1ARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8138 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

K«.>m 24»»4 Tel STA t* 7(171

ti ir būti pažintiems Skaus- . , ...„„ . sake ugningas kalbas; visusmų Karalienes. Jei vieno, k i-1 _____
to, trečio tėyo, motinos sū
nus negrįš iš karo lauk?, 
jie suraminimą sau ras tik
tai prie Nukryžiuotojo kojų 
ir Sopulingos Motinos, kuri 
savo vienatinį sūnų taip pat 
paaukojo, kad paliuosavus 
žmoniją iš pragaro vergijos 

3-čią valandą po pietų prie 
keturių benų ir virš 2,000 
žmonių įvyko apeigos iškė
limo Amerikos vėliavų i r 
vėliavos, atstovaujančios vi
gus lietuvius jaunuolius ir 
kitus iš tos apylinkės, tar
naujančius karo tarnyboje.
Iškilmių pirmininkas J. Ka- 
šinskas, pasakęs trumpą į- 
žanginę kalbą, perstatė J. V. 
kariuomenės leitenantą Co- 
lonel Ričardą O’Connell, dr.
Jono ir Antano Bučnių švo- 
gerį, kaipo ceremdnijų vedė
ją. Karys O’Connell tuoj pa
kvietė kun. dr. Mendelį at
kalbėti maldą.

Prezidentas Rooseveltas apžiūri Ford Willow Run, Mich., bombonešių dirbtuvę. Pre
zidentą lydi Henry Ford (vidury) ir Charles Sorenson, Ford Motor kompanijos prezid.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso TeL Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

Malda išprašyti pergalės 
(r taikos

Kun. dr. Mendelis primi
nęs visiems parašą ant A- 
merikos pinigų “In God We 
Trust" esant mūsų krašto 
obalsiu, atkalbėjo sekančią 
maldą, pirma lietuviškai, o 
paskui angliškai.

“Taikos ir Ramybės Ku- 
nigaikšti, šioj skausmų ir 
karo žiaurumais pripildytoj 
valandoj, mes nužemintai 
kreipiamės į Tave ir mal
daujame Tavęs saugoti mū
sų jaunuolius nuo visų karo 
nelaimių, kur tik jie nebūtų 
šiuo metu. Šuteik jiems tą 
drąsą ir ištvermę, kuri jiems 
yra būtinai reikalinga, kad 
apginti mūsų kraštą nuo vi
sų Jo priešų. Lai kovoja jie 
su tuo pasišventimu, kurs 
teiks jiems garbės ir tuo pa
čiu laiku sutinka su Tavo 
šv. valia.. Geriausiasai Vieš
patie, saugok mūsų bažny
čias*, mūsų namus, mūsų mo
kyklas, m ū s ų ligonbuČius, 
mūsų įvairias dirbtuves ir 
visas krašto gamybos įstai
gas. Gink mus visus nuo vi
sų kiro pavojų ir nelaimių. 
Lai tavo Tėviška apvaizda 
budi ant mūsų laisvos ša
lies. Suteik geriausias Tėve 
mūsų ginklams greitą per
galę. Grąžink mums Taiką 
pamatuotą teisingumo dės
niais. Apšviesk, Viešpatie, 
visų protus: įpilk į visų žmo
nių širdis, kur jie tik nebū
tų, tą norą Taikos ir Ramy
bės, kad kuo veikiausiai baig

ragino prie vienybės ir iš
tvermės. Iš svetimtaučių kai; 
bėjo respublikonų kandida
tas į gubernatorius MvKel- 
din ir kiti. Kilikevičienė pre- 

I zentavo Amerikos vėliavą, o 
I Mikalajūnienė įteikė karių 
Žvaigždėtą vėliavą. Antanas 
Miceika, Andreikom ir Ado
maitienė pratarė po kelius 
žodžius. Dr. Želvis iššaukė 
vardus ir pavardes tarnau
jančiųjų Dėdei Šamui, o jų 
motinoms arba kitiems gi
minėms buvo įteikta vėlia- 
vukės, su- viena žvaigžde ar
ba dviem, sulyg skaičiaus 
tarnaujančiųjų iš tos pačios 
šeimos. Geri Kaimynai nu
traukė spalvuotus judamus 
paveikslus visų dienos iškil
mių. Apeigos, kurios trau
kėsi virš dviejų valandų, už
sibaigė trumpa kun. dr. Men- 
delio kalba lietuviškai ir su
teikimu palaiminimo lietu
viškai ir angliškai, kaip jau
nuoliams, taip jųjų tėvams. 
Iš visų atžvilgių šios iškil
mės buvo nepaprastos, įspū 
dingos, atmintinos. Daug 
darbo buvo padėta Lietuvių 
Atletų Klūbo, komisijos iš
rinktos surengti šitą .tėvų 
pagerbimą, kuomet daugiau
siai rūpesčio ir darbo įdėjo 
Juozas Kašinskaš, Šio parėti 
gimo pirmininkas.

Sveikiname Juozą už pui 
kiai atliktą užduotį ir už iš
aukštinimą lietuvių vardo 
svetimtaučių tarpe. Valio, 
Juozui Kašinskui ir jo rū
pestingai padėjėjai, jo žmo
nai Kašinskienei! Koresp.

★ ★

YVAIl IlUAUIį

Barbed wire used by Onele Sam’s 
ftghtlng forces ts vestty difterent 
from that used on Americen famts. 
Army and Marine barbed wlre ls 
mueh heavier and the barba, about 
three Inches in length. tre mors 
vlcloua than ordinary barbed wlrv.

The Marine Corps pays flfty cents 
for each twelve yards, or 36 reet oi 
ttils speciali? mansfketured barbed 
wire. Tbe Army and Marine Corps 
nerds thouaanrfs upon thousands of 
feet for defensive wsrfare. Your 
purchase of War Bonds and Stamps 
wiū totavre suflfteient ųuantity for 
their neėda. Invbst at least ten 
pcrcent ot your «agea ta War 
Bonds every pay day.

U. S. 1 rtuarj L) t fs imtut

Aukos Sv. Pranciškaus Seserų Vienuolynui
, — W. Komazas.

Windsor, Conn.: $3.00 —
(Tęsinys)

Manchester, Conn.: $1.00
— G. Tatulienė, M. Maran- 
kevičienė, M. Katauskienė,
M. Byskey.

Meridcn, Conn.: $1.00 — 
C. Tatulis.

New Haven, Conn.: $2.00
— O. Norkūnaitė; $1.00 —
N. Petrulienė.

New Britain, Conn.: $20.00
— šv. Andriejaus parap. lo
tasis rėmėjų skyrius; $11.00
— Šv. Andriejaus dr-ja; $10
— Šv. Rožančiaus dr-ja, L. 
R. K. M. Sąjunga; $5.00 — 
C. Jeneliūnas, J. Žukauskas,
O. Radzevičienė, A. Valan
čius, J. Gutauskienė; $3.00
— A. Janinienė, Vismantas;

G.. Kupstaitis.
Plainfield, Conn.: $1.00 -—

J. Glėbas, M. Dapšis.
Suffield, Conn.: $2.00 — 

A. Žukauskas.
Simsbury, Conn.: $6.00 — 

A. Mikalauskienė; $2.00 —
K. Kaminskienė.

sienius, P. Povilaitienė, M 
Krakauskienė, D. Steponai i 
tis, H. Bogušis, Gurkliai.

Union City, Conn.: $2.00 
—M. Muleckienė.

Florida (Dayton Beaeh): 
$5.00 — O. šarkaitė.

Cicero, III.: $10.00 —-. M 
Ručinskienė; $5.00 — A. 
Skirmantienė, O. Mankienė; 
$1.00 — I. Naujokaitis.

Springfleld, III.: $5.00 — 
Watertown, Conn.: $2.001 P. Ąndruškevičienė; $1.00 — 

- S. Bensavičienė. iP. Miglinienė, A. Mankienė.
Waterbury, Conn.: $10.00 M- Yavienė.

— J. šiupienius; $7.50 — F. 
Dovidaičiai; $6.00 — P. Ja
kubauskas; $5.00 — J. Ver- 
seckienė, P. Kuzminskas, M. 
Vosiliūtė; $3.00 — A. Mar- 
čiulienė,. L. Vasiliauskas; $2
— M. SaldtikTgfiė,' M. Klima-

Granville, III.: $2.00 — A. 
Aitches; $1.00 — F. Yucius, 
A. Aitches.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS i

*200 - P. Oilkonis, M. Va- šauskiengi E Labutienė, A.
Balanda, M. Kašėtaitė, P.linkevičienė, A. Šatas, E 

Lenk, K. Savickai, P. Šmo
tas, A. Dauskurdis, Augus- 
tauskienė; $1.00 — P. Paš- 
kienė, A. Sakalauskienė, G 
Giedraitis, B. Sakalauskienė, 
V. Layman, J. Eidentienė, 
M. Dambrauskienė, N. Plu- 
kienė, M. žalionienė, R. Si: 
polin.

MUford, Conn.; $5.00 — 
S. LaFlamme.

Plaintsville, Conn.: $2.00

Lubinas; $1.00 — L. Žilins
kienė, G. Saunienė, J. Sloks- 
naitis, M. Landžienė, J. Šiup-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAlS

PRIVATINES
PIANO PAMOKOS

DUODAMOS JUSV NAMUOSE

Dorothy Davey
Mokina, vartodama pasaulio 

atsižymėjusio muziko
ALBERTO JONAS 

Mokinimo Tekniką.
DtM pasitarimo šaukit sekančiai 

D RE X E L 3923

Mano 26 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optonaetrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai "akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomas. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o N»*

dėlioį pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

YARDS U72

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan

Association
or cmcAoo

2202 W. Cermak 
Road

Telefonai:

Canal 8987
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Oflao UL VlRginia 00U 
Residenciįoe UL: BEVeriy 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 11 (flCBVMAfi

4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1^3 ir 8—8:30 P. 1 
Trečiadieniais i pagal sutartį.

Rm. 8968 So. Talman Ava. 
Bas. TsL GROvekill 0811 
Offloe UL-------- ---  *

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Yal.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtai tr Nedėliomis sanitaras
2423 VVest Marųuette Rd.

Tel OANal SUS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 
2201 West Cermak Rd.

Valandoa: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
ToL REPublic 7888

ToL OANal 0867
UL:

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND BURGROM 

4645 So. Ashland Av
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nno 8 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offiee UL TARds 4787 
Namų Ul PROapect IBM

TsL TARds
6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: ana 1-3; nuo 8:36-8:80
756 Wast SMi Streel

PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAI IR 0KRURGA8 

1821 So. Halsted Street 
Reeldendja: 6800 So. Arteelan Ava.
VALANDOS: 11 v. ryte iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

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

MORE.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy- 
ventmut. Saugokite jas, leisdami 
ttegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, knrie pašalina
visų akių (tempimą. ..

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

OITOMETRIOTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas: OAK ALi 0538, Cbicago 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien a:80 a. nu iki 8:10 p. m. 
Trečiad. lr Sefltad. 8:80 a. bu. 

IM f-00 p. m.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

PrttsUrtna akintas 
a t sako mingai nl
prieinamą kainą

JOS F. BUDRIK
KBACTCV1SJB

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO 

, PAŠAUKITE:
TARDS 30RŠ

LIETUVIAI DAKTARAI*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandoe: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21^ West Cermak Road 
Ofiso UL OANal 2346 

Ofiso vaL: 3—4 ir 7—9 
Soredoj pagal sutarti.

Rea.: 7004 So. Fairfield Aveaae 
Rea. UL: HEMiock SIM

Tei. YAKds 2246

OR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
am 47tk Street

vaL: aao 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMiock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ava. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iM 3 vai. Vak. 7 Iki 9 
Nedėliomis pagal sutarty

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1613 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaas taipgi pagal sutartį. 

Rea telefonas SEBlay ft

TaL TARds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PMTAIKO 

744 Weat 35th Street
Valaadoe: 11-12; 2-4 ir 6t30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Ofiso Tei. .......... VlRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sakmad. tik susitartus,

TaL Cicere 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

Katup. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Rea. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

DR. CHARlfS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, UL

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. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Bes. TeL: Keawoed 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. rak. 
Nedilivmis nao 14 db IX vaL dien>

DR. A, JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAI ZR OHIRURGAB 
2500 VVest 63rd Street

’ OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VTRglnla 2421

“Darbai parodo meilės jė
gą’’ (Goetbs). |

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Ret. Tel. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt., šeitad. 8:80 iki 9:30 vak.

Sekmad. Pagal Sutariau
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MEILE STIPRESNE UŽ PIKTA
Tai, ką jums dabar papa

sakosiu, atsitiko Monte Ca- 
sele (Monte Kazale), netur
tingam šv. Pranciškaus bro
lių vienuolyne.

Pusdienis. Brolis Angelo 
(Anželo) meldėsi šilkmedžio 
šešėly ir išgirdo triukšmin
gą bildesį prie vienuolyno 
vartų. Atsistojo, perėjo kie
mą, atidarė medinius vartus 
ir pamatė prieš save tris 
aukštus ginkluotus ir išdi
džius vyrus.

— Kas esat ir ko atėjot ?
— paklausė viršininkas, su 
nepasitikėjimu žiūrėdamas į 
tris nepažįstamuosius.

— Jei toks smalsus, galim 
tau pasakyti, — atsakė juok
damasis vyriausias iš jų.

— Mūsų vardai Cosimo, 
Gino ii Agostino; atėjom, 
kad duotum mums valgyt, 
nes esam labai išalkę.

— Cosimo, Gino ir Agos
tino — lėtai pakartojo bro
lis Angelo, lyg tie vardai 
jam primintų kažką nejau
kų. O kur jūs gyvenat?

— Tai ne jūsų /lalykas!
— šiurkščiai atsakė Cosimo.
— Neatėjom čia tuščiai kal
bėtis. Duok valgyt ir dau
giau neklausk!

— O, dabar žinau! — su
šuko brolis Angelo, kurio į- 
tarimas staiga pasikeitė įsi
tikinimu. — Esat tie valka
tos, kurie baugina apylinkę, 
plėšia namus, vagia galvi
jus ir puola keleivius! Taip, 
taip pažįstu jus iš jūsų pui
kybės žvilgsnių ir tų trum
pų peilių, kurie kabo prie 
jūsų šonų....

Tamsiu Cosimo veidu per
bėgo ironiško juoko kibirkš
tis.

— Matau, kad mes žino
mi visoj apyliinkėj, jog net 
broliai Monte Casale tiek a- 
pie mus girdėjo! — sušuko.
— juo geriau, ši garbe mū
sų visai neliūdina, kad tik 
duotumėt, ko iš jūsų norime.

To jau buvo per daug. Bro
lis Angelo užsidegė, parau
do ir piktai suriko:

— Valkatos! Kraugeriai, 
plėšikai! nesigėdit plėšt sun
kiai žmonių įgytų skatikų 
ir dar čia norit, begėdžiai,

t
AMELIA

ČERKAUSKIENE
(po tėvais Gcrimtntaltė)

Minė Spalio 3., J942. S:O vai. 
ryle, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Avėkšnos pa
rap., Jurgaičiu kaimo.

'Amerikoje Išgyveno SI m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrg Plllpa. dukterj Ąllce, sū
nų Joną. seserį Ona M&alltū- 
nlenę ir SvogerĮ Joną Ir Jų 
Neima, brolj Petrą Gedmlntų. 
brolienę Marijona ir Jų Sei
mą, ftvogerj Pranclftkų Cer- 
kauskj. Jo moterj Elena, ftvo- 
rerka SęfiJų Čerkausklenę ir 
jų Neimu ir'daug kitų giminių 
lr pažįstamų.

Kūnas paftarvotas namuose 
po adresu, 6230 So. Marsh- 
fiėld Avė.

Laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
Spalio T, ift namų S:>0 vai. 
ryto bus atlydėta J fiv. Kry- 
žtaog parap. bažnyčia, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldas už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J fiv. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyra*. Ikiktė. RA- 
nus, Reesio, Avngerlal. Brolis, 
Brolienė. ftvogerka lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Tel.

suėsti Dievo tarnų surinktą 
išmaldą! Šalin iš čia! nelįs
kit man į akis!

Plėšikams net akyse iš 
pykčio tamsu pasidarė. Iš
laužtų vartus ir pultų gvar- 
dijoną, jei nebijotų netoli 
dirbančių žmonių; tad tik 
sugniaužė kumščius, su ne
apykanta pažvelgė į uždary
tas duris ir pasitraukė rūs
tūs ir pikti.

— Atėjom prašyti, o grįž
tam nieko negavę; atėjom 
duonos, o mums metė panie
ką! — sakė eidami siauru 
keliu, štai ko verti tie bro
liai iš Monte Casale!

Tuo laiku, kai plėšikai, ne
patenkinti gvardijono rūstu
mu, nutolo nuo vienuolyno, 
brolis Angelo, savo drau
gams papasakojęs visą isto
riją, grįžo į savo kampelį 
baigti maldos.

Atsisėdo, pamaldžiai sudė
jo rankas, norėjo nuoširdžiai 
pasimelsti ir viską užmirš
ti, bet jam kliudė neramios 
mintys.

“Tėve mūsų, kurs esi dan
guje, teesie šventas Tavo 
vardas, teateinie Tavo kara
lystė...” — ištarė sukaupęs 
visą dėmesį.

— Iš tiesų, negirdėtas da
lykas, kad tokie žmogžudžiai 
drįsta čia ateiti!” — blyks
telėjo jo galvoj mintis.* — 
Ar jie nežino, kad gyvenam 
iš sunkaus darbo ir surink
tos išmaldos?”

“Teesie Tavo valia, kaip 
danguje, taip ir žemėje. Kas
dienės mūsų duonos duok 
mums šiandien...”

— Ir tokie valkatos drįso 
čia ateit prašyt valgyt! Dar 
ko! Mūsų duona darbštiems 
žmonėms, o ne tinginiams!”

Čia brolis Angelo aki
mirksnį paabejojo, nes jam 
kažkoks balsas pasakė, kad 
kaip tik jis meldžiasi pra
šydamas visiems duonos, bet 
čia nesustojo ir, skubiai iš 
naujo sukaupęs dėmesį, iš
tarė:

*

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

VForkmanshlp and Material Unexcelled — 
and Obtainable at Lowest Prioes.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THB SA VINGI

kreipkitės Prie lietuvio

JOHN W. PACHANKIS
sber ot the Irfthnanlaa niambev of

MODERNI IšvMtafi PARODA: 
4585 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 8645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteitad. Ir Sekm. 9-0 vai

“Ir atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžia
me savo kaltininkams”.

— “Kokiems kaltinin
kams? Tokiems, kaip šie 
trys valkatos? Tad ir jiems 
reikėtų dovanoti, ir tai do
vanoti iš visos širdies!”

Nekantriai pakratė galvą, 
norėdamas nuvaryti įžūlias 
mintis, ir pridūrė jau visai 
nesąmoningai: “Ir nevesk 
mus į pagundą, bet gelbėk 
mus nuo pikta”.

Tuo metu vėl pasibeldė j 
duris. Brolis Angelo šoko ir 
nubėgo prie vartų. Šį kartą 
buvo pats tėvas Pranciškus, 
kuris grįžo iš kelionės, neš
damas pintinę surinktos duo 
nos ir ąsotį geltono vyno.

— Ko taip susirūpinęs, 
broli Angelo? — tarė Pran
ciškus, sustodamas ant slenk 
sči<o ir gerai įsižiūrėdamas 
į jauną gvardijoną.

— Tau, tėve, nė į galvą 
negali ateiti, kas buvo atėję 
prie mūsų vartų! Buvo tie 
trys kraugeriai, kurie dabar 
valkiojasi po mūsų apylin
kes, plėšia namus ir puola 
keleivius.

— Ir dėl Kristaus malo
niai juos pavaišinai?

— Kur tau! Pasakiau, kad 
jie neverti, jog juos vaišin
čiau, ir prieš juos uždariau 
savo namų duris.

Norėjo dar kažką sakyti, 
bet nutilo, pažvelgęs į rūs
tų tėvo veidą.

— Gal aš blogai, tėve 
Pranciškaus, pasielgiau? — 
staiga, ramumui dingus, kiek 
patylėjęs, nedrąsiai paklau
sė.

Pranciškus nuėmė nuo sa- 
vęs elgetos maišą, liūdnai 
pažvelgė į brolį Angelo ir 
pradėjo jam prikaišioti šiur
kštumą su vargšais nusidė
jėliais.

VVOLK STUDIO
19-15 West 35* Street

Al»\ \\< Fl) PHOTO .H M’IIV 

| I.OUEST POSslKl.K l’KKLS

PHOM I.AHYFTTE 2«1J

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

SI firma vlrS 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblle 4298

— Kad jie labai pikti žmo
nės, tėve Pranciškau; plė
šia namus ir labai skriau
džia artimus, — teisinosi 
gvardijonas.

— Taip, bet Jėzus Kris
tus, pagal Kurio Evangeliją 
pasižadėjom .gyventi, yra pa
sakęs, kad ne sveikiesiems 
yna reikalingas gydytojas, 
bet ligoniams ir kad atėjo

Gal ir prezidento 
alga bas mažinama

WASHINGTON, spal. 4.- 
Baltųjų Rūmų sekretorius 
pareiškia, kad rasi, ir pre
zidento Roosevelto 75,000 
dol. metinė alga bus suma
žinta iki 25,000 dol., kad 
prisitaikius prie algų stabi
lizacijos.

Remdamasis kongreso pra
vestu įstatymu, prezidentas 
pavieniui asmeniui meti
nes pajamas apriboja iki 
25,000 dol. po apmokėjimo 
visų bėgamųjų metinių iš
laidų, kaip tai apdraudos 
premijų, taksų ir kitų obli
gacijų.

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmi DirektoriusAMBUEANCH DfeM Ir (Takf|

4808-07 BOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
• 4447 SOUTH FAIRFTEI.D AVENUE 

TsL LATayetts 0737
"RADIO PROGRAMAI—8:00 vai. Plrmad ir Ketvlrtad. vak.

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

šaukti ne teisiųjų, o nusidė
jėlių.

Brolis Angelo, jausdama
sis kaltas, nedrąsiai pažvel
gė ir pusbalsiu paklausė:

(Bus daugiau)

A. t
JUOZAPAS

ADAMAVIČIUS
Mirė Spalio 2, 1942, 8:00 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje Kilo IS 
Tauragės apsk. Kaltinėnų par.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Onų (po tėvais Wod- 
manaitė), 2 sūnus Petrų, mar
čių Frances, Jonų, marčių Ste
lių, 2 dukteris Sophie Shemi- 
tls Ir Onų Adomavičius, 4 anu
kus, pusbroli Ignacų Adaina- 
vičių, 4 pusseseres Sophie Ka
tauskas, Jennie filepovich, Onų 
Mazeliauskas ir Sophie Kin
der ir jų šeimas, ftvogerj ir 
ftvogerkų Petrų Ir Barborų 
\Vodman i jų fteimų ir daug 
kitų giminių, draugų lr pa
žįstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų dr-jos ir prie 
Jaunų Lietuvių Amerikos Tau
tiško kliubo.

Kūnas paftarvotas namuose, 
922 W. 34th St. Tel. Yards 
3694.

laidotuvės Jvyks antradlenj. 
Spalio 6 d. ift namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J fiv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnai 
Dukterys. Marčios, Žentas, A- 
nukai. Pusbrolis, Pusseserės, 
švogerts, ftvogerka lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius Ma
žeika lr Evanauskus, Tel. 
Yards 1138—1139.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearborn Street
Tel.: KANduloh I4UI-I4HI

HELP WANTED — vkKAtt

BINDERY HELP WANTED
Vaikinai 18 metų lr suvlrft atsišau
kite 6-tame aukšte sekančioj vietoj:

BROCK and RANKIN 
610 So. La SaUe Street

TOOL GRINDERS
Patyrę prie visokių rūšių Lathes, 
Tools lr Gutters. Atsišaukite tarp 
8-tos valandos ryto lr 5-tos valan
dos popiet.
PIONEER GEN E MOTORS 

5841 W. Dickens
MAINTENANCE VYRAI — Turi būt 
patyrę prie plating shop darbų.

GRUNWALD PLATING CO. 
2550 W. 21st St.

GRINDERS — prie aštrių k«tin- 
gų. šiek-tiek patyrimas reikalinga.

GRUNWALD PLATING CO. 
2559 W. 21st St.

SPOT WELDKRS
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

SPRAYERS
Gera alga. pastovūs darbai. 

ACTO RADIATOR MFG. CO. 
2909 S. Ind tuną

REIKALINGI — APPRENTICE UP- 
HOLSTERIAI.

PULLMAN COUCH CO.
3759 S. Ashland Avė.--- .

UPHOLSTERIAI REIKALINGI 
PULLMAN COUCH CO.

3759 S. Ashland

MACHINISTAI A-l
Du. Turi būt pripratę prie Lathes. 
Shapers, Milling Machines ir Grin
ders. Turi būt gabūs prie set-up 
darbų ant produkcijos stovio vlrš- 
mlnėtoml8 mašinomis. Darbai yra 
nuolatiniai ir ne tik laike dabartines 
karės. Gera užmokestis.

OU’ENS ILLINOIS CAN CO. 
6501 W. 65th St,

UAREHOUSE VYRAI 
Reikalingi dirbti už trokerius, nuo
latini darbai, 57 % centai | valandų, 
kartais ir overtimei. Atsišaukite ra
šydami angliškai laiškų ir pažymėki
te savo amžių, svorj, kokios tautos 
kilmės Ir kur pirmiau dirbote. Adre
suokite laiškų sekančiai:

PORTOFFICE BOX 788 
Chicago, Illinois

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labil geras. At
sišauk.te j “DRAUGO” RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.,

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis, 

i (Julės Verne).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS DIRBTUVĖJE — 18-35
lengvas lr švarus darbas. 40 centų 
| valandų. Greitas )sidirbimus j ge
resnius darbus. Kreipkitės J —
G. J. AIGNER CO.. 503 S. Jelferson

100 MOTERŲ REIKALINGA
Prie lengvų dirbtuvėje karės gami
nimo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Atsineškite gimimo llūdljimus, sodai 
security kortelę ųr pilietybės po- 
pteraa.

DRYDEN RUBBER CO. 
1014 So. Kildare Avenue

MERGINA REIKALINGA prie ge
neralinio ofiso darbo. Turi maždaug 
mokėti Lietuvių kalbos. Darbas pa
stovus. • Pašaukite telefonu: —

LAFAYETTE 8248

PARDAVĖJOS
Patyrimas nereikalinga. Atsišaukite 
sekančiai —

F. W. WOOLWORTH CO. 
2700 W. Dlvt.sion Street

10 MERGINŲ 10
Prie lengvų dirbtuvėje darbų. At- 
sišaukite J —

MID-U’EST SPRING MFG. CO. 
4036 So. Western Avė.

OPERATORES 
Patyrusios prie Slnger lr Union spe
cialių mašinų. Geras nuo ftmotų už
mokestis. Defense orderiai Ir geros 
darbo sąlygos. — ERO MFG. CO., 
J. Yefsky. 714 W. Monroe.

RADIO MERGINOS
Patyrusios wlre Ir solderer mergi
nos, kurios yra dirbusios prie radio 
chassis darbų. Pastovūs darbai. 
Aukščiausia užmokestis.

HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana

POWER MACHINE OPERATORES 
Inspectuoklte mūsų malonu žeminio 
aukšto. dienos-Sviesos darbo kam
barį. DIRBKITE SU MPSĘ “HAP
PY O’SHEA GANO”. Aukščiausia 
užmokestis ir pastovūs darbai ga
bioms darbininkėms. Ateikite pri
sirengusios stoti prie darbo ir at
sineškite šj skelbimų.

O’SHEA MFG. CO.
2701 N. PulaAki

MERGINOS reikalingos iššakotl ar- 
tificial gėles. Alga 40 centų } va
landų ir ekstra. Atsišaukite J

ADLER JONĖS CO.
521 S. Wan«u.h

VEITERKOS
PATOGIOS VALANDOS

UNIFORMOS DUODAMOS
PASTOVŪS DARBAI RANDASI
PIRMIAU TAME PATYRIMAS

NEREIKALINGA
Atsišaukite | Employment Ofisų 

9-tam aukšte

THE FAIR
STATE & ADAMS STS.

REIKALINGOS MERGINOS ir MO
TERYS prie pakavimo darbų. Pa
tyrimas nereikalinga. Proga Išsi
dirbti.

W. O. SOMMERR. INC.
1540 W. Homer.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinlay 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. AValter Nutow. 2200 W. S7th Sfc, 
Chioago, UL. tel. LAFayette 6098.
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
HM South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays 
A member of the Catholic Press Association

' Subserlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50;
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

Three
$7.00;

R DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos ■prisiunčiamos pareikalavus

* Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito Ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
tynder the Aet of March 3, 1879.

tor vienai parapijai 50 metų .
Šiomis dienomis didelėmis ir gražiomis iškilmėmis 

yra minimas vienos lietuvių senos ir garbingos para
pijos auksinis jubiliejus.

Tuo garbinguoju jubiliatu yra Šv. Kryžiaus parapija 
Mt. Carinei, Pa., kurios klebonu yra veiklus mūsų vi
suomenės veikėjas kun. dr. Juozapas Končius ir asis
tentu — kun. dr. Antanas Deksnys.

Toji parapija yra pažymėtina daugeliu atžvilgių. Bet 
ypač ji yra žymi tuo, kad čia įsisteigė pirmoji lietu
vaičių Šv. Kazimiero Seserų vienuolija ir taip pat pir
moji lietuvaičių Šv. Kazimiero Seserų vedama lietuvių 
parapijinė mokykla.

Šioj parapijoj yra klebonavę garbingi ir žymūs mūsų 
tautos vyrai: a. a. kun. dr. Antanas Staniukynas, šv. 
Kazimiero Seserų kongregacijos steigėjas; a. a. kun. 
dr. V. Dargia (prelatas), šv. Kazimiero Seserų Lietu
voje kapelionas; kun. dr. V. Bartuška, plačiai žinomas 
lietuvių tautos veikėjas.

Reikia nuoširdžiausiai linkėti, kad Mt. C&rmelio lie
tuvių katalikų parapija, turinti taip gražią ir darbais 

vaisingą praeitį, dar ilgus metelius išlaikytų lietuvišką
sias tradicijas.

Mes raginame nesigailėti aukų Rusijos nuo karo nu
kentėjusiems šelpti. Krikščioniškoji artimo meilė ir pa
prasčiausias žmoniškumas reikalauja ištiesti ranką ne
laimingiems. Bet tuo labiau reikia rūpintis suvo tik
raisiais broliais.

Dėl to, atiduodami savo dalį Rusijos žmonėms šelpti, 
prašykime atitinkamų valdžios autoritetų, kad padėtų 
surasti tinkamesnes ir greitesnes priemones Lietuvos 
tremtinių gyvybei gelbėti. Taip pat neužmigdyklme nuo 
karo nukentėjusiems šelpti fondų veikimo. Tebūnie gy
vi jų centrai, veiklūs skyriai ir nuolat teplaukia į juos 
aūkos.

Mes, lietuviai katalikai, turime Lietuvai Gelbėti Fon
dą ir savo duosnias aukas nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti siųskime per jį.

U. S. ir Vatikanas
F. D. Rooseveltui prezidentaujant, Jungtinių Valsty

bių ir Vatikano santykiai pasidarė tikrai nuoširdūs. 
Nors oficialiai diplomatiškų ryšių neturima, tačiau Pre
zidento pasiuntimas savo asmeninio pasiuntinio prie 
Vatikano yra nepaprastai reikšmingas.

Nora susisiekimas su Vatikanu šiuo laiku yra ir keb
lus ir pavojingas, bet Myron Taylor, Prez. Roosevelto 
asmeninis atstovas, surado kelius pasiekti Jo Švente
nybę Popiežių Pijų XII-tąjį ir pasikalbėti aktualiais šių 
ctienų klausimais.

Apie ką, ištikrųjų, kalbėjosi Jo šventenybė ir p. Tay
lor, pasauliui nėra žinoma. Bet vis tik yra daromi spė
liojimai.

Karas ar anksčiau ar vėliau baigsis. Reikės atsta
tyti karo sugriautą pasaulį, sušelpti milijonus badau
jančių žmonių, naujai peftvarkyti valstybių tarptauti
nius reikalus, užtikrinti taiką.

Tarp Jo šventenybės Pijaus XII taikos plano ir tarp 
Prezidento Roosevelto iškeltų minčių pokariniam pa
sauliui sutvarkyti yra labai daug panašumo. Tad, ne
tenka abejoti, kad pasikalbėjime, kuriuo taip domėjosi 
visas pasaulis, tie klausimai ir buvo liečiami.

Visas krikščioniškas pasaulis džiaugiasi tais gražiais 
U. S. ir Vatikano santykiais.

Italijoj neramu

Tremtinių šelpimo problemos
Dažnai rašome apie skaudžią lietuvių tremtinių pa

dėtį Rusijoj. Dešimtys tūkstančių mūsų tautiečių ten 
šala ir badauja. Tūkstančiai serga, šimtai miršta, iš 
niekur pagalbos nesulaukdami.

Mūsų fondai ir paskiri žmonės rūpinosi, kad bent tru
putį sušelpti bent tuos, kurių adresai sužinota. Nusiųs
ti Rusijon bet kokią pašalpą tremtiniams visada buvo 

sunku. Daug kliūčių reikdavo nugalėti, šis reikalas da
bar dar labiau ir susikomplikavo ir pasunkėjo.

Iš nekuriu tremtinių sužinota, kad jiems daug nau
dingiau yra gauti drabužiai, avalinė, medikamentai if 
kitos prekės, negu pinigai. Mot, mažai ką nž gautą 
pinigą ten gali nupirkti. Nelengvi ten ir gauti reika
lingieji daiktai.

Atsižvelgiant į tai, buvo daroma mėginimų daiktus 
siųsti tremtiniams. Bet, pasirodė, kad nežmoniškai yra 
brangus persiuntimas. Ypač kas yra skaudu, kad So
vietų Rusijos valdžia, už siunčiamas Rusijon tremti
niams prekes, ima tiesiog pasakiškai aukštą muitą.

žmoniškumas ir paprasčiausias praktiškumas, rodos, 
reikalauja, kad kiek galima palengvinti siunčiamos pa
šalpos persiuntimo sąlygas. Juk kiekvienas daiktelis, 
gantas kariaujančiame krašte yra naudingas, kiekvie
nas vienu ir kitu būdu sušelptas iš užsienių žmogus, 
palengvina nuo karo nukentėjusių žmonių šelpimo prob
lemą.

Bet į tai, matyti, vis tik nė kiek neatsižvelgiama. Ne 
tik kad pašalpos persiuntimo sąlygų nepalengvinama, 
bet. dar nežmoniškai didelis muitas yra uždedamas.

Ar nereiktų prašyti Valstybės Departamento, kad jis 
tarpininkautų tarp mūsų«organizacijų ir atitinkamų 
Sovietų Rusijos autoritetų, prašant, kad būtų nuimtas 
muitas nuo siunčiamų tremtiniams Rusijoje drabužių, 
medikamentų ir kitų jiems taip labai reikalingų daiktų.

Tuo reikalu ne vienas tremtinio giminaitis kreipėsi į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, bet klausimas daf bėra 

išrištas. S
Kad lietuviams tremtiniams reikalinga skubi pagal

ba, aišku jau ir iŠ to, kad pastaruoju laiku labai stip
riai yra plečiamas Rusijos žmonių šelpimas. Plačiau ir 
gyviau čia pradeda veikti Russian War Relief organi
zacija, kuri nurodo, koks didelis yra reikalas telkti pa
galbą nuo baisaus karo nukentėjusiems Rusijos žmo- 
riėms. Ir jei jau pačių Rusijos žmonių būklė yra sunki, 
tai ką čia jau ir bekalbėti apie tremtinius — jų būklė

Italijos diktatorius Mussolini kas kart labiau susi
duria su sunkumais krašto viduje. Savo laiku žmonėms 
buvo daug žadėta, bet prižadai nesipildo ir gyvenimas 
darosi nepakeliamai sunkus. Pasitikėjimas valdžia 
snorunka ne dienomis, bet valandomis. Gyventojai pra
deda nerimti dėl savo ateities, kuri, jie jaučia, bus tam
si. Pasipriešinimas valdžiai, tačiau, tuo tarpu fiziškai 
negalimas. Nebent santarvininkai paimtų Libiją, pa- 
grąsintų Sicilijos saugumui. Tada, kaip spėjama, italų 
visuomenės kantrybė išsisemtų ir tada Mussolinio rė
žimas galėtų susidurti su nenugalimais sunkumais.

SPAUDOS APŽVALGA
Lietuvį stato pavyzdžiu

“Amerika” rašo:
“Amerikos politinių ir socialinių mokslų akademi

jos žurnalas “The Auriais” rugsėjo numeryje labai 
palankiai vertina A. Simučio veikalą “The Economic 
Reconstruction of Lithuania”. žurnalas stebisi Lie
tuvos ekonomine pažanga, jos žemės reformos davi
niais, ypač kooperatyviniu judėjimu, kurs buvo pa
lietęs visą kraštą.

“Annals” pažymi, kad Lietuvos kooperatyvų san
tvarka gali būti pavyzdžiu pokariniam valstybių eko
nominiam atstatymui”.

V»«r taip put j. r/

“Amerika” rašo: I

“Dažnai savo tarpe sakome, kad lietuvių visuome
nėje nėra vienybės, kad tik lietuviai neužmiršta sa
vo pfaeities vaidų, kai kitur viskas tvarkoje... Bet ar 
taip yra tikrovėje?

“Graikai Šiandien turėtų būti labai vieningi, kaip 
skelbiama. Sakoma, kad aplink karalių Jurgį ir jo 
sudarytą vyriausybę visos grupės susispietė ir bend
ru žygiu siekia Graikijai laisvės. Bet.... šiomis die
nomis iš Graikijos vyriausybės ištrėmime pasitraukė 
darbo, žemės ūkio ir kooperatyvų ministeris Arfsti- 
dea Dimitratos. Jis.išleido viešą pareiškimą, reika- 
laudamas» pašalinti Tsouderos vyriausybę, kuri ne
santi tinkama graikų tautai atstovauti.

“Ten gera, kur mūsų nėra....”

“The New York Times”, 
rašydamas apie Prezidento 
Roosevelto asmeninio atsto
vo p. Taylor pasikalbėjimą 
su šventuoju Tėvu, pabrė
žia, kad

Vatikanas y f a dvasinės 

jėgos centras ir kad Joks 
kitas pasaulio valddvas nė
ra tiek susirūpinęs talka ir 
tvarkos pasaulyje atstaty
mo, kaip popiežius.

Tas pats dienraštis to
liau pažymi, kad Jo švente
nybės Pijaus Xn-tojo pa
skelbta penkių taikos punk
tų programa visai sutampa 
su Atlanto Čarteriu.

d

PrezidėntaS Rooseveltas 
atliko naudingą kelionę.

Jis aplankė didžiuosius A- 
mėrikos karo pramonės cen
trus ir kariuomenės stovyk
las.

Grįžęs į Vašingtoną Pre
zidentas turės kUo džiaugtis 
ir didžiuotis.

Ir ne be reikalo.
Karo produkcija eina su

lyg nustatyta programa; ka
riuomenės lavyba puikiai ve
dama; visuomenės nuotaika 
gera.

d
Prezidento kelionė jam 

pačiam buvo naudinga ir 
naudinga karo pramonės va
dams ir darbininkams.

Vyriausiojo krašto vado 
atsilankymas į karo pramo
nės centrus įžiebė dar dau
giau ryžtingumo dirbti ir 
aukotis karo laimėjimui.

Prezidento vizitas kariuo- 
menės stovykloms taip pat 
buvo inspiruojantis.

d
Įdomu, kad apie Preziden

to ilgoką kelionę laikraščiai 
nieko nerašė. Arba apie tai 
nežinota arba “susivaldyta”.

Ir gerai.
Važinėdamas in cognito, 

Prezidentas daugiau matė ir 
geresnį savo kelionės vaiz
dą parsivežė į Baltuosius 
Nartus.

Po svietą pasidairius
Tarp Bruklyno ruskelių 

gazietos korespondento 9o. 
Bostone ir eicilistų čyfo — 
Maikio Tėvo ištiko dideli 
ginčai, kuris iš jų yra di
desnis pijokas. Maikio Tė
vui ruskelių gazietos kores
pondentą išvadinus didžiau
siu pijoku, tas nutarė pra
vyti, kad ne jis toks yra, 

ale pats eicilistų papė.

Aną dien, rašo ruskelių 
gazietos korespondentas sa 
vo, popery stoviu ant Brod- 
vės. O gi žiūriu, iš tolo 
ateina susikibę du girti vy
rai. “Kuomet net tie pijo
kai prisiartino prie manęs, 
tuoj pažinau, kad tai “Ke-

leivio” leidėjas Jurgis ir 
“Naujosios Gadynėš” leidė
jas Stilsonas. Aa, tai tos 

žuvys, ką be vandenio gy
vena. Jiems einant šalygat- 
viu žmonės skyrėsi tartum 
Faraonų marios, kuomet žy 
dus vedė iš Egipto”.

Matot, tavofšČiai, balŠa- 
vikiškas puodas eičilistišką 
katilą vanoja ir abu labu 
tokiu — abu juodi.

Beje, dėl tų ‘‘Faraonė ma 
rių”. Visokios rūšies laisva 
maniai biblijos mokėsi iš 

gyvavusių nezaiiežninkų, 
jon vaikių, mirusio X. Moc
kaus, dėl to, Valug jų bibli
jos, Faraono marios vedė 
žydus iš Egipto ir jos... ricy 
fėsi.

Pagerbkime lietuvius karkb ir r 

įamžinkime jų vardus i
Dienraštis “Draugas” pa

siryžo pagelbėti ir įamžinti 
lietuvių karių vardus, kurie 
kovoja už Ameriką ir paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą. Lie
tuvių karių Dėdės Šamo ka 
riuomenėje yra keli tūkstan 
čiai, jau nė vienas žuvo ko

vodamas už laisvę ir gražės 
nį gyvenimą. Tiek Žuvu- 
siezns, tiek gyviems “Dfau- 
gas” reiškia pagarbą ir mei
lę, todėl ‘Draugo’ puslapiuo
se talpinami lietuvių karių at 

vaizdai ir jų gyvenimo apra 
šymai, kad būtų medžiaga 
lietuvių karių istorijai.

KAREIVIO

VARDAS? .............................. .
Buvęs adresas? ..........................

Jėi kas nofi, kad lietuvių 
karių, atvaizdai if jų gyve
nimo aprašymai tilptų 
“Drauge”, tai prašome lietu 
Vių karių tėvų ir motinų pfi 
siųsti į ‘‘Draugo” adminis
traciją karių atvaizdus if 
jų gyvenimo apfašymą.

Jėi kam sunkiau išpildyti 
šie klausimai — tesifcfeipia 
į “Draugo” administraciją. 
Taip pat pfie kafėfvio at

vaizdo ir aprašymo pridėki
te vieną doleff išlaidoms. 
Vėliau bus išleista lietuvių 
kareivių knyga su atvaiz
dais.

BIOGRAFIJA
••••«•<••••••«••• •••••• aifl

Ar jau tiek pasenai, kad nebėgaM prisirašyti prie 
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj? LRRSA priima 
narius iki 55 metjj amžiaus,

(Iš “Draugo” 1917 metų 
Spalio 5 d.).

Rusai laimi Rygds fron

te.... Rusų armija smarkiai 
imasi sU vokiečiais ir Ry

gos karo fronte pasivarė ge
rokai pirmyn.

d

Vokietės moterys šaukia

si taikos.,.. Vokietijos mies
te Basuose moterys pakėlė 
dideles demonstrščijSs prieš 
kaizerio valdžią. Jos kėlė šū
kį: “Duokite duonos, grąžin
kite taiką, grąžinkite mūsų 
vyrus iš karo lauko!”

d

Argentinos ultimatumas 

Vokietijai... Šiomis dienomis 
Argentinos vyriausybė pa
siuntė Vokietijai griežtą ul
timatumą, kurio nepatenki
nus būsiąs paskelbtas karas.

• • • A........................ .. ............ ..  . . » • .> • • • • . ............... ...................................

Adresas dabar?.....................,.................................................... .................
• » > • • • •* •' ■»•••

Kada išvyko į kariuomenę? ..................

Tėvų vardai? ........ ........................................ ....................

KUr gimęs if kada?................................ ...............

vedęs af ne? .......... .. .............. Kada? i.......................... .. ..............*

žmonos pavardė po tėvais? .......................................
Kokias mokyklas baigęs? ..................  ........... ....... -«

Kokius mokslus išėjęs, ar kokią profesiją turi?........i... „

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

Kuomi pasižymėjo mokykloje ar sporte?....................................4

................................................................................ .. ................... .. ................. .. ....  .t
Kokį darbą dirbęs?.................................................................................

..................... ... ......................................................................... .. ......................
Prie kokių organizacijų priklausė?................................................... .y

————— t

Malonėkite išpildyti šią blanką ir kartu su savo sū
naus fotografija ir viešu doleriu (čekiu ar Money Orderį 
prisiųskite “Draugo” administracijai, o mes pasirūpinsi
mi patalpini tą paveikslą su atatinkamų aprašymu.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Parapijos choras 
įsijudina į veikim?

VVest Side. — Aušros 
Vartų parapijos choras, po 
atostogų, nejuokais įsijudi
na į veikimą. Praeitą ket
virtadienį įvyko antra cho
ro repeticija, į kurią atsilan 
kė trys naujos narės: Aka- 
vickaitė, Žičkaitė ir Klikū- 
niūtė. Visos jaunos, bai
gusios parapijos mokyklą 
ir lankančios aukštesnes mo 
kyklas. Į kitas repeticijos 
tikimos sulaukti daugiau na 
rių, ypatingai vyrišų balsų.

Šioje repeticijoj choras 
pradėjo mokintis naujas 
mišias parašytas St. Henri- 
ci garbei. Mišios labai gra
žios. Be to, išmokta nauja 
labai graži bažnytine muzi
ka “Avė Maria” keturiais 
balsiais. Choro vadas varg. 
J. Brazaitis pasiryžęs šįmet 
chorą išmokinti naujų baž
nytinių veikalų.

Po praktikos įvyko trum
pas choro susirinkimas, per 
rinkta choro valdyba, į ku
rią įėjo šie asmenys: pirm. 
varg. J. Brazaitis, vicepirm. 
J. Ūsas, ižd. Irena Aitutis, 
fin. sekr. A. Baltakis, nut. 
rašt. Sylvia Laurin, kny- 
gium Helen Rudis ir jai pa
gelbėti A. Baltakis. Susirin
kime dalyvavo ir kleb. kun. 
J. Dambrauskas, MIC., ku- 
ris labai mėgsta ir domisi 
bažnytine ir pasaulinę mu- 
ziką-daina ir nori, kad pa
rapijos choras taip pat da
rytą pažangą, kaip ir visa 
parapija.

Nutarta kas mėnesį pirmą 
ketvirtadienį, po repeticijos 
tprėti pasilinksminimą (so
čiai t. Choro valdyba num*. 
to, kad rudenį ir žiemą bus 
galima surengti porą vaka
rų savo ir parapijos naudai. 
Savo naudai vakaras būti
nai tuoj reikės rengti, nes 
šiame susirinkime nutarta 
iš kasos nupirkti gaidas tų

Iš Moterų Sąjungos 
kuopos veikimo

Marųuette Park. — Per 
vasarą susirinkimų neturėju
sios sąjungietės subruzdo. 
Susirinkimas įvyko rugsėjo 
22 d. Valdyba dalyvavo vi
sa, išskyrus raštininkę. Jos 
vietą laikinai užėmė D. Ka
minskienė.

Nutarta rengt vakaras. 
Daug diskusuota ir palikta 
išrinktai komisijai iš A. Poš 
kienės ir D. Kaminskienės, 
kad susižinot su viena arba 
kita grupe lošėjų. Komisijai 
į talką apsiėmė Daunorienė, 
žagūnienė, Menelgienė, San- 
domavičienė, Aldonienė, Ka- 
dzew|ck ir Trustienė.

Kuopa nors neperdidžiau- 
sia, bet veikimo yra dėlto, 
kad randasi santaika. D.K.

G-NASHING

AXIS
*rOMU NASH__

Mother, I found a dime 
today,

Quick, my darling daugh- 
ter! -

Hitler’s out on a hiekory 
limb,

S t am p bim Into the 
water.

BUY WAR DONOS 
AND STAMPS

V. S. Ti

mišių, jau yra labai nusidė
vėję.

Pasisekimo chorui naujo
se užsimojimuose.

Choristas.

rYOU GIRLS WH0 SUFFERn
Distress From

FEMAlf WEAKNESSKRIOK

And Want To Baiki Up 
RedBtoodl

Take hwl If you. likę so m»wy 
women snd girta, have sll or onjr one 
of these urmptomi; Do yow on s»ch 
dsvs sulfer eramps. hsadaches. bacfc- 
aobe, 8-ea.k. nervous feelinpR. dis- 
tress of "trraRutarlttes". perleis of 
the blues— due to functlonal 
inonthly dtetufbsficM?

Then start at once—trr Lydi* E. 
lnkham's Oompauad TABDBT8 
wlth added lron)—mada eepectottf

ONE OP WOMAN'8 MO8T IMPOVt- 
TANT OROANS. Taken regutarly— 
Plnkham’a Tableta hetp buttd up 
realatance agalnst such svmptoms. 
Thousands upon thousands h avė re- 
ported toeneflt. *

Alao, their lroa betps bnlld up red 
blood to glve more b t rengt h. Plnk- 
ham'a Tableta are also a fine stnm- 
achlc tonlcl Polloa lakei eUrccttnas.

Plhkham's Ooaipsuad
<*>/or uemen

Plnkham’a Tableta are fsmous not
only tn relteve moothly paln būt 
•Įso acooai*anytntt wnak, nerwua 
fedingą of thta nature. Tnts ta be- 
cause or their soething effoct ea

PAIMTAS SU BM A KINAS PATRAUKĖ PREZIDENTO AKĮ Sekantieji laimėjo dova 
nas: Nr. 11322 Gerald Pet
rošius, Karo boną; Nr. 1264 
— Frank Bartašis, Karo bo 
na; Nr. 10133 — A. Mondei 
ka; Nr. 9010 — Mrs. D. 
Žukas; Nr. 1264 — S.
Shlepovicz; Nr. 4326 — Jule 
Flahive; Nr. 4212 — V. Ar
lauskas; šie laimėjo Apsau
gos Pašto ženklus.

Švento Kazimiero Seserys

Lengviau yra iš smėlio 
pastatyti ore pilį, negu su
jungti visuomenę be tikėji
mo į dievybę.

(PLUTARCHAS).

Plunksnų Kaldras
PADAROME 16 JŪSŲ 

PATALU —
Kai perkate raateriolų iš 
krautuvės— už tiktai J į

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Pbene: YARDS 4776

Visas darbas b prekės yra 
pilnai garantuota.

. ,' eimucas" Acme teiepaona
Prez. Rooseveltas, lankydamas Mare Island Calif., Navy Yard, atkreipė akį į ja

ponų submariną, kuris buvo paimtas nuo ja ponų. Prezidentas kalbasi su “Midget“. Kar
tu su prezidentu yra vice Admiral John J. Greenslade, commandant, 12th Navai Dis- 
triet ir Rear Admiral W.‘ L. Friedell, comm anding officer of the Navy Yard/

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Nuoširdi padėka geraširdė visuomenė ir pa
dėjo tuos realizuoti.

Kiekvienas darbas reika
lauja aukos ir pasiryžimo, o 
jo laimėjimas atneša neįkai 
nuojamą atpildą. Už gra
žias pikniko pasekmes ypa
tingų nuopelnų turi visi 
Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų skyriai. Rėmė
jos vieningai dirbo sunkų 
varginantį darbą: platinda- 
mos tikietus, rinkdamos au 
kas, ruošdamos skanius vai 
gius bei gėrimus, ir visą tai 
darė su tokia linksma, gie
dria nuotaika, kad, rodos, 
sunkiausias darbas joms 
pats malonumas. Jums tad, 
brangios rėmėjos, reiškiame 
giliausią ir širdingiausią pa 
dėką.

Bet gi pavienam asme
niui nors ir kilniausius troš 
kimus pasirinkusiam, sun- 

įku kas gero ir vaisingo at
siekti. Čia gi stojo į talką

Nelengva mums rasti pa
kankamai svarbių * žodžių 
kurie tiktų tinkamai padė
koti visiems dirbusiems ir 
rėmusiems Švento Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų pik 
niką. » *

Džiaugsmo ir dėkingumo 
žodžiai veržiasi iš mūsų 
širdžių Didžiai Gerbiamiems 
klebonams ir kunigams 
asistentams už nuoširdų 
pritarimą rėmėjų darbams, 
už atsilankymą ir ragini
mą parapijiečių remti mūsų 
pramogą.

Ačiū visiems ir visoms už 
pirkimą bilietėlių, skaitlin
gą dalyvavimą piknike, ir 
Jdosnuroą. Mes giliai įverti

name Jūsų draugišką mums 
prielankumą, kuriuo duoda
te drąsos prie didesnių dar
bų. Tikrąjį ir gilų “Ačiū’ 
džiaugsmingomis širdimis 
įpinsime į maldų vainikėlį, 
aukosime jį Dangiškąjai 
Karalienei ir prašysime Ją 
išmelsti Jums nevystančio 
grožio malonių gausumą, jė 
gų ir sveikatos darbuose, 
stiprybės ir vilties sunku
muose ir laimės visuose Jū
sų gyvenimo dienose.

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

laitai geros rūšies nmtervj kaUfnlal, kailiukais papuoštais 
cloth kotai parsidnlila nukent Intomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh SL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

DIDELIS ISl’AKDAVk-^AK MUSŲ 
MU.21MSKO STARO MIZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI
TUB08, CLARINETAI. TROM

BONAI, 8AXAPHONE8, FLU- 
TE8 au "cases’' — >35.00, >37.50, 
>46.00 Ir >76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NI8KI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TBNOR BANJOS — 
>6.60, >8.50, >12.50 Iki >35.00.
STRJirNINIAI BASAI — >60 00. 
>125.00 lr >150.00. BASO UŽ- 
DENOALAS — >12.00. 8MIČE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — >1.60, >3,00, >5.00,
>10.00 ir >16.00 Striūnos dSl vi
sų vlrtmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - >\>.5O, 
>21.50, >35.00, >60.00. PEDALS,
HI BOTS. CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brass lr "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams. Trlūboms, Sazaphones, 
8mutkoma Ir Oultarams.

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovystė.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.
24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. S5th PLACE 
Phone: YARds 2330

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos 
Pilietybės 

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 po pietų ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

816 W. 33rd Phtce, Chkage, III.

WHOLESALE

GOLDSTEIN’S
•14 MazweU

MUSIC SHOP 
SU (lilaagii.

KOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 1
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protcction 
4or your

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NU06IMCI0 RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų fstatgoje. Jūsų Indeliai rūpestingai -globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame %. Jūsų pinigai greitai (Įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŪFM1AUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
3236 SO. HALSTED ST.

i
>1

Pilnai {rengtas Medikus Depart- 
menta.s gydymui visokių Ilgų — 
smarkių lr ligiaikinių.
Pilimi Ji-engias Chirurgijos De- 
partinpntas kur svarbias lr ma
žesnes operacijai atlieka atsako- 
mingl Chirurgal-Daktarai.
Pilimi įrengta Pliyslotlientpy De- 
partnteulas priskaitant Dlather- 
mjr, IJItra Violet Ray. Stnusoldal 
ir kitua moderniškus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas X-Ray lkepart- 
m<-litas daktarams Ir paelentams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
ims atstmuta. d«M stokos pdnlgų. 
geriausias gydymas Ir prieSflra. 
Kas link mukesėlų, susitarsime, 
kad būtų jums ko jMtngtaMista.

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIQUOR
ĮSTAIGA

Uveitojame 
po visą 
Cbleag*.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, aat.

MUTUAL LIQUOR~CO. 
4767 So. Halsted St.

TelefoOMl BOULEVARD 0014

NEEIORINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —, 
AB VAŽINĖJANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IR I

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU RWDA SLAUSOSli

ttiAPGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VlaoiatMa Ir 8magiaimtaa
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -I
SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS DtoMfnta 0:96 v. vai 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
676S So. Weatern Avenue

PEom: GBOveMi SM3

$100,000 STOCK LIOUIPATION PARDAVIMAS
SICTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 rtfl

vertės “close oat” kaina .................................................jpAA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, T <!•
$29.56 vertės, parsiduoda dabar nž ..........................U j r l «6

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nno $15.00«>q HC :1_i 7*«
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. •!>□•/'□ 4>±O./U

|FUR COATS, $75.00 vertės, £QQ 00
Parsiduoda po tiktai .......................................................... 4U.O.UU

ĮVAIRŲ DRABUMĄĮ, Vįltom, 4 Smrtj «g g5 į, 95 
I vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina »♦*'*•»*'* **

'MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- 6*1 OO 
da po tiktai .............................................................................. *1.00

|$15.00 vertės KOTAI, * mg
parsiduoda po tiktai ..................... .....................................O. / O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

r?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Setą — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Ruga 
— Radios — Refrigerators— 
Washers — Mangels — and 

Stove*.
Nationally advertised Items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REFUBLIC MSI

CRANE COAL CO.
WĖST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dftb&rtinia atakas dar neišparduo- 
tae, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas....:.
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022
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*8.95
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Sučiuptas žmogžudys po 99 valandų 
buvo pasmerktas mirti

DEKORUOTAS PASIŽYMĖJIMO ŽENKLU UŽ REKORDINĮ SKRIDYMĄ PER 
PAČI FIKĄ

*****

Paul Leroy Williams, 23 
metų, rugsėjo 19 dieną nu
žudė groserninką Thomą 
Papayani, 47 m., keturių vai 
kų tėvą. Williams buvo atė 
jęs į Papayanį krautuvę, 
2300 E. 71 st. ir norėjo pa
daryti holdapą. Papayanis 
su plėšiku grūmės krautu
vėje, galų gale krautuvės 
šeimininkui pasisekė išbėgti 
iš savo krautuvės ir užra
kinti duris, o plėšikas pali

Japonų karo medžiagų grobis 
yra butelio kakle

Japonų Tokijo radijas nuo 
Jat bubnija, kad japonų ka
ro pramonė yra smarkiai pa 
kilusi ir daug panaudoja ka 
ro medžiagos iš tų vietų, 
kurias jie yra užėmę. Bet 
tenka manyti, kad jie iš 
užimtų vietų žaliava neper
daugiausia pasinaudoja dėl 
šių priežasčių: 1) japonų in
dustrija nėra tokia didelė, 
kad sugebėtų smarkiai padi 
dinti karo gamybą ir 2) jų

Triangle
Range Oi!
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos l'epsnos 
burnerių švariai dega!
Mes turime savo stake vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užt:krina ge
riausią patarnavimą.
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 VVest 26th Street 
Chicago, UI., Tel. CAN. 2020

ATYDA!!

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

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALumet 4591

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

ko krautuvėje; plėšikas Wi- 
lliams išlindo pro krautuvės 
langą; nušovęs prie krautu
ves Papayanį ir nubėgo su 
automobiliu.

Williams buvo sučiuptas 
Chicagoje pereitą antradie
nį ir po 90 valandų Cook 
kautės kriminalinių bylų 
teismas jį pasmerkė mirti. 
Tai yra rekordinis įvykis 
teismų istorijoje. Jo byla tę 
sės tik 95 minutes.

laivynas yra sumažėjęs, nes 
sąjungininkai gerokai japo
nų laivų nuskandino ir dėl
to, kad jų laivai turi būti 
išmėtyti plačiame jūrų fron 
te. Tačiau militariniai ex- 
pertai įspėja, kad japonų 
ekonominė sistema gali au
kštai pakilti per du metus, 
jei nebus nukirstas kelias 
pristatyti medžiagas ir jei 
nebus bombarduota japonų 
industrijos centrai.

Kokia amerikiečių 
padėtis Solomon 
salose

Jungtinių Amerikos Val
stybių padėtis mažiau ar 
daugiau Solomon salose yra 
pavojinga, tačiau dabar yra 
geresnė, negu buvo prieš 
kiek laiko,

Vargu ar prieš 
Kalėdas grįš

Neišvardytos sunkenybės 
1 trukdo susitarti Amerikai 
su Japonija dėl pasikeitimo 
Amerikos ir Japonijos pilie
čių. Todėl viltis yra suma
žėjusi, kad amerikiečiai ga
lės grįžti namo prieš Kalė
das.

Amerika
užprotestavo

Amerika griežtai užpro
testavo Londone, kad Peter 
Masefield, London Times 
aviation expert, informavo 
apie Jungtinių Amerikos 
Valstybių naujo tipo lėktu
vus.

Armija turi daug 
naujų aplikacijų

Generolas Hershey’s pra
našavo, kad vedę vyrai su 
vaikais bus imami į kariuo
menę po metų, tai dabar 
daugelis duoda aplikacijas 
armijai. Dabar armija turi 
tarp 250,000 ir 300,000 to
kių aplikacijų.
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Lt. Gen. Henry H. Arnold (centre), chief of the Army air forces, gavo pasižymėjimo 
medalį, kurį įteikė Assistant Secretary of War Robert Lovett, kad jis pasiekė rekordą 
8kridyme. Lt. Gen. Henry H. Arnold perskrido skersai Pacifiką; nuo Brisbane iki San 
Francisco atskrido per 35 valandas ir 53 minutes. Kairėje yra gen. Arnold įgula, ku
ri irgi gavo medalius; dešinėje — maj. gen. James A. Ulio, adjutant-general of the Army

Argentinos ir Amerikos 
santykiai Įsitempia

Jungtinių Amerikos Vals
tybių santykiai vis labiau 
įsitempia. Nors oficialiai 
apie tai nepranešta, bet Wa 
shingtonas vėl buvo atstum 
tas Castillo valdžios dėl ben 
dradarbiavimo hemispheros 
apsigynime. Chile ir Uru
gvajuj reikia aliejaus ir 
Amerika, dėl pasunkėjimo 
laivais susisiekimo, pasiūlė 
siųsti į Argentiną aliejui iš 
dirbti ir kitas mašinas, kad 
galima būtų padvigubinti

Daug laimėta prancūzų 
Martinikų saloje

Kurį laiką nebuvo girdėti 
apie prancūzų Martinikų sa 
lą, bet santykiai su Marti
nikų salos šefais pasistūmė 
gerojon pusėn. Principinis 
dalykas ko norėjo iš Marti
nikų Amerika, tai buvo pra
šymas nuginkluoti prancūzų 
karo laivus ir orlaivių sto
tis, esančias šioje saloje — 
tai buvo pirmiau jau išgau
ta.

Ilgiau .užsitęsė kalbos dėl 
prancūzų prekinių laivų siun 
timo iš Martinikų į Pietų 
Ameriką, dėl radijo stoties

Hitlerio giminaitis 
nebuvo priimtas į 
Amerikos armiją

William Patrick Hitleris, 
31 metų amžiaus, dabar gy
vena Amerikoje Bronx, pir
miau gyvenęs Vokietijoje ir 
Anglijoje, norėjo įstoti į 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių armiją, jis sakės, kad 
gerai pažįsta Vokietiją ir 
jis galėtų puikiai bombar
duoti Vokietiją; jis yra 
Adolfo Hitlerio giminaitis; 
Adolfas Hitleris yra jo dė
dė.

Jauno Hitlerio prašymas 
priimti į Amerikos armiją 
buvo atmestas, nors jis ir 
yra Anglijos pilietis.

HtU<4

aliejaus gamybą naujai at
rastuose aliejaus laukuose. 
Argentina atmetė. To viso 
rezultatas, U. S. ambasado
rius Norman Armour atidė
jo savo planą grįžti į Bue
nos Aires, ir ambasadorius 
Espil, kuris yra grįžęs į Bu 
enos Aires kelioms savai
tėms “reportuoti” savo še
fui, vargu jau sugrįš į Wa- 
shingtoną pirm, negu Nor
man Armour vėl užims savo 
postą.

j kontroliavimo šioj saloj, dėl 
(išlaisvinimo Jungtinių Tau
tų jūrininkų, kurie yra inter 
nuoti šioj saloje ir dėl mai
sto reikmenų. Bet dabar pa 
sikalbėjimai davė tokius re 
zultatus, kad kiekvienu me
tu tie dalykai bus patenkin
ti.

Naciai žvejoja

Vokiečiuose kas kart vis 
auga abejojimai ir spėlioji
mai dėl naujo fronto Afriko 
je; nacių radijas visokiais 
būdais provokuoja, kad ga
lėtų sužvejoti sąjungininkų 
kariškus pasiruošimus.

Manoma, kad na
ciai šią žiemą da
rys oro "blitzus"

Britų oficialūs asmenys 
sutinka su plačios visuome
nės nuomone, kad kitas na
cių “blitzas” ateis šią žiemą. 
Nacių kai kurty nesenai pa 
darytini naktiniai oro puoli 
mai Anglijoje yra lavini
mas oro kovoms naujų įgu
lų.
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Graikijoje nepaprastas 
vaiku mirtingumas 
dėl maisto stokos

Graikų Raudonojo Kry
žiaus prezidentas Londone 
pareiškė, kad paskutiniais 
dvejais mėnesiais Graikijoje 
iš dešimties naujų gimusių 
vaikų mirė devyni vaikai. 
Graikijoje vaikų mirtingu
mas padidėjo dėl maisto 
stokos.

Vokiečiams okupavus 
Graikiją iš 300,000 vaikų 
mirė 110,000 graikų vaikų 
dėl epedimijų ir nusilpimo 
dėl maisto stokos.

Kokie Amerikos 
santykiai su 
Ispanijos valdžia

Kada Ispanijoje iš val
džios viršūnių Franko išstū 
mė savo giminaitį Serrano 
Suner, didelį “ašies” simpa- 
tiką, tai Ispanijos valdžia 
daugiau rodo nuoširdumo 
Amerikai ir Britanijai. Da
bar ramiau vystosi prekybi
niai santykiai dėl ispanų ža 
liavų pasikeitimo su Ameri
kos aliejumi ir dėl maisto. 
Tačiau Franko nepakrypo į 
sąjungininkų pusę. Franko 
pasiliko “neutralus”, bet jis 
gali pakrypti į vieną ar kitą 
pusę, tas priklausys nuo ka
ro ginklų persvaros.

Gumos tvarkyto
jas daro 
gerą įspūdį

Naujas gumos tvarkyto
jas (czar) Jeffers Washing- 
tone daro gerą įspūdį, nes 
jis kalba tiesiai, be jokių 
vingių. Jeffers taip pat turi 
artimų ryšių su liaudimui. 
Jeffers gumos reikalus rado 
daug geresnėje būklėje, ne
gu jis manė. Gumos proble
mos klausimui išspręsti jau 
pirmuosius žingsnius yra 
padarę jo pirmtakai.

įvairios žinios
Kadangi naciai Europos 

okupuotuose kraštuose vis
ką grobia ir piešia, neišsky
rus ir kuro, tai ateinantį 
žiema okupuotuose kraštuo 
se bus labai šalta.

Anglijoje Glasgovv’e ir 
Bristol’e atidaryti Amerikos 
prekybinių laivų jūrinin
kams klubai. Šiuos klubus 
atidarė British War Re
lief Society of America.

Lenkų valdžios in exile 
atstovas praneša, kad na
ciai jau yra nužudę Lenki
joje 700,000 žydų ir 400,000 
lenkų; tūkstančiai mirė iš 
bado.

Pranešama, kad naciai 
Norvegijoje pajūrio zonoje 
areštavo 1,400 norvegų. Na 
ciai Norvegijoje pravedė 
areštus bijodami antrojo 
fronto.

Visuose nacių okupuotuo
se kraštuose vyksta sabo
tažai prieš nacius. Tų kraš
tų gyventojai kiek gali nai
kina karo pramonę, pavyz
džiui, Belgijoje į šiaurvaka
rius nuo Brusselio sunaikin 
ta svarbi karo pramonės 
dirbtuvė.

Lavalis vis dar 
šunuodegauja naciams

Per Vichy radiją vis dar 
tebevaroma Lavaiio kompa
nija, kad prancūzai vyktų į 
Vokietiją darbams.

Žiūri, kad armija 
būtų stipri ir pajėgi

Karas vyksta visu rimtu
mu. Labai svarbu turėti ge
rus armijos karininkus. To
dėl chief of Staff gen. 
Marshall be pasigailėjimo 
šluoja netinkamus karinin
kus, nes jis žino; kad pada 
rytos klaidos fronte nepatai 
somos be nuostolių. Gen. 
Marshall stropiai peržiūri į 
aukštesnių karininkų pa
kėlimą; jis daug didesnius 
reikalavimus stato regulia
rios kariuomenės asmeni
mis, negu Citizen army as
menims.

Areštuotas žymus 
prancūzas

Edouard Herriot, 70 me
tų amžiaus, buvęs prancūzų 
valdžioje ministerių pirmi
ninku, buvo areštuotas 
Lyone, neokupuotoj Prancū
zijoje. Herriot buvo areštuo 
tas todėl, kad buvo priešin
gas Vichy bendradarbiavi
mui su naciais

Aukso kasyklos 
bus uždarytos

. Greitu laiku Amerikoje 
bus uždarytos aukso kasyk
los.

mu
X Juozas Vaičiūnas, 1927 

So. 49 Avė., Cicero, vyras 
Moterų Są-gos centro sekre- 
torės, dar negrįžo namo iš 
kun. P. Juškaičio sidabrinio 
kunigystės jubiliejaus iškil
mių, Cambridge, Mass. Po 
iškilmių jis nutarė pamaty
ti Ameriką plačiau. Dabar 
lankosi piet. Amerikos daly. 
Kelionė sekasi, tik vienu sy
kiu, rašo, buvo susirgęs.

X Prano čižausko, 5753 
S. Artesian Avė., draugai 
praeitą šeštadienį susirinkę 
jo bute sveikino vardadienio 
proga ir linkėjo ilgiausių 
metų. Jis yra žinomas Chi
cago lietuvių katalikų vei
kėjas.

X Chicago vyčiai pasigen
da poseiminio “Vyties” nu
merio už rugpiūtį. ^Ciek te
ko girdėti, “Vytis” rugpiū
čio mėnesį neišėjo iš prie
žasties pasikeitimų redakci
joj. ,

X Cicero-Berwyn Filate
listų Klūbas lapkričio 8 d. 
ruošia pašto ženklų parodą, 
kurioj, girdėt, bus išstatyta 
ir Lietuvos pašto ženklų rin
kinys. Paroda bus Olympic 
rūmuose, kur randasi WHFC 
radio stotis.

X Šv. Kryžiaus parapija 
juda, kruta vadovybėje darb
štaus klebono kun. A. Lin- 

i kaus. Neseniai turėjo sek- 
J mingą karnivalą, dabar ruo
šias prie “bingo” žaidimų, 
kurie bus parapijos salėj. 
Dovanos bus geros.

X Dievo Apvaizdos para
pijos jaunuolių, liuosnoriai 
išėjusių, ar pašauktų, į ka
riuomenę, vardai ir pavar- 

[ dės jau surašyti ant gražios 
lentos, kuri pakabinta baž
nyčios prieangyje. Lenta ma 
tyti kiekvienam įeinančiam 
į bažnyčią. Jei dar kurio jau
nuolio nėra pavardės, pra
šomi priduoti klebonijoj.

X “Our Sunday Visitor” 
pastarame numeryje (spalio 
4) Skaitytojų Balsų skyriu
je įdėjo mūs bendradarbio 
ir veterano — laikraštininko 
Prano Gudo straipsnį . apie 
tarptautinį katalikų solida
rumą, ko iki šiol nebuvo. Jis 
paduoda pora pavyzdžių: ka
talikiškoji Lenkija buvo ko
alicijoj su pagoniška Vokie
tija prieš katalikišką Čeko
slovakiją. Katalikiškoji Lie
tuva ir Lenkija turėjo dip
lomatinius santykius su be
dieviškąją Rusija, o s avo 
tarpe tų santykių neturėjo. 
Katalikų autoritetai ir spau
da, sako P. G., turėtų pra
dėti kultivuoti ir populeri- 
zuoti tarptautinį katalikų 
solidarumą.

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).
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