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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Naciai traukiasi iš Napolio
RUSU KANUOLES APŠAUDO KIEVA

Hitleris liepia vadams "laikyti liniją"
STOKHOLMAS, rūgs. 30. i 

—Švedijos laikraščiai šian
dien rašė jog Adolfas Hitle
ris nuvykęs Rusijos fron- 
tan, kur jis sušaukęs savo 
generolus ir jiems įsakęs 
“laikyti” Dniepro upės li
niją.

Laikraštis NYA Dagligt 
Allehanda sakė Hitleris pa
reiškęs, kad “čia esu, ir čia 
būsiu. Stalingrado psichosė 
turi būti panaikinta.”*

Iš aukštųjų pozicijų va
kariniam krante naciai arti
lerija ir kulkosvaidžiais ap
šaudo rusus, kurie pasiekė 
priemiesčius rytiniam kran
te.

Berlyno radio sakė rusai 
vis bando persikelti per 
Dnieprą, bet nieko nesakė 
apie tų persikėlimų nusise- 
kimą ar atmušimą. Praneši
mas taipgi sakė rusai siun
čia naujus rezervus prieš 
nacių linijas prie Zaporoz- 
he, pagal upę prie Dniepro- 
petrovsko, ir kad rusai vis 
dar smarkiai puola jų pozi
cijas Kubane.

Artinasi prie Gomelio.
Tarpe Smolensko ir Kievo 

rusai priėjo iki 12 myhų 
nuo Gomelio, ir dabar varo
si į Mogilevą ir Orshą, Vi
tebsko pusėn. Šituose veik
smuose rusai atsiėmė 370 
kaimų.

Kiti rusų daliniai Gomel _____
apylinkėj pasiekė Sozh upę. _Selective Service 

Iš žinios, kad rusai jau

MASKVA, rūgs. 30.—Ru
sų didžiosios kanuolės iš ry
tinio Dniepro kranto šian
dien apšaudo nacių pozici
jas Kievo pakalnėse. Rusai 
dabar valdo to miesto ryti
nius priemiesčius ir randasi 
netoli geležinkelių ir vieške
lių tiltų Posdnyaky, Pred- 
mostnaya Sloboda ir Tru- 
kanhovo kaimuose. Tai nėra 
tikri kaimai, bet dalys did
žiojo miesto.

Šaudo kulkosvaidžiais
Rusai randasi taip arti-

Kievo, kad jie gali kulkos- atitaisė 5,000 mylių geležin- 
vaidžiais apšaudyti nacius kelių atsiimtose žerfiėse, ma- 
kalnuose, o snaiperiai nu- ■ tosi, kad rusai mano tol, kol 
šauna neatsargiuosius vo- galima, varyti nacius į va- 
kiečius. karus.
-♦------------------------------------------------------------------- —_______________ ______________ ______________________________________

DAUGIAU KAIP 2000 LAIŠKŲ Į METUS

H. J. Dickenson iš Charleston, S.C., moti na šešių, tarnaujančių kariuomenėj, laivy
ne ir marynuose, kasdien parašo po laišką kiekvienam savo sūnui. Be to, ji turi 23 gi
mines, dirbančias karo pramonėje. (NCWC) ,

SUNAIKINO UOSTO (RENGIMUS
Amerikiečiai baigia tą miestą okupuoti

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 30. 
—Amerikos penktoji armija skubiai varosi lauku prie Ve- 
suvius ugniakainio, į degantį ir dūmais paskendusį Napo- 

! lio miestą, Italijos antrą didžiausį uostą. Gen. Clark ko- 
! mumkatas pranešė apie užėmimą Pompeii ir Mercato S^n 
Severino įmestų. Pastarasis labai nukentėjo nuo išsprog
dinimų, kuriuos atliko pasi- 
traukią naciai.

Berlyno komunikatas sa
kė uosto prieplaukos sunai
kintos, kad neduoti sąjungi 
nininkams vietos išlipimui, 
ir vokiečiai griežtai malšina 
“komunistų riaušes.”

Sustojus lietui ir vėjams 
ir pasidarius šilčiau, penk
tosios armijos General Sher 
man tankai važiavo pro Pom 
peii iki Torre Annunziata 
pakraščių, visur pribaigda
mi priešo opoziciją ir vary- 
damiesi pirmyn nežiūrint 
minų ir išsprogdintų vieške 

Įlių ir tiltų.
Penktosios armijos 

mimasis per kalnus 
giaį kainavo. Britų 
narys sakė penktosios 
jos britų-daliniai prarado 
5,211 kareivių nuo rugsėjo 
9 iki rugsėjo 20 d.

Browder paliuosavimas 
buvo FDR klaida
WASHINGTON, rūgs. 30. j 

—Atstovas Parnell Thomas 
šiandien pareiškė, kad Prez. 
Rooseveltas padaręs “rimtą 
klaidą,” kuomet jis paliuo- 
savo komunistų partijos va
dą Earl Browder iš federa
linio kalėjimo. Anot Thom- 
as, Browder nesenai sakytos 
kalbos įrodo, kad Amerikos 
komunistai veikia pagal įsa
kymus iš Maskvos.

Thomas sakė kuomet 
Browderis reikalauja antro 
fronto Prancūzijoje, nežiū
rint kiek amerikiečių gyvy
bių tai kainuotų, ir pareiš
kia, kad Rusija nekovos 
prieš Japoniją, jis stato 
aukštesnę vertę ant rusų ne
gu ant amerikiečių gyvybių. 
Pasak Thomas, tą turėtų 
laikyti omenyje amerikiečių

ESTIJOJ TRŪKSTA MAISTO. DRABUŽIŲ
čius.

Klausdamas ar Amerikos 
armiją valdys militarin ai 
autoritetai ar Browdeiis, miai padidėjo maisto trūku- 
Thomas abejojo komunk to i mas, o drabužių beveik ne- 
Browderio tinkamumą sk i- 
tytis militariniu žinovu, ka
dangi Browder pirmojo Fa- 
saulinio Karo metu sėdi jo 
kalėjime už slapstymąsi n o 
karinės tarnybos.

RAF tęsia atakas 
ant japoną Burmoje'
NEW DELHI, nigs. 30.— 

Britų lėktuvai vakar tęsė 
atakas ant japonų bazių ir 
susisiekimo linijų Burmoje, 
bombuodami ir apšaudyda
mi kareivines prie Buthida- 
ung ir Maungdaw, tiltą ir 
geležinkelių vagonus prie 
Mu upės, ir mažą miestelį 
prie Chindwin.

SlANDItN PRASIDEDA 
TĖVŲ DRAFTAVIMAS
WASHINGTON, rūgs. 30. 
--------------- ------------ 1 štabas 

šiandien ruošėsi pradžiai ė- 
mimo 446,000 tėvų karinei 
tarnybai. Gen. Marshall, vy
riausias karinių jėgų -vadas, 
savo laiku pareiškė, kad kol 
mobilizuota armija, tol rei
kės įvesdinti

, * ■

kas mėnesį.
Išrodo, kad 

gos sulaikyti 
kariuomenėn nueis niekais.

t

f 
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Vienas U.S. submarinas 
sunaikino devyniolika 
japoną laivą

WASHINGTON, rūgs. 30. 
—Laivyno pranešimas sakė 
Amerikos submarinas Gud- 
geon Pacifike nuskandino 
19 japonų laivų, • jų tarpe 
submariną, ir apgadino tris 
kitus laivus.

Bombuoja kelius.
Šiaurės Afrikoj lėktuvų 

komandos bomberiai ataka
vo Cancello, Benevento, For 
mia, Piano ir Amorosi, kur 
tik randasi vieškeliai, ku
riais naciai gali pasitraukti 
prieš sąjungininkų žygiavi
mą. Lėktuvai neužtiko nė 
vieno nacių lėktuvo. Sąjun
gininkai prarado vieną lėk
tuvą.

Šiuo laiku daromas spau
dimas ant nacių žada sąjun
gininkams duoti Corsica sa
lą. Iš ten ir iš Sardinia sa
los sąjungininkai lakūnai 
galės pulti nacių pozicijas 
Italijos pakraščiuose.BOMBAVO NACIU PLIENO CENTRĄ

Puolė ir kitus taikinius Ruhro slėny
LONDONAS, rūgs. 30.— 

Anglų lėktuvai -po vieno mė
nesio ir vėl grįžo į hacių 
karo dirbtuvių centrą Ruh- 
re, ir numetė didelius kie
kius bombų ant Bochum 
miesto, kuris yra coke an
glies ir plieno centras toj 
apylinkėj. Ten randasi trys 
didelės plieno. dirbtuvės, ir 
daug coke, anglies, geležies, 
skardo, ir chemikalų dirb- 

’ tuvių, 
i Atakos metu buvo puola
mi ir kiti taikiniai Ruhr 
slėny. Pranešimas sakė aš- 
tuoni bomberiai negrįžo 
atakos.
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75,000 vyrų

visos pastan- 
tėvų ėmimą

PARTIZANAI UŽMUŠĖ 
LENKU "KVISLINGA"
LONDONAS, rūgs. 30.— 

Lenkų rateliai pranešė, kad 
lenkai partizanai 
Vilniaus policijos 
rių, tūlą Padtaba, 
tingi vokiečiai už
šaudę 10 žymių lenkų.

nužudė 
inspekto- 
ir kerš
tai su-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Partizanai kovoja
LONDONAS, rūgs. 30.— 

Jugoslavijos partizanai, ku
rie atėmė iš nacių ir dabar 
valdo maždaug trečdalį sa
vo valstybės, šiomis dieno
mis vis smarkiau puola na
cių pozicijas. Nacių radio 
vadina visus partizanus “ko 
munistais.”

iš

Eisenhower tarėsi su 
: maršalu Badoglio

ŠIAURĖS AFRIKA, rūgs. 
30. — Oficialus pranešimas 
sakė sąjungininkų vyriau
sias vadas Viduržemy, Gen 
Eisenhower, ant karo laivo 
Maltoje vakar tarėsi su 
Premjeru Badoglio apie mi- 
Htarinį kooperavimą.

i

stū- 
bran- 
štabo 
armi-

LONDONAS, rūgs. 30.— 
Cairo radio pranešimu, ame 
rikaečių penktoji armija iš 

. pietų ir pietryčių greitai 
-žygiuoja Napolin.

- —

IŠ PIETVAKARIŲ PACI
FIKO — Sąjungininkų lėk
tuvų ataka išsprogdino ja
ponų municijos krovinius 
Wewake.

i . . ' ■

Senatas patvirtino 
Stettinius paskyrimą *

WASHINGTON, rūgs. 30. 
—Senato užsienių reikalų 
komitetas šiandien vienbal
siai patvirtino Edward R. 
Stettinius, Jr., paskyrimą į 
užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjo vietą. Stetti
nius iki šiol buvo “lend- 
lease” administratorius.

! AŠ ESU VALSTYBE -
I MUSSOLINI

NEW YORKAS, rūgs. 30. 
—Šiandien pranešama, kad 
Benito Mussolini pasisavi
nęs visus portfelius naujoj 
nacių sudaryto j “Italijos 
vyriausybėj.” Raportai iš 
Vokietijos sako Mūssolini 
pasiėmęs visas naujos “Fa
šistinės Italijos Respublikos 
Valstybės” pareigas. Musso
lini proklamacija sakė “kol 
bus sušauktas tautinis sei
mas, aš einu visas naujos 
valstybės pareigas.”

"Visi keliai veda 
Į Romą"

ŠIAURĖS AFRIKA, rūgs. 
30.—šiandien matosj teisė
tumas seno posakio “visi 
keliai veda į Romą.” Vienas 
štabo narys nurodė jog kuo
ne visi keliai iš Napolio į 
šiaurę vedą Romon. Anot 
jo, naciai negalės pristaty
ti reikmenis savo kariuome
nei į pietus nuo Romos, jei
gu nori, kad Roma būtų 
skaitoma atviru miestu.

WASHINGTON, rūgs. 30. 
— (ONA) —Pranešimas iš 
Švedijos sako Estijoj žy-

te: 14 uncijų cukraus mėne
siui; truputį daugiau negu 
12 uncijų mėsos savaitei, 
bet retai tegalima jos gau
ti; praeitą žiemą visai ne
buvo sviesto, o “visai vasa
rai” leista 35 .uncijos; civi
liai gyventojai visai negali 
gauti daržovių ir vaisių. 
Anot raporto, civiliniams 
beveik neįmanoma įsigyti rū

ORAS
Gal b’.is lietaus.

galima gauti. Estijos dirb
tuvės nučlat dirba, bet visi 
jų dirbiniai siunčiami Vo
kietijon.

švedų laikraštis Svenska 
Morgonbladet rašė, kad ke
leivis iš Estijos pranešęs bų, o vokiečiai gauna rūbus 
apie dabar veikiantį racio- ir maistą specialiose krau- 
navimą tame Pabalčio kraš- tuvėse ir valgyklose.

I

IŠ STOKHOLMO — Čia 
gautos iš Berlyno žinios sa
kė naciai evakuoja Napolį. 
Iki šiol nėra oficialaus pat
virtinimo šiai žiniai iš są
jungininkų štabo, nors są
jungininkų lakūnai pranešė 
matę maždaug penkias na
cių divizijas tvarkiai trau
kiantis i šiaurę

IŠ EVANSVILLE, Ind., 
— Secretary of the Treasu- 
ry Hčnry Morgenthau šian
dien pranešė, kad dar neuž
sibaigus trečiam karo bonų 
val;ui, jau išparduota suvirš 
$15,000,000,000 vertės karo 
bonų.

IŠ LONDONO — čia gau
namos žinios sako vis didė
ja sukilimai prieš nacius 
Balkanų valstybėse.

Pirkite karo bonus.

pakėlimui

Laivą kova kanale
LONDONAS, rūgs. 30.— 

Berlyno radio pranešė apie 
apsišaudymą tarp britų tor
pedinių laivų ir nacių leng
vųjų karo laivų. Kova įvy
kusi anksti šį rytą Anglijos 
kanale, tarpe Dieppe irBou- 
logne.

I

"Atgaunami” taksai 
naujas FDR planas 
WASHINGTON, rūgs. 30.

—Šiandien išrodo, kad Kon
gresui greit bus pristatytas 
naujas planas
taksų, ypatingai tiems, ku
rie uždirba nuo $5,000 iki 
$25,000 per metus. Tas pla
nas numato po karo grąžin
ti dalį tų naujųjų taksų ar
ba pinigais arba apmokėta 
gyvybės apdrauda. Sakoma 
šią dalį sugalvojo patsPrez. 
Rooseveltas. Kiek žinoma, 
tas naujas taksas būtų ima
mas suvirš dabar imamų 
taksų, o penkių nuošimčių 
Victory taksai būtų panai
kinti.

Manoma tuo būdu būtų su 
kelta maždaug $6,400,000 
per metus.

f

Japonai šaukia visus 
savo vyrus kariauti 
NEW YORKAS, rųgs. 30.

—Japonų Domei žinių agen
tūra transliavo Japonijos 
karo ministerijos parėdymą, 
kuriuo panaikinamas atidė

jimas kai kurių japonų vy
rų iš tarnybos kariuomenėj, 
ir sakė jų ėmimas bus .tuoj 
pradedamas. Pran ę š i m a s 
taipgi sakė ministerija, su
organizavusi naują “mari
nų” tarnybą, vardu “Sen- 

! pakuhei.”

I

Iki šiol praradome 
115,000 kareivią

| WASHINGTON, rūgs. 30. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandien pranešė, kad iki 
šiol Amerika prarado maž
daug 115,000 kareivių: ar
mijos 85,000, o laivyno 30,- 
162. Tą skaičių sudaro 11,- 
940 žuvusių, 31,961 sužeis
tųjų, 33,199 dingusiųjų, ir 
24,594 suimtų belaisvėm

U.S. kareiviai Corsicoj 
sunaikino nacių tanką

ŠIAURĖS AFRIKA, rūgs. 
30. — Prancūzų komanda 
šiandien pranešė, kad ame
rikiečiai “Rangers” ir mo 
rokai Goumier kareiviai ata 
koje ant Barchetto, 12 my
lių į pietvakarius nuo Bas- 
tia, sunaikinę vokiečių tan
ką ir kulkosvaidžių vežimą. 
Bastia yra Corsica uostas, 
iš kurio naciai bėga Itali
jon.
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Per serafišką šv. Pranciškaus meilę 
Įtaiką

Šv. Juozapo parapijoje. 
Waterbury, Conn., yra gerai 
organizuota ir veikli Šv. 
Pranciškaus sekėjų — Tre
tininkų Kongregacija Vie
tos ir apylinkės kunigams 
pritariant, Waterburio Tre
tininkų Taryba ėmėsi inicia
tyvos sušaukti pirmą Con- 
necticut valstybės šv. Pran
ciškaus mylėtojų ir tretinin
kų konferenciją ir taip pat 
padaryti tretininkams trijų 
dienų kursus.

Konferencijos ir kursų 
tikslas buvo geriau supažin
dinti netretininkus, Šv. Pran 
ciškaus mylėtojus su šv. 
Pranciškaus dvasia, ypatin
gai ąu jo taikos ir brolišku
mo mintimis. Taip pat pa
čius tretininkus buvo nori
ma labiau įsąmoninti ir juos 
įtraukti į katalikų akcijos 
darbus.

Tiek kursai, tiek konfe
rencija praėjo su dideliu pa- nys. Tai moderniškas pasau- 
sisekimu. Nors tai buvo vie
tos katalikams naujas da
lykas, bet tiek kursuose, 
tiek konferencijoje tretinin
kai ir netretininkai uoliai 
dalyvavo. Tretininkai labiau 

■ išėjo į viešumą ir su Tre
čiojo Ordino darbais pla
čiau susipažino visuomenė.

Kursai prasidėjo rugsėjo 
16 dieną ir tęsėsi tris die
nas. Kursų pirmą dieną tė
vas Justinas Vaskys laikė 
paskaitą tema: “šv. Pran
ciškaus dvasia ir jo reikšmė *w. -T - _ . - • -
mūsų laikams". Savo įdo
mioje paskaitoje kalbėtojas 
nušvietė, kaip šv. Pranciš
kus savo gyvenimu ir dar
bais atgaivino tryliktame 
amžiuje pirmųjų amžių krikš 
nybę, kuri sužydėjo visu sa
vo grožiu. Jei šv. Francis-

j kaus dvasia, kuri yni tikra 
Evangelijos dvasia, šiandien 
vėl imtų viešpatauti pasau
lyje, sustiprėtų tikėjimas ir

i krikščioniškos dorybės im
tų vėl klestėti Tada tas di
delis žemės tintų ieškojimas 
kuris užmuša žmogaus šie 
lą ir žemę paskandina aša
rose ir kraujuje, būtų sulai
kytas. Dorybes nugarų gei
dulius. Žmonės susirišę E- 
vangelijos meilės ryšiais, 
mylėtų vienas kitą; vienas 

Skitam ištiestų pagalbos ran
ką. Po paskaitos sekė pa- 

j klausimai
Antrą kursų dieną tėvas 

Justinas Vaškys gausiai su
sirinkusiai publikai skaitė 
paskaitą apie Trečiąjį Or
diną ir jo reikšmę. Šv. Pran
ciškaus dvasia reiškiasi per 
Jo įkurtuosius tris ordinas. 
Trečias Ordinas buvo geni- 
jališkas Pranciškaus kuri-

Penktadieųis, spalių 1, 1943
‘ t ' - ■

konferenciLus serafiška va- Pirkite Karo Bonus. .. . !kanene su ’domia progra- . 
m? kurią vadovaujant su
maniam muzikui A. Alek
siui. išpildė vietos moterų 
choras. Vakarienės metu 
kalbas pasakė: kun. J. Va
lantiejus. Town Clerk. Mrs 
Mary Kilmartin. kuri viešai 
prisipažino, kad ji nuošir
džiai myli šv. Pranciškų A 
syžietį ir yra tretininkė. 
Sveikino miesto taksu kolek. 
H M ingiui, asesorius J. Je- 
nušaitis. aldermonas E. Las- 
ky. šerifas A. Francis, muz.

{Nukelta į 3 pusi.)
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liečiu vienuolynas. To vie
nuolyno nariai gyvena savo 
šeimose ir savo namus pa
verčia vienuolynais. Per Tre 
čiąjį Ordiną šv. Pranciškus 
norėjo atnaujinti visus Kris
taus dvasioje. Trečiasis Or
dinas — tai mokykla, iš ku
rios turi išeiti sąmoningi, 
susipratę ir veiklūs katali
kai, pasiryžę visur stoti į 
kovą už Kristaus Karalys
tės įkūrimą žemėje

Trečioje kursų dienoje, 
kun. dr. J. Bogušas laikė 
paskaitą apie katalikišką 
spaudą. Savo turiningoje vė Š¥.
paskaitoje kalbėtojas iškėlė 
didelę spaudos reikšmę ypa
tingais mūsų laikais, ir vi- 4 valandą didžiulėje Svd 
sų katuli Irų didelę pareigą Juozapo salėje buvo prade-į 
visomis jėgomis remti lie- tas konferencijos posecis. 
tuvišką katalikišką Spaudą. ---------------------------------------

I

Bažnyčios chorui sugiedojus 
kelias giesmes, tėvas Justi
nas Vaškys pasakė konfe
renciją. Po konferencijos, vi
si bažnyčioje esą vietos tre
tininkai ir apylinkės para
piją tretininkų atstovai, iš
kilmingai atnaujino savo į- 
žadus. Po Popiežiaus palai 
minimo, kun. J. Valantiejus. 
asistuojant kun. J. Bogušui 
ir kun. B. Gauronskiui. da-

Res. 6858 Sa. Talman Avė.
Bes- TeL GEOveMI 6617
Offiee TeL HESDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHKUBGAS

Priims Pacientas
Ne# Engsėjo 13 A, IMS m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedeliornis susitarus
2423 West Marąuette Boad

VOS himnas. kun. M. Parkus B. Gauronskas. J. Bo-'
gušas. A. Čs batonus. Kon
ferencijai pirmiiinkavo tėv. I 
Justinas Vaskys. sekretoria i 

jvo — R. Šembrickiene. F 
Jannšaitiene ir R Ifieinrie-

Kun. J. Valantiejus atkūrė 
konferenciją malda ir sava; 
sveakinnno kalba. Chorai su- Kunigai dalyvavo 
giedojus Amerikos ir Lietu- jį; j. Valantiejus. M. Pan- Į

tarė* nuoširdų sveikinimo

A

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

nARGUTisT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS J 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos J
SEKMADIENIAIS — nuo 1 , 

iki 2 vai. popiet. ,i
KITOMIS DIENOMIS — nuo I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- I 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. i
MARGUČIO ofiso adresas:
besteni Avė., Chicago, I1L !

Telefonas — GKOvehill 2242

STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai 
Nedčliomis pagal sutartį 

Office tai. YABds 4737 
Kamę tai PROgpect 1930

vai

r.

vai

»

REMSITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Uetrrrtškas 
Žydukas

VISAS DAUAS
IR KATEK1OLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm . _________ _______ ____
▼ien tik geriBEsras msteriohn. Turime didelį pajoriakimą vi
sokią spalvų ir audinių apžraukimui materialą.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ Ir Jūs gsBte Kmažnyti savo senus ant naują.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parka- Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZtKATHS — SAVININKAS
414® ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

M

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir

t.] CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGĄ' 

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet .ir 7—8 v. • 
Sekmai, Trečiad ir šeštadieni"

u karais ofisas atdarytas

REZIDENCIJA

424J West 66th Placv 
fel REPubūc 7868

TtL CANal 0257
Bes. teL: FROspect 665»

OR. P. Z. ZALATORiS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ. 
1821 So. Halsted Street

ResidancŲa: 6600 So. Arte&ar Av<
V AIMANUOS U v ryto it 3 n

M ik) O vai vafrar*

Tel YARd« 3146

DR. V. A. SIMKUS
•YDYTOJA8 IB CHIRUBGA8 

IR AKINIUS PRITAPK O

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

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ.'

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe ’nboa)

TeL MlLhny 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rytu, n no 2 tb I 
va L popiet ii nuo 7 iki »:30 vai. vak. 
Nedčliomis tino 10 iki 12 vaL dienaWHOLESALE 

FURNITURE 
BROKER 

Everything in the Hne of

J

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Phoae TAKUS «Oū4 
■mMlMmiMmMSSam

i EARN.HsjS

3STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
MII Jo. M. Murk. S«y. #23* sa KALSTEI) 8T.TEL. CALUMET

•f 
SaMr

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Arcber Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDrie 2868

VALANDOS-
Pirm., Antr„ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak.

Seštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



HELP WANTED

Karo Gamyba Dabar 
Po Karo Ateitis

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI 

PATYRIMO NEREIKIA
Matykite Pullman Foreman.Mums reikia dviejų vyrų mūsų 

Valymo Departmente. Jokių spe
cialių gabumų nereikalaujama.

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TOTNOTS
I

i n
: "i —j

MOTERYS HELP WANTEI) MOTERYS

REIKIA
HELP WANTED MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VFANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph >488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT
HANDLERS

VYRŲ
DIRBTUVES DARBININKŲ — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONŲ UŽKLEJUOTO-TŲ — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRŲ — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS. 
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai Kirbantiems naktimis. 
Darbai arti jūsų namų.

NICKEL PLATE
COACH YARDS

THE ARIDOR CO.
NUOLATINIAM DARBUI 3428 W. 48th Pt

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

LANGŲ VALYTOJO
LOOP OFISŲ BUDINKE
Pastovūs darbai, 8 vaL į dieną.

222 W. ADAMS ST. 
ROOM 948.

Door No. 5, House No. 3. 
13th & Clark Sts.

DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, laikas ir pusė už viršlaikį. 

Atsišaukite

4435 S. VVESTERN BLVD.

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWHER’S BAKERY
939 Armitage

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAI PROMONEI

CABINET MAKERS — SAWYERS 
ir ASSEMBLY VYRŲ. 49 vai. sa
vaitėj, laikas ir pusė virš 40 vai. 
Geros darbo sąlygos.

PARKHOLME DISPLAV CO.
606 S. Independence Blvd.

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ 

LENGVIEMS DIRBTUVĖS
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais šiftais, 
60c Į VALANDA 

PASTOVUS DARBAI

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą 

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
MERGINŲ AR MOTERŲ

Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėj. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir 
Centrai R.R.
viršlaikiu.

KIDD &
2249

Ulinois
Gera mokestis su

COMPANY
Calumet

SU AR BE 
PATYRIMO

Commonwealfh

Edison Company

NEEDS WOMEN
for

EMPLOYE CAFETERIA

5-day week

4 to 514 hours
in the middle of 
the day
Meals and Uniforms 
fumished free

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužiu ir militarinių uniformą. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykit^: Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. ADAMS

WOOI.EX STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerku. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. ' 1060 W. Adams

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI

Centrai Envelope & 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St. '
i_____________________________

MERGINA
Už knygvedę (bookkeeper). Turi 

būti patyrusi.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

TARNAIČIŲ
IR VALYMUI MOTERŲ. Jei jūs 
domėtės nuolatinės vietos dirbant su 

I draugiškais aukštesnio tipo žmonė
mis. pilną ar dalinį laiką—atsišau
kite prie ųousekeeper. .

GEORGIAN HOTEL
422 Davis St. Evanston, Dl.

Greenleaf 4100.

Apply 
Employment Office 

Room 1800
72 West Adams Street
Monday through Friday
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARP.Y MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

REIKIA VYRU
Reikia prie darbą lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5

SHOTVVELL CANDY CO. 
3501 Potomac

ar

nuo 8:30 ryto iki
popiet.

CHICAGO 
4200 ■ S.

j Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iįti 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

PO PERGALES
Ar jūs Vėl ieškote darbo? Mes norim nuolatinių, darbininkų darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams ir 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis Laike Mokinimo.
MIRKO R FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAREHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACIJA

Madison, Milwaukee, Division, Halsted. Ogden, Randolph, Lake
gatvėkarių linijoms. Lake St. “L," Washington Blvd. Motor-Couches. 

Netoli Northvestem ir Union stočių.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WASHINGTON BLVD.

KLAUSKITE MR. VLAL

VYRŲ
DĖL STOCKROOM
$40.00 IKI $45.00

Į SAVAITE PRADEDANT
PATYRIMO NEREIKIA

Švarus viduj darbas. Darbas die
nomis. Puikios progos greito įsi- 
dirbimo. Atsišaukite tuojaus.

MALING BROS.

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų
TARNAITĖMS

$80.00 i Mėnesį.
Atsišaukite į 

PERSONNEL DEPT.
ROOM 200

134 N. LASALLE ST.

St.

DIRBTUVĖS DARBININKŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
PRIE ŠIŲ DARBŲ

TURI BŪTI FIZINIAI TINKAMI

(NEAPRIBUOTO AMŽIAUS)

$145.00 iki $1724)0 į Mėnesį
Pamatuojant Valandine Rata

KIEK TAI VIRŠLAIKIO MOKANT LAIKĄ IR PUSE

Geras Valgis Paruošiamas Mūsų Canteen
GEROS DARBO SĄLYGOS—APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS 
Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS:

PIRMADIENIAIS. PERDĖM ŠEŠTADIENIAIS 
Nuo 8 Ryto iki 4:30 Vai. Popiet. 

SEKMADIENIO RYTAIS
I -

Nuo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

811 S. Wabash.

\
Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po _ „
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta
-------

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateit j. 100% karo

MERGINŲ — MOTERŲ
Dieną ir naktimmis. Patyrimo ne
reikia. Mes išmokinsim jumis prie 
mašinos ir banch darbų.

BOXAR TOOL & MFG. CO.
2240 W. Ogden Avė.

VYRAI IR MOTERYS

TARNAIČIŲ
House Vyrų ir 
Vacuum Vyrų. *

Aukščiausia mokestis, malonios 
darbo sąlygos, pilno laiko darbai

MATYSIT MISS F AUT 
HOUSEKEEPING DEPT.

SENECA HOTEL
REIKIA KLERKO

Maliavos ir Hardware krautuvėje. 
Turi būti patyręs.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų
Porterio darbų, dienomis, 50c į vai.
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.

M. BORN & CO. 1060 W. Adams SEWTNG MAUHTNK OPERATORIŲ I 
' H, pimrnvTc ctt-v^ttt__ ‘

200 E. Chestnut St.

šiltas

PARDAVIMUI

Foundrės
Darbininkų

MU^IS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

r-

BRASS ir ALUMINUM 
FOUNDRĖ
Reikalauja

BENCH. SQUEEZE IR 
FLOOR MOLDERIŲ 

COREMAKERS 
GRINDERS IR 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Taipgi nekuriu pripratusių prie 

“Tabor Rollover Machines.”

DELTA STAR
ELECTRIC CO.

FOUNDRY DIVISION 

2701 W FULTON

ir RANKOMIS SIUVĖJU su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniams drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

DRABUŽIU INSPEKTORIŲ Prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtu ir overkotų. Klauskite 
Bolas. W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

SKELBKITĖS “DRAUGE”

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
★

ar 
iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

j Employment Ofisą nuo 9 ryto 
12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

i

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. 
KURĮ NORITE GAUTI!
_

_
LENGVI PORTER DARBAI

40 vai. j savaite. Valandos nuo 4 
popiet iki 12 vidurnakčio. Talkas ir I 
pusė virš 40 vai. už viršlaiki- Klaus- I 
kitę Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams 

I
FOUNTAIN PORTERIŲ 

IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Gera mokestis—geros valandos.

KESSEN DRUGS
901 VVilson Avė. 

Tel. ARDmore 1900.
!

ŠV. PRANCIŠKAUS 
MEILĖ IR ĮTAKA

(Atkelta iš 2 pusi.)
A. Aleksis ir tėvas Justinas 
Vaškys.

Vakarienėje dalyvavo a- 
pie 500 žmonių, šią puikią 
vakarienę su programa su
ruošė tretininkės. Jos išti
sas savaites dirbo kaip bi
tutės. Savo triūso pelną jos 
paskyrė kilniam tikslui — 
paremti katalikišką ir lie
tuvišką savo parapiją. Pel
no gauta virs $600.00.

Prieš konferenciją ir šv. 
Pranciškaus šventę rugsėjo 
17 dieną, tėvas Justinas Vaš
kys vedė noveną, kuri buvo 
gausiai lankoma, žmonės ė- 
jo prie sakramentų ir mel
dėsi už Amerikos pergalę ir 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Susižavėję šv. Pranciškaus 
idealais, į Trečiąjį Ordiną 
įstojo 15 naujų narių, o šeši 
padarė profesiją.

Tuo metu, kai šv. Juoza
po parapijoje per dvi savai
tes vyko tikras pranciško
niškas judėjimas, Waterbu- 
rio miesto gatvėje per ke
lias dienas adv. Mr. Sulli- 
van susirinkusiems žmo
nėms kalbėjo apie šv. Pran
ciškaus ir jo Trečiojo Ordi
no reikšmę mūsų Taikama 
Žiūrint į tą jauną advokatą, 
apsuptą žmonių minios, mie
sto aikštėje, atrodė, kad šv. 

j Pranciškui, atėjo kviesti vi
sus stoti į kovą su savim, 
į kovą už Kristų.

Vaterburietis

PARSIDUODA MARQUETTE PARK 
—5 fletų mūrinis namas. 4 po 3 ir 
1 fletas beismente 4 kambariu. 2 
karam mūrinis garadžius. Atsišaukit 
prie SAVININKO: 6842 S. TALMAN 
AVĖ. (ant 2-tro aukšto užpakaly).

PARSIDUODA

Du lotai. No. 7216-18. ant rytinio 
krašto S. California Avė. Padarykit 
pasiūlijimą.
E. HENWOOD. North Webster, Tad.

PARSIDUODA — DVIEJU FLETU 
medinis namas, 6 ir 6 kambarių, 
geras pamatas, pečiu apšildomas. 
Turi būt parduotas. Kaina tik — 
$6,200. Pašaukite SAVININKĄ — 
LAFayette 5477.

Anglies krizė: Ickes
WASHINGTON, rūgs. 30. 

—Vidaus reikalų sekreto
rius šiandien pareiškė, kad 
nesusitarimas tarpe kasyklų 
savininkų ir angliakasių dėl 
algų sudaro anglies trūku
mo krizę. Tarpe kitko, jis 
pabrėžė, kad mūsų Italijon 
siunčiami anglys yra mūsų 
kareiviams, o ne italams.

ii\Lietuvos meilė roče 
steriečiuose 
neužgesinama19 i

Tai žodžiai ištarti L. Ši
mučio Lietuvių Konferenci
joj.

Kaip vėjas sujudina jūrą 
ir pakilusios vilnys spiau- 
damos baltomis putomis į 
padanges rodo savo galin
gumą apversti kad ir did
žiausi laivą, taip ir ročes- 
teriečiai, įjudinti mūsų dar
bštaus klebono kun. Jono 
Bakšio, aukoti Lietuvai ne- 

• gali sustoti kol apvers tą 
laivą, kurs veja mūsųbran- “į ,

I gią tėvynę į Maskvą mir
čiai.

štai, mūsų veikėjų būre
liui suėjus rūgs. 26 d. pas 
Rickius tarp kitų kalbų 
žymiausias mūs biznierius 
Juozas Dirsa pasakė: “Aš 
nenustosiu aukojęs Lietuvos 
reikalams iki bus laisva”. 
Ir padėjo dešimtinę ant 
stalo. Jį pasekė P. Norke- 
liunas su penkine, o kiti au
kojo po 1 dol.: V. J. Apa
navičius, J. Biekis, P. Ma- 
čiokas ir R. Sirius. Viso su
dėta 19 dol., kuriuos paėmė 
Federacijos skyriaus pirmi
ninkas P. Norkeliunas.

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service 1 
For Results!

- ADVERTISE -

Mažiau pieno Chicagai
CHICAGO, rūgs. 30. ■

Šiandien iš Washingtono 
gautas federalinis įsakymas, 
kuriuo aprubežiuojamas Chi 
cagai pienas, duodant tik 
tiek, kiek buvo sunaudoja
ma birželio mėnesy, ir pie-l 
no padarinių tik 75% tiek, 

Lithuanian Daily Newspaper kiek buvo daroma tame mė
nesy. Tas įsakymas įeis ga- 
lion 12:01 pirmadienio ryte.

★
*

★
★

In America’s Greatest

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488 Pirkite tose krautuvėse,
UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★.....

MOTERŲ - MERGINŲ
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MINIMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Sląck siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai parnoilaml mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS: Nuo Pirmadienio 
perdėm šeštadienį, 8 ryto iki 4:30 popiet. Sekmadienio 

rytais nuo 10 ryto iki 1 popiet
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Kas pats sau neliepia, tai 
visuomet bus priklausomas 
nuo kitų.

Nedėkingumas — tai silp
nabūdžių žmonių ženklas. 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog doras žmo
gus būtų buvęs nedėkingaa

Rugsėjo 25 d. apsivedė 
V. Melinis su R. Paluzelle, 
Simano Mociejunų auginti
ne.

Marijona Samolienė po 
sunkios operacijos sveiksta 
šv. Marijos ligoninėj. Pas
taromis dienomis sunkiai 
susirgo Mataitienė. V. J. A.

Skelbkite “Drauge”.
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4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, lEElNUIS

DRAUGAS
THE LIT8UANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, UHnols
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHIAM.AN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press AssociaHon.

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. «

Advertising in “Drangas” brings best results.ėrAūgas
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

PremeHHeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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Komunistai puola Churchill?
UŽGAUNA MISŲ SĄJUNGININKĄ

E? r! e Brbwcteriš, Amerikos komunistų vadas, kurs 
šavo laiku atakavo Didžiosios Britanijos vyriausybę 
dėl to, kad ji paskelbė karą Hitleriui ir puolė Amerikos 
vyriausybę, kad ji remia Angliją ir stiprina savo kraš
to saugumą, dabar atstatė kanuoles prieš premierą 
Winsfori Churchill. Anot jo, Anglijos ministras pirmi
ninkas esąs kaltas dėl riėatidarymo “antrojo fronto” 
prieš nacius Europoje.

Komunistų vadą pasekė visi kiti komunistai ir jų 
spauda ir dabar jau p. Churchill komunistų akyse pa
sidarė “didelis nenaudėlis”.

Žinant, kaip didelį pasitikėjimą turi Churchillas An
glijos žmonių tarpe ir kaip sėkmingai ir energingai jis 
vadovauja ir karai ir kraštui, Brotvderio ir jo pasekė
jų pradėtoji prieš jį kampanija yra ir Anglijos žmo
nių įžeidimas. Žinant, kaip šiandien p. Chutchill arti
mai bendradarbiauja su Prezidentu Rooseveltu visuose 
karo vedimo reikaluose, puldami' Chutchillą komunis
tai užgauna ne tik mūsų santarvininkus — anglus, bet 
ir patį Prezidentą Rooseveltą ir amerikiečius.

ANTROJO FRONTO” KLAUSIMAS
Kas liečia Browderio ir jo pakaliką peršamą “antrą

jį frontą”, pats Prezidentas Rooseveltas yra pasakęs, 
kad tą klausimą išriš karo vadovybė, bet ne kas kitas. 
IŠ ištikro — Browderis gali pasus klastoti, galėjo nuo 
kareiviavimo išsisukinėti, bet tik jau negali karo stra
teginių dalykų gvildenti ir karo vadovybei diktuoti. 
Komunistų laikraščių redaktoriai komunistų propagan
dos kursuose yra išmokinti šmeižti ir meluoti, tačiau 
toli gražu nėra kompetentiški padiktuoti kdro vadovy
bei, kur, kada ir kaip pirmą, antrą, trečią ar ketvirtą 
karo frontą atidaryti.
PASITIKĖJIMAS IR PAGARĖA KARO VADOVYBEI

Mes lenkiame savo galvas Amerikos ir Anglijos ka
te vadams, kurie ligšiol puikiai žinojo, kur ir kada 
atidaryti karo frontus prieš nacius, fašistus ir japonus. 
Atidarytas frontas Afrikoj — laimėta; atidarytas fron
tas Sicilijoj — laimėtas; atidarytas frontas Sardinijoj 
— laimėta; atidarytas frontas, s Italijoj — laimima; pra
dėta oferisyva, Pacifiko fronte — laimėjimas sekė lai
mėjimą. Todėl, kai ateis laikas atidaryti vadinamąjį 
“antrąjį frontą”, jis bus atidarytas. Jis bus atidary
tas be rizikos ir, be abejonės, tai bus lemiamas žygis, 
kuris galutinai sutriuškins, nacių militarinę mašiną.
KOMUNISTAI KENKIA AMERIKOS KARO 
PASTANGOMS

Bačkinių komunistų kalbėtojų reikalavimai “antro
jo fronto” yra žmonių kurstymas, sėjimas nepasitikė
jimo karo vadovybė, kas, aišku, kenkia jungtinių tau
tų karo pastangoms.

Ar Browderis kalba savo vardu, ar jis taip kalbėti 
yra Maskvos instruktuotas, didelio skirtumo nesuda- 
lo. Faktas yra, kad jis kalba neteisingai, užgauliojan
čiai ir, be to, pavojingai. Jo pareiškimais tik mūsų 
priešai — naciai ir japonai tegali džiaugtis.
GIRIA BROWDERIO ATVIRUMĄ

Ta proga vietoje būs paminėti, kad Chicago Daily 
Tribūne savo ecHtoriate pagyrė Browderio atvirumą. 
Anot to dienraščio, Amerikos visuomenei ir ligšiol bu

vo žinomas bolševikų nusistatymas. Bet dabar Brow- 
deris dar geriau išryškino prieš-amerikonišką komu
nistų partijos programą. Praėjusį sekmadienį pasaky
tos kalbos Chicagoj ir Gary buvusios neištikimumo A- 
merikai pareiškimas. Tribūne pastebi skaudųjį posakį 
iš Browderio kalbos, kad amerikiečiai turi ir turtą kloti 
ir kraują lieti Rusijai išgelbėti, bet Rusija net bazių 
Sibire neduosianti karui prieš Amerikos priešą Japo
niją.

Tad, vis tik ne be reikalo Jungtinių Valstybių kon
grese prasidėjo sąjūdis, kad kongreso militarinių rei
kalų komisija ištirtų, kokiais šaltiniais remdamasis 
Browderis darė jungtinių tautų karo pastangoms kenks
mingus pareiškimus.

SPAUDOS APŽVALGA
-

Atsako į lenku šmeižtus
Lietuvių Tautinė Taryba prisiuntė mums pareiškimą, 

kurį; mes čia ištisai spausdiname :
Pastaruoju metu ir vėl padažnėjo, iš įvairių šaltinių 

inspiruoti, Lietuvos gerą vardą siekiantieji sukompro
mituoti spaudos puldinėjimai.

Prie tokių puldinėjimų reikia skirti ir New Yorko 
leidžiamo “The Polish Review” No. 32 Lietuvos var
dą mininčius posmus. Straipsnyje “Ethnography of 
Eastern Poland” išsireikšta:

“The Lithuanian borderland has its own history. 
In December, 1918, the German troops retreated 
westwards and detachments of the Bolshevik Army 
entered the area of Wilno. which was taken on Jan- 
uary 5th, 1919. Eight days before, the Lithuanian 
National Council (Taryba) created these by the Ger
man occupants (mūsų pabraukta) had moved from 
Wilno to Kovno etc.”

Kiek toliaus:.... “On October 9th, 1920, a Free Polish 
Corps conducted by General Zeligowski entered Wilno.”

KAS ĮSTEIGĖ LIETUVIŲ TARYBĄ 1918 M.
Kiek tas liečia “the Lithuanian National Council 

(Taryba) “created there by the German -occupants”, 
mes laikome reikalingu priminti, kad Lietuvių Tarybą 
1918 metais sukūrė Lietuvos patriotai, kurie 1918 me
tais Vasario 16 paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą — tą kertinį akmenį, iš.k.urio Nepriklausoma Lie
tuva ir išaugo. Ne lietuvių kaltė, kad 1918 metais Vil
niuje siautė vokiškieji okupantai.

“Polish Review” straipsnio autoriaus protavimą se
kant, vokiškojo okupanto padariniu, analoginiai, galė
tume pavadinti ir didelio lenkų patrioto J. Pilsudskio 
1914 metais Austrijoje pradėtą žygį ir 1917 metais 
Varšuvoje įsisteigusią “Rada Regencyjna”.

J. Pilsudskis kūrėsi Habsburgų prieglobstyje, “Radi 
Regencyjna” — vokiškame.

Kitokio išėjimo, lenkų patriotams tuo metu nebuvo.
Panašioje padėtyje tuo metu buvo ir Lietuvos patrio

tai.
ŽELIGOWSKIO SMURTAS

Kalbant apie “a Free Polish Ccrps conducted by Ge
neral Zeligowski”, pakaks pasakyti, kad Vilniaus 1920 
m. Spalio mėnesyje pagrobimo istorija per daug pla
čiai civilizuotam pasauliui yra žinoma, kad mes ma
tytume reikalo prie jos dabar grįžti. Tenkinamės pa
sakę, kad minimas Zeligowskio “Free Polish Corps” 
buvo tiek pat “Free” kiek šiandien gali būti “Free” 
buv. lenkų armijos pik. Z. Berling “Free Polish Divi- 
sion” Sovietų Rusijoje ar 1919 metais Pabaltį okupavęs 
von Eberhardto Bermondto “Free” korpusas.
DĖL KITO POLISH REVIEW ’ STRAIPSNIO

Naudojame šią- progą, keliais žodžiais, paminėti dar 
ir kitą “Polish Review” straipsnelį — “Fate of those 
who put their trust in Hitler” (Žr. Polish Review No. 34 
iš š. m. rugsėjo 20 pusi. 15). Štai bus straipsnelis:

“Used by the Germans as executioners in Occupied
Poland, Ukrainian and Lithuanian hirelings are now 
leaming the fate of those who put their trust in 
Hitler. Willing tools of the Germans, these traitors, 
who betrayed their own people, have discovered — 
too late! — that the Nazis waste little time with 
those who become a liability to them, no matter how 
well they may have tried to serve the German aims.

As defeat of Germany looms, and retribution at 
the hand of the ravaged Poles become increasingly 
certain, the Germans x Poland are busy ridding 
themselves of all witnfc3ses to their crimes — includ- 
ing their Ukrainian and Lithuanian hirelings who 
took part in the killing of helpless Poles.

More than fifty of thesfe were recently rbunded up 
by the Germans at Chajnowka in Eastern Poland, and 
placed before a firing sąuad to silence forever any 
testimony they might give in Polish courts after the 
war.”

Nepaprastas Vezuvijaus ugniakdlnis

Vezuvijaus kalnas nuolat dūsauja, 
girdisi požeminis gūdus griausmas

BUVO LAIKAS, JOG VEZUVIJAUS KRATERYJE GA
NĖS GYVULIAI. LAVOS UPĖS IŠVAIKĖ PIEMENIS IR 
SUNAIKINO KRATERY BESIGANUSIUS GYVULIUS

Vezuvijaus kalnas ir ug- 
niakalnis Neapoliui teikia 
savotiško grožio. Šis kalnas 
randasi 10 mylių į pietry
čius nuo Neapolio miesto. 
Yra posakis vedi Napoli e 
mori — pamatyk Nea
polį ir mirk!

Jei kas Vezuvijaus kalną 
ir ugniakalnį iš Neapolio 
apylinkės pavogtų. Neapolis 
nustotų* mažiausia pusės sa
vo žavingumo ir tada nebe
tiktų senasis neapoliečių po
sakis vedi Neapoli e mori 
(pamatyk Neapolį ir mirk).

Vezuvijus matomas be
veik iš kiekvienos Neapolio 
vietos, jei tik artimieji mu
rai jo nuo akių rieuždėngia.
DABAR VEZUVIJUS 
RAMESNIS

Dabar Vezuvijus ramesnis 
Iš jo kraterio nebeteka skys
ta lava, tik ugnis ir dūmai 
veržiasi iš žemės vidurių ir 
retkarčiais Smarkiu trenks
mu sudundėjęs išmeta dides
nes krūvas akmenų ir nume
ta arti savo gerklės, arti sa
vo kraterio. Tolimesnių vie
tų neliečia, mandagiai lei
džia želti žolei, augti vynuo-. 
gių krūmams ir apelsinų, 
citrinų, figų ir laurų me
džiams. Mandagiai leidžia 
kurdintis naujiems gyvento
jams ne tik tolimesnėse apy
linkėse, bet ir paties Vezuvi
jaus kalno pakalnėse, šlai
tuose.

Mandagus, geras Vezuvi
jus. tik nuolatinis jo dūsavi
mas, gūdus požeminis 
griausmas primena, kad to
se apylinkėse buvo liūdna 
praeitis ir jis tikrai nega
rantuoja, kad dar liūdnesnė 
gali būti ateitis...

JIS BUVO NE VIENAS
Sako, seniau Vezuvijus tu

rėjęs apylinkėje nemažai 
draugų ugniaaklnių. Veikęs 
jis ne vienas. Tačiau dabar 
visame Europos žemyne Ve
zuvijus paliko tik vienas vei
kiantis ugniakalnis.

Kristaus gimimo laikais

Vezuvijus buvęs ramus, tik 
jo kūginė viršūnė rodė, kad 
kalnas esąs ugniakalnių pa
daras. Tik 63 metais po 
Kristaus vasario mėnesį 
smarkiai baubdamas senasis 
kalnas prasiveržė ir Sunaiki
no gražias, žydinčias apy
linkes, sunaikino ir arti bu
vusių mieštų, Herkuliano ir 
Pompejos dalį. Tačiau bai
siausias Vezuvijaus prasi
veržimas įvykęs 79 mėtas, 
prasidėjęs rugpiūčio 24 d. 
Pradžioje apylinkės gyven
tojai išgirdę baisų dundesį 
po žeme, vėliau pradėję ne
rimti jūros, didžiausi bangų 
kalnai kriokdami šokinėjo iš 
vietos į vietą, vertęsi, grū
męsi. Šviesi diena staiga už
temusi, iš Vezuvijaus kalno 
prasiveržė didžiausi debesys 
su žaibais, ugnimis ir balsiu 
karštų pelėnų ir akmenų lie
tumi pradėjo lyti ant gražių 
pakalnių, gražiai užsistačiu
sių miestų, užliedami tuo ne- 
nepaprastu lietumi Herku- 
lianą, Pompėją. Stabiją ir vi
są eilę kitų apylinkės vietų.

VEZUVIJAUS PELENAI 
BUVO PASIEKĘ NET 
KONSTANTINOPOLĮ

471 metais prasiveržusius 
Vezuvijaus pelenus smarkus 
vėjas nunešęs net ligi Kon
stantinopolio. Viduramžiais, 

• ligi 1500 metų, didesnis Ve
zuvijaus prasiveržimas pasi
kartojęs net septynis kar
tus.

Nuo 1500 ligi 1631 metų 
Vezuvijus buvęs visai ra
mus : pakalnės apaugusios 
gražiais augmenimis, me
džiais. net dideliais miškais, 
o Vezuvijaus kratery buvo 
gyvuliai ganomi.

Tik 1631 metais staiga 
prasiveržęs baisus ugnia
kalnis sunaikino savo septy
niomis lavos upėmis visus 
miškus, išvaikęs ir sunaiki
nęs krateryje besiganusiuS 
gyvulius, lavos upės ir pur
vo lietu 3 palaidojęs kraterio 
piemenis ir apie 3.060 žmo
nių apylinkėje.

Neužginčydami paties sušaudymo fakto, mes no
rime straipsnio autoriui priminti, kad šiandien vokie
čiai, kiek įmanydami, ieško būdų sau susirasti “alibi”, 
gal būt net prisigerinti prie lenkų, sudaryti įspūdžio, 
kad faktinai Gestapo papildyti žiaurumai buvo daro
mi ne vokiečių, bet įvairių “tautinių grupių”, tame skai
čiuje lietuvių, ukrainiečių, baltgudžių ir t.t.

Mes esame tikri kad Chajnowka sušaudytų tarpe yra 
ir visai nekaltų žmonių, gal net daugumoje.
IR LENKŲ TOKIA PAT PADĖTIS

Tenka tik pasigailėti, kad minimo straipsnio auto
rius taip lengvai davėsi būt pagautas tuo nauju vo
kiškos “gudrybės” triksu.

Nėra eliminuojama, kad šiandien-rytoj panašaus li
kimo susilauks ir viena-kita lenkų policininkų “nusi
kaltėlių” grupe. Faktas yra, kad ne tik lietuviai, čekai, 
latviaį, ukrainiečiai, estai ir t.t., bet ir lenkai šiandien 
yra verčiami tarnauti vokiška j ai karo mašinai, ir ne 
vien tik Wehrmacht’e, bet ir policijoje. Ir ne tiktai 
vyrai iš įkorporuotų sričių į Wartegau, Westpreussen ar 
Ostpreussen. bet ir iŠ Gėnėralguvernement.

Apie jų elgėsį praeityje, valanttei išmušus, spręs kom
petentingi teismai, kiekvienas savo jurisdikcijoje, ta
me skaičiuje ir Suverenes, Demokratinės Lietuvos teis
mas.

Penktadienis, špilių 1, 1943
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tr vėlesniais laikais daug 
kartų Vezuvijus verždavosi, 

‘ daug kartų naikino gražias 
apylinkes, nekartą ir gražųjį 
Neapolį pelenais ir purvu 
apnešdamas.

Paskutinis, smarkesnis 
Vezuvijaus išsiveržimas bu
vo 1906 metais. Dabar Vezu
vijus kad ir veikia, kad ir 
svaido aplink akmenis, kad 
ir leidžia didelius dūmų de
besis, kurie nepratusiai ki
tataučio akiai labai sunku 
atskirti nuo tikrųjų lietaus 
debesų, bet dabartinis Vezu
vijaus veikimas nesudaro 
gyventojams pavojaus.

Vezuvijaus kalno apylin- _ I
kė atrodo visuomet debe
suota ir kiekvienu laiku lau
kia lietaus, nors tie debesys 
jokio lietaus ir neatneša. 
Vietiniams gyventojams jie 
atstoja geriausią baromet
rą. nes iš tų debesų krypties 
spėja vėjo linkmę, o iš jos 
ir Oro permainas.

KAIP ATRODO VEZUVI
JAUS UGNIAKALNIS

Vezuvijus laikomas priei
namiausiu ugniakalniu ir 
dėlto jis mokslininkų yra 
gerai ištirtas. Reljefine su
dėtim Vezuvijus sudaro tris 
konusus, lyg įstatytus vie
nas į kitą kūgius. Didžiau
sias komisas mažai savo 
kūginę formą išlaikę?, sta
čiais šlaitais, diametre turi 
apie 13 kilometrų (ape 3’< 
mylių), šis Konusas vadina
mos Monte Soma, siekiąs li
gi 1,132 metrų aukščio. 
Monte Somos viduje iškyla 
vėlesnių laikų kūgis siekiąs 
iki l;303 metrų aukščio nuo 
jūros paviršiaus. Šio kūgio 
viršūnėje yra gili, ligi 190 
metrų gilumo dauba, krate
ris. apie 500 metrų pločio. 
Šios daubos, kraterio viduje 
kyla trečias kūgis, ap e 80 
metrų aukščio nuo daubos 
dugno. Šiame trečiame kū
gyje yra dvi skylės į žemės 
vidurius, pro tas skyles ir 
veržiasi dabar stebuklingi 
dūmai, o tos dvi skylės 
spraudo ugnies liežuvius ir 
svaido akmenis į antrojo kū
gio daubą, ir į savo 80 met
rų pašlaites.

Monte Soma seniausias ir 
pastoviausias. Šis kūgis la
bai mažai tesikeičia. o ant
rieji du kūgiai labai dažnai 
ir įvairiai keičiasi. Tai pa
eina. žinoma, nuo didesnio 
ar mažesnio masės veržimo
si. Antrojo kūgio dauba, 
krateris, tai pailgėja ir pa
didėja. tai visai užsilygina 
nuo išmestos iš trečiojo kū
gio masės.

YRA IŠKALTI 
LAIPTELIAI

Po 1906 metų išsiveržimo 
krateris pasidarė platus ir 
prieinamas. Prieš tai į kra
terį sunku būvo patekti, da
bar yra iškalti laipteliai ir 
keleivis Vezuvijaus giudų 
vedamas mielai slankioja 
pačiame krateryje, palipa ir 
ant trečiojo veikiančio kū
gelio šlaitų, kur krinta ak
menys ir dažnai paskęsta 
drąsus ekskursantai sieros 
kvapu persisunkusių dūmų 
debesyse...

Dabar Vezuvijaus kalnas 
ir ugniakalnis mato dideles 
kovas, kurios vyksto tarp 
nacių ir sąjungininkų.
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iauletekis prie Atlanto vandenų
ir teškia į akmenis, smiltis.

- Laivų virtynes ir patruliuoja sargybi- putodamas baitas vanduo ri
tasi vėl atgal, palikdamas 
krante tai kiautelį, tai jū- ■ 
ros žolę. O ilgos čia jos. La-! 
pas nedidžiaušias, bet stie-1 
bas — liaunus, kai gyvatė 
ištysęs. Čia vėl vėžio raus
va išnara bangų išplauta.

Vaikštau nuzulintais če; j 
žančiais akmenėliais, vienas 
prie 
tys 
per 
šiai
ma
Kada dar teks juos pama
tyti?!

nioi. - Mintys skrenda, kai žuvėdros. - 
Apie agurkus iš kun. Urbanavičiaus 
daržo. - Šunų palociuose.

galima pasukti tiesiau, Bos
tono nepasiekus ir drauge 
su jomis baigiau kelionę, ga
li sakyti vieną dieną laimė
damas (būčiau užgaišęs Eos 
tone).

Pas Jūrą prie jūros
Nieko nepadarysi — kun. 

Pranciškus 
Pranciškaus
nustebintas jo svetingumu 
ir vaišingumu. Tuojau pir-

beribių vandenų. Min- 
skrenda, fc?i žuvėdro*, 
bangas, ten kur pana- 
jūra ošia, atsidaužyda- 
j Palangos smiltynus

Juras turi Šv. 
dvasios. Buvau

Atgal iš Kanados
Jau greit turėjo išeiti ma

no traukinys iš Quebeko, bet 
kaip gi nepamatyti garsios 
Lavalio universiteto biblio
tekos. Įšoku į ją paskutinį 
momentą. 245,000 knygų to
je katalikų universiteto bi
bliotekoje. Lentynų lenty
nos, ir tai ne per vieną aukš
tą. Sugabenta, čia jų iš vi
sų kontinentų.

— O, beje, — klausiu dar
vieną universiteto profeso- dieną nusivežė prie Ai
rių, — kokia čia pas jus lanto vandenyno. Per pora 
Bažnyčios pažiūra į Kana- savaičių keliavus po mies- 
dos atsiskyrimą nuo Ang'i- tus ir ilgomis valandomis 
jos?

— Jokios! Čia politinis 
klausimas ir katalikai turi 
laisvą valią apsispręsti kaip 
jiems patinka ir pasirinkti 
partiją, kuri jiems patinka.
Kalnais ir paupiais

Pervažiuoti nors vieną 
kartą gyvenime tiltu per 
plačiąją Šv. Lauryno upę — 
šį tą reiškia. Aukšti, apau
gę krantai, plati žibanti van 
dens juosta. Iš Quebeko i 
Bostono pusę važiuojant vi
są laiką tai kalvos, tai miš
keliai, tai su žaliomis pie
vomis paupiai. Pro langą 
ganai savas akis vaizdais ir 
tada norisi visą pasaulį 'p- 
keliauti, pamatyti gražiąją 
Dievulio gamtą, kol tave 
grabo antvožas uždengs.

— Apsimoka bendrake’ei- 
vius užkalbinti, — tokia da
bar mano gyvenimo taisyk
lė. Žiūrėkite kas atsitiko:

y

pavakare turėjome keisti 
traukinį. Su savo lagami
nais sustojome visi stoties nubudęs bėgau prie okeano, 
aikštėje ir laukiame, žiūriu Saulutė tik ką buvo beky- 
— trys vienuolės bešneku- lanti virš vandenyno. Ajplin- 

namai, 
saulės 
žioge- 
ramu. 

vande
nio plotus veda tiesiai į ta- 

kad vo akis. Okeanas ramus, bet

tesiklausius tik vienodo trau 
kinio dundėjime, kaip gi 
miela išsitiesti ant uolos 
prie okeano, klausytis ner
vus raminančio amžino ban-

I 

gų ošimo, arba kaip smagu 
taškytis sūriose vandenyno 
vilnyse.

Atlanto pakrantėse dau
giau jaučiamas karas. Žiū
rėk pamatai lyg konvojų — 
laivų keliolika beplaukian
čių, tai patruliuojantis lėk 
tuvas praskrenda ar koki 
didžiulį ore balioną pastebi. 
Pakrantėse sargybiniai daž
nai vaikšto, net takelis čia 
jų pramintas. Vakare gi — 
namų šviesos iš okeano ne
turi būti matomos. Taigi 
anksti sukrintame į lovas 
nė žiburio nedegę.
Išeinu pažiūrėti saulėtekio

Per metus didmiesčio gat
vėmis beslankinėdamas pa
siilgsti vandenų, laisvos gam 
tos, ryto saulės. Taigi ne-l 
nuostabu, kad anksti ryto

čiuojančios. kui uolos, kalneliai,
— Toli važiuojate? — pa- nudažyti tekančios

klausiu . raudonumu. Čirškia
— Į Lawrence. liai, bet šiaip tyku,
— Na gi ir aš į Lawrence, Raudonas takas per 

tik per Bostoną.
Jos man išaiškino.

Prie tėvo Navicko kapo
Bostoniečiai, broktoniečiai 

— tikrai simpatingi žmonės. 
Vieną dieną gal rekordą su
mušiau savo gyvenime: pa
sakydamas du pamokslu ir 
tris paskaitas, bet taip ma
lonu, kada jauti, jog žmo
nės myli Lietuvą, ja domi
si, gaudo kiekvieną žodį* a- 
pie ją.

Vingiuotais, miškuotais 
keliais traukėme su malo
niu, nuoširdžiu kun. Švagž- 
ažiu į Marianapolį, Tai sa
votiškas mūsų kultūros cen
tras, mūsų, universitetas, 
mūsų šventovė.

Jaukios kryžiaus kelių sto 
tys, bet svarbiausia — ne
užmirštamas mūsų patriar
cho — Jono Navicko kapas. 
Tarp ošiančių medžių, taip 
žalių pievo sodų po atlankos 
stogu jis čia rado amžiną 
poilsį. Pagarbiai lenkiasi Į 
mūsų keliai prieš palaikus 
to, kurs taip mylėjo tėvų 
žemę, suvargusios Lietuvos 
žmones.
Netikėti įspūdžiai

Aplankome mūsų uolųjį > 
plunksnos darbininką, kun. 
dr. Urbanavičių.

— Tai kaip laikotės?
— Normaliai. Nuolat sir

guliuoju, tai tas jau nor
malu pasidarė. Jei aš genai 
jaučiuosi, tada tai jau ne
normalu, — pasakoja mums 
rašytojas, vaišindamas me
dumi ir savo darže augin
tais agurkais.

Bevaikščiodami apie jo

REPLIKA KARO LAIVŲ PALYDOVO — PATRULIO Kongresas M balsais prieš K 
nubalsavo už pasaulinę organizaciją 
taikai užtikrinti

VVashington. — Milžiniš
ka balsų dauguma — 360 
prieš 29 balsus — Atstovų 
Rūmai antradienį, rugsėjo 
21, priėmė F'ulbrighto rezo
liuciją, tuo pirmu kart isto
rijoje paremdami tarptauti
nį mechanizmą pasaulio tai
kai garantuoti.

Rezoliucija tokia:
“Atstovų Rūmai (Senatui

pritariant) nubalsavo, kad 
Kongresas išreiškia nusista
tymą remti sukūrimą ati
tinkamo tarptautinio orga
no su ganėtina jėga atsteig- 
ti ir palaikyti teisingą ir 
pastovią tarp pasaulio tau
tų taiką ir kad pritaria Jung 
tinių Amerikos Valstybių 
dalyvavimui tame organe, 
prisilaikant konstitucinės 
procedūros. ’ ’

H

r HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

iDhguapoing
1 P5ITTACOSIS CIfsver) ONE SAOULO 
“ AVOID ALL SICK
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Chicago Tribūne savo aikštėje, prie N. Michigan Avė., 
suruošė karo parodą, kurioje padirbtas šis medinis lai
vas, replika karo laivų, palydovo-patrulio. Laivas pava
dintas “U.S.S. Bond Quota” ir naudojamas agitacijai už 
pasisekimą Trečiosios Karo Paskolos. (Acme-Draugas Te- 
lephoto)

I

I

namelj pamatome didelius | 
pastatus — buvusių turtu-u- i 
lių rūmus šunims. Kiekvie
nam šuneliui pertvara — 
kambarėlis, puikūs matra
cai, specialės šunų pirtys.

' virtuvė, šunų pasivaikščioji
mo aikštelės. Daugely kitų 
kraštų žmonės neturi tokių 
įrengimų, kaip šio turtuolio 
šunys turėjo. Gal už tat ir 
tas turtuolis nuėjo, kaip sa
ko, šunims šėko piauti.

* * *
Baigiant kelionės įspūdžių 

prisiminimus, skaityt o j a s 
gal atleis, kad suminėsiu 
vieną' “paslaptį”: savo gy
venimo programon esu įra
šęs nusistatymą — nerūky
ti ir negerti, o tuo būdai su
taupytas išlaidas panaudoti 
pasaulio pažinimui ir ki
tiems kultūringesriiems rei
kalams. Tas man atnešė tiek 
džiaugsmo, kad mielai reko
menduočiau kiekvienam tą 
pabandyti ir įsitikinti.

K. J. Prunskis

Nuogalių vadas gavo 

metus
Rock Island, III. — Perei

tą antradienį buvo nubaus
tas vieniems metams kalėj i- 
man Stanley McWilliams, 52 
metų amžiaus, buvęs prezi
dentas Rock Island Sunshine

*

Club, nudiltų (nuogalių) or
ganizacijos. Jis teisme ras
tas kaltas, jog prisidėjo prie 
vaiko nusikaltimo.

McWilliams buvo areštuo
tas liepos 22 dieną po to, 
kai Rock Island dviejų vai- 
kų tėvai pasiskundė autori
tetams. Jis buvo nuteistas 
byloje, kurioje buvo kaltina
mas dėl viliojimo mažos 
mergaitės į savo namus, ku
riai davė saldainių ir ice 
cream.

“Tai yra gėda”, McWil- 
liams pasakė po sprendimo, 
‘ ‘ištraukti gerą mechaniką 
kaip mane iš karo fabriko 
darbo.

Žmogus turi dvi ausis, bet 
vieną bumą. Tai reiškia, 
kad daugiau reikia klausy
ti, kaip kalbėti.

PIRKITE KARO BONUS !

Radio Programai leidžiamt 
Rudriko Krautuvas p«>r 14 mėty 
WCFT, 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 

vakare 7
k. Ketvirtadienio 
valandą.

Budniko Moderntika Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Pp.rlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ii 
didelė Jeweliy Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai. Gaidos.

Jos. F. Budrik, 1m
3241 So. H)W St.
Tėl. Calumet 723*7—4591

Jungtinių Valstybių laivynas
; j .

stipriausias istorijoje
menų” mūsų militarinei stra 
tegijai.

“Tai išryškina mūsų jū
rų bei žemės atakas Ramia
jame ir Atlanto vandeny
nuose bei Viduržemio jūro
je; apsaugo mūsų ilgus išo
rinio tiekimo maršrutus, be
sitęsiančius tūkstančiais my 
lių vandenynais.

Tačiau, kas svarbiausia, 
tai įgalina atakos strategiją 
su visom jos rizikom. Pajė
gumas statyti — arba jei 
reikalinga, remontuoti bei 
perstatyti, — tokiu mastu 
yra vienas iš pagrindinių 
privalumų, kuriuos turi A- 
merikos laivynas prieš visų 
kitų tautų laivynus,” patvir
tino laivyno departamentas. 
Tačiau, kaip laivyno depar
tamentas praneša, per tuos 
tris ‘ ‘fėnomenališko” augi
mo metus, laivynas turėjo 
keletą skaudžių smūgių. Ra
porte atidengiama, kad mū
sų karo nuostoliai yra 58 
kare laivai, būtent: vienas 
kovos laivas, keturi lėktuv
nešiai, 9 šarvuotlaiviai, 32 
naikintuvai ir 12 povande
ninių laivų.

Tačiau greitaine didžiau
sio pasaulio laivyno Staty
me ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į stipriai smo
giančius karo laivus, kau
tynių laivus, kurie gali kau
tis su bet kuriuo priešo lai
vu. Per pirmuosius 1943 me
tų šešis mėnesius pastatytų 
karo laivų tonažas yra 20 
kartų didesnis už per pir
muosius “Apsaugos Progra
mos” 6 mėnesius Užbaigtų 
statyti laivų tonažą.

Pagal Laivyno Departa
mentą, statybos programo
je lygiai svarbu yra jūrų o- 
ro laivynas. Jūrų orlaivių 
produkcija yra greičiausiai 
vystantis dalinys taūtos o- 
ro pajėgų statybos progra
moje”, pareikšta. “Jokią ki
ta didžiosios orlaivių prog
ramos dalis heprogresavo 
taip greitai. ” OWI

Jimgtinės Amerikos Val
stybės dabar turi stipriau
sią laivyną pasaulio istori-

—
Belgų Kongoje gyvena 

žmonės — nykštukai, nedi
desni, kaip 10-12 metų vai
kas. Gyvena atskiromis šei
momis miškų tankumynuo
se, keldamies iš vienos vie
tos į kitą. Jų oda tamsiai! 
gelsva.

oiCį UI v j Lili M 1SLVH“

joje, kuris susideda iš 14,- 
072 laivų; ir “galingiausią 
jūrų oro pajėgą pasaulyje”, 
kurią sudaro virš 18,000 jū
rų orlaivių, — pasididžiuo
damas atskleidė laivyno de
partamentas šią savaitę.

Iki šio fakto svariuos pa
brėžimui, su raportu supuo
lė admirolo Nimitzo Pearl 
Harbore paskelbimas, kad 
stiprios Amerikos laivyno 
jėgos iš Japonijos Ramiojo 
vandenyno apsigynimo rato 
išplėšė dvi tvirtovių salas 
— japonų c to bazę Tara- 
wa'os saloje, Gilberto saly
no šiaurinėje dalyje, ir Nau
ru salą, Gilberto salyno va
karinėje dalyje. Trijų metų) 
laivyno produkcijos raporte 
laivyno departamentas iš
dėstė milžinišką laivyno iš
plėtimą.

“Karo vidury”, sportuo
jama, “ Jungtinės Amerikon 
Valstybės pastatė savo lai- Į 
vyną į didžiausią jūrų-oro 
pajėgą pasaulyje.

“Jo dydis yra temdomas II 
tiktai pastatyto prieš jj už
davinio dydžiu.”

“Ant jūrų, laivyno depar
tamentas pastebi, laivynas 
susideda iš 14,072 laivų, į- 
skaitant 613 karo laivus. 
Prieš tris metus tebuvo 1,- 
076 laivai, įskaitant vos 383 
karo laivus.

“Šiandien jūrų oro pajė
gos turi virš 18,000 visų ti
pų orlaivių — atakos bom
bonešių, torpedų bombone
šių, naikintuvų ir žvalgybos. 
Prieš tris metus tebuvo 1,- 
744 visų tipų jūrų orlaivių.”

Laivyno departamentas

i i

Seniausia aukštojo 
lo įstaiga pasaulyje 
Aghar universitetas 
mieste, Egipte. 1941 metais džiulę naują jūrų jėgą 
jis šventė 1000 metų sukak- tą tęsti dabartiniu iriąstu 
ti-

moks-
esanti pareiškė, kad Amerikos su-
Cairo gebėjimas statyti šitą di-

“ir
” !

yra vienas iš “pamatinių ak

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS Ę programa
iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Huo 8:45 iki 9:15, »

TaipgL Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO. VAIDINANT 

“TAČKONŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Ka« PĮRMAPIĘ^IO. VAKARĄ {Juo 7 Ui & va vak.

’i attnkttf. "nRArTrrA’'

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perlifll savo Raktinę i 
BRIGHTON PARKĄ

9n Income taksais Ir kitais rei
kalais kreipkite viriminėtu 

antraiu.
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
I 1 •

r

Moterų spaudos ir darbuotės 
problemos

Motinos širdis labiausiai džiaugsis

Naujaisiais laikais suteik- brangesni dalykai už mate- 
ta moterims teisių lygybė. * rialius.
Ekonomijos, kultūros ir Tokias atsakomingas pa
mokslo pažanga atidarė reigas savo rankose turėda- 
joms duris į visokį darbą, mos, moterys ir mergaitės 
Be tiesioginių pareigų, — privalo labiau susirūpinti sa- 
auklėjimo, namų ruošos, šių vęs lavinimu, ieškodamos 
dienų nepaprastų įvykių ver-l rimtų žinių iš tikrų ir leng-į 
ciama, moteris turi dirbti viausiai prieinamų šaltinių, 
daug daugiau. Dažnai jai, Šiais laikais netrūksta visais ,
tenka ir teks imtis tokių 
darbų, kuriems ji nebuvo 
pasiruošus. Karui laimėti 
pastangos verčia ją dirbti 
dirbtuvėse, daug ko atsisa
kyti šeimininkavime, pakeis
ti produktus ir valgių gar 
minimo būdus, 
padėti paruošti Raudonajam 
Kryžiui sanitarinės medžia
gas ; išmokti saugotis nuo 
netikėtų karo pavojų, ligų, 
gelbėtis ir kitus gelbėti ne
laiminguose atsitikimuose; 
auginti daržoves “Pergalės 
Daržuose”; organizuotai pri įvairiais klausimais moterų 
sidėti prie. Lietuvos 
vinimo ir materialės 
bos.

klausimais gerų moksliškų 
veikalų arba knygų, bet dėl 
laiko ir kalbų mokėjimo sto
kos ne visoms tie dalykai 
yra įkandami. Mokslo vei
kalų skaitymas ir studija
vimas prieinamas mokytoms

savanoriai* moterims, ne eilinėms dar-
bininkėms.

Naudokimės spauda
Šiuo atveju daugumai mo

terų puikiausiai gali padėti 
pcpulerūs, lengvai supranta
mi ir pritaikinti straipsniai

išlais- 
pagal-

Busimąjį sekmadienį Chi
cagos operos rūmuose dai
nuos šaunus dainininkas Ra
polas Juška. šis vyras iš pat 
mažens gyvena, muzikos ir 
dainos meno atmosferoje. 
Ir dabar jis dar jaunas vy
ras, tačiau jau puikiai pa
sižymėjo kaipo muzikas, cho 
rų vedėjas, vargonininkas ir

spaudoje.
Todėl yra reikalinga vie

ninga inteligenčių, profesio
nalių, literačių, poečių, vi
suomenės veikėjų ir visų su
gebančių rašyti lietuvaičių 
kooperacija arba bendradar
biavimas moterų spaudoje! 

I Skaitytojos žymiai daugiau 
progresuoti žinių atžvilgiu. «*u Panaudoti, jei moteris

Didelė moters 
atsakomybė

Kadangi mokslas 
srityse reikalauja pažangos, Į 
tai kiekvienas žmogus savo; 
užsiėmimę atatinkamai turi

visose

mais ir balso gražumu anais 
metais laimėjo stipendiją, 
kuri jam davė galimumų 
prisirengti dainuoti Phila- 
delphia, Pa., operoje, šiuo 
metu jis darbuojasi muzikos 
srity Bostone.

Turbūt nedaug kam tėra 
žinoma, kad šio pasižymė
jusio lietuvio muziko ir dai
nininko motinėlė gyvena Chi 
cagoj. Gal būt dar mažiau 
kam yra žinoma, kad toji 
motinėlė buvo pati stipriau- 
sia pagalba ir pati didžiau
sia inspiracija Rapolui pa
siekti tų meno aukštumų, 
kuriose jis šiandien yra.

Dainininko Rapolo moti
na — tai Marijona Juškienė, I 
prieš kiek laiko buvusi Mo- Į 
terų Sąjungos centro iždi
ninkė. Kai jos vyras (kurs 
buvo geras vargonininkas ir 
gražiabalsis dainininkas)

Karui laimėti parama, o lietuviams 
kreditas

Tylaus ir kuklaus darbo 
pavyzdžiu yra Lietuvių Mo
terų šeimininkių Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viene
tas, vadovaujamas Sophie 
Barčus, Bridgeporte. Ne iš 
spaudos, kiek iš pavienių 
vieneto narių dirbtuvėje ir 
kitur teko išgirsti apie tos 
organizacijos darbuotę ir 
pirmininkės rūpestingumą 
bei pasišventimą. Per Sophie 
Barčus leidžiamą radio prog 
ramą dažnai klausėmės pa
raginimų prisidėti prie įvai
rių kilnių sumanymų įgy
vendinimo, bet bendrai nu
veiktų darbų iš vadovybės 
kuklumo nesirūpinta iškelti 
aikštėn.

I
I

žiaus vajų, iš vieneto pa
rengimų ir aukomis šukei-1 
ta pinigais $11,900; nupirk
tas ambulansas už $1,500; 
iš ambulansui sukeltų pini
gų liko $750; vieneto vardu 
suruoštas piknikas davė pel
no $500. Visi minėti dalykai 
įteikti Am. Raud. Kryžiaus 
centrui Chicagoje. Centras 
vieneto rekordus siunčia į 
Vašingtoną. Be to Sophie 
Barčus prie vieneto yra par
davus karo bonų už apie 
$100,000 sumą. Tai lietu
viams kreditas karui laimė
ti pastangose! O viskas da
roma tyliai, ne dėl garbės, 
be atlyginimo ir padėkos.

Pirmininkė turi ir daugiau 
kilnių ir gražių užmanymų. 
Norėtų pradėti sale vieneto 
atskirai organizuoti Lietu- 

buvo pagerbtų svečių” eilėje vos nukankintiems
5v. ; tautiečiams ir našlaičiams

mirė, Rapolas buvo dar ma
žas vaikutis. Todėl motina 
našlė turėjo jj auginti, auk
lėti ir duonelę ir sau ir sū
neliui uždirbti. Ji dirbo sun
kiai, nesiskųsdama savo li
kimu. Vyriausias jos rūpes
tis buvo, kad tik Rapoliuką 
išauginti sveiku, gražiai iš
auklėti ir du-oti jam tokį 
mokslą, prie kokio jis yra 
linkęs. Ir, kaip matome, mo
tinos rūpesčiai ir troškimai 
nebuvo tuštį. Jos sūnus Ra
polas savo gabumais ir pa
siruošimu šiandien džiugina '• 
ne tik lietuviškąjį pasaulį, 
bet ir kitataučius.

Tad, spalių mėn. 3 d. Chi-i 
cago Civic operos rūmuose 
šalia Metropolitan operos P61* ^en<irus moterų da- 
žvaigždės Anna Kaskas dai- lyvhl pietus Sophie Barčus 
nuos ir Rapolas Juška. Tūks 
tančių klausytojų tarpe bus 
viena širdis, kuri labiau ir 
karščiau plaks už visas ki
tas širdis, tai bus dainininko

Am. Lietuvių Konferenci-

ir tarė kuklų nuoširdų svei
kinimo žodį. Nuo to laiko 
pasiryžau arčiau pažinti mū
sų veikėją ir daugiau suži-

Rapolo motinėlės Marijonos noti apie garbingai vedamą
Juškienės širdis. Mes visi 
džiaugsimės Rapolo gražiu 
balsu, padaryta pažanga, bet 
kas gali sau įsivaizduoti ko
kiu džiaugsmu gyvens jo 
motina!

II Dainos meno mėgėja

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders
x

vaikučiams šelpimą rūbais 
ir pinigais. Gavus pirkti iš! 
A. R. Kryžiaus medžiagų, 
pradėtų siūti ir nerti įvai
rius drabužius ir rūbelius, 
taip pat pradėtų skelbti per 
radio programą tam tikslui 
lėšų, drabužių ir avalinės 
rinkimą, 
Tarybai 
moterų 
klubams
Jeigu A. L. Taryba tam tik
ru parėdymu pavestų, vie
netas mielu noru Lietuvos 
gyventojų ir tremtinių šel
pimo reikalais daug pasidar-

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food partides 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—1 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Btfort Any D ate U f

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweetcc 9

Pirkite U. S. Karo Bonus

Moterys savo pareigose taip 
pat negali tenkintis įgytu 
mokslu nuo senesnės kartos. 
Jų pašaukimuose ypatingai 
svarbu klausyti tikrojo ir 
paskutinio mokslo žodžio ir 
pagal jį, darbuotis. Kas gali 
būti svarbesnio už auklėji
mą, maitinimą ir kitus mo
terų uždavinius? Iš žalios 
medžiagos ką nors netiks
liai padaryti ir ją ^išmesti 
yra menkas nuostolis. Bet 
ugdyti gyvybes, pakenkti 
žmonių, kūdikių sveikatai ir 
jų sielai yra nepalyginamai

Į

interesuojančius klausimus 
gvildena ir aiškina dalyko 
žinovės arba specialistes. Už 
tat labai kviečiame mokslo 
sričių darbuotojas savo raš
tais skaitlingai dalyvauti 
mūsų spaudoje!

Nežiūrint popieros trūku
mo ir kitų karo meto suvar
žymų, dienraštis “Draugas” 
užleido vietą savo puslapiuo
se “Moterų skyriui”. Už tai 
turime džiaugtis, būti dėkin
gos ir panaudoti šią progą 
moterų ir visų labui!

Mok. Saliomė Juozelėnaitė

MŪSŲ VIRTUVĖ

Lietuvių Kraujo Legionas budi
Gelbėkime sužeistus 
karius

Chicagos Lietuvių Kraujo 
Legionas vis dar budi hu
manitariško darbo sargybo
je. Legionas vėl išsirikiavo 
žygiuot į Amerikos Raudo
nąjį Kryžių aukoti kraujo. 
Diena nustatyta — penkta
dieny, spalių 8 d. nuo 9 va-; 
landos rytą.

Dariaus-Girėno Kareivių 
Motinų klube padaryta gra
ži pradžia registracijai nau
jos Kraujo Legiono žygiuo- 
tės: 18 narių pasižadėjo au
kot kraujo, kuris gali išgel-1 
tėti jų sūnų ir brolių karei-1 
vių gyvastis; pirmininkė Bie’ 
žienė ir jos valdybos narės 
vyks į Raudoną Kryžių kar- j 
tu su jomis ir aukos net po, 
ketvirtą pantę kraujo.

Lietuvi, prisidėk ir tu prie 
Liet. Kraujo Legiono? Krau
jo aukojimas nekenks tavo 
sveikatai, ir nieko tau ne
kainuos, tik valandėlę laiko 
sugaiši. Tačiau, ta kraujo 
auka neįvertinamai brangi, 
nes ji užtikrins, jog dar vie
nas kareivis grįš iš karo

lauko gyvas — tas kareivis 
gali būti tavo sūnus, brolis, 
vyras ar draugas. Užsire
gistruok tuoj. Patelefonuok 
J. Daužvardienei Hemlock 
7680, arba O. Biežienei Re- 
publtc 7868.
Lietuvaičių kraujo aukos 
Spalių 8 dienai užsiregistra
vo:

Ketvirtu syk aukos krau
jo: Ona Biežienė, E. Mille
rienė, K. Jakubkienė, J. Mil
leriūtė, R. Girjotienė.

Trečią syk: E. širvinskie- 
nė, S. Dougelienė, Elzb. Le- 
mke, Anna Shadbar.

Antrą syk: Anna Kuke
nis, Anna Rinrtižius, Kons
tancija Kinčius, Ona Duro, 
E. Paulius.

Pirmą: Lucy Diktus, Ag
nės Balnis. Anna Jacobs, A- 
nelė Gulbinas, Bemice Mi- 
neiko, Elzbieta Sutkus.

Vasaros metu į Liet. Krau 
jo Legioną įsiregistravo ir 
kraują aukojo: Ona Anti- 
kauskaitė, Jonas Gajauskas, 
Stella Dougela, Karolina 
Petkefis, Konstancija Sas
nauskas, Elzb. Lemke, Anna

Grybai su bulvėmis i
Bent keturis kartus per

keičiant -vandenį, reikiahuu- 
virint grybus. Nuskusk ke
lias bulves, supiausčius su
dėk į puodą, ant viršaus su
dėk pusę kvortos grybų, ket
virtadalį svaro smulkiai su- 
piaustytų lašiniukų ir vieną 
smulkiai supiaustytą svogū
ną. Lašiniukai ir svogūnas 
pirm dėjimo reikia apspir- 
ginti keptuvėje, tuomet su
pilt ant grybų. Užpilk stik
lą vandens, apibarstyk drus
ka ir pipirais. Virink ant 
lengvos ugnies, kol bulvės 
bus išvirę.

Prieš duosiant į stalą, į- 
pilk pusę stiklo saldžios grie- tis sosas (greivės išvaizdos) 
tinės.
Grybai virti

Nuvalius grybus, pavirink skanūs valgyti vieni, bet dar 
10 minučių sūriam vandeny, skaniau vartoti soso vietoj 
Išplak kiaušinį su miltais, *r tinka prie bile kokios nie
kad būt kiek tirštesnė tešla, sos. Kas mėgsta, vieton 

lašinė- 
smet o-

palik kelioms valandoms, ge
riausia — -per naktį. Paskui 
vėl gerai nuplauk, supjaus
tyk, užpilk kvortą karšto 
vandens, įdėk druskos, pi
pirų, lapelių — pagal skonį, 
ir virk. \

Dabar paimk tris šaukš
tus sviesto, didelį svogūną 
ir vieną šaukštą miltų. Iš
tirpyk sviestą atskirai, su- 
piaustyk svogūną ir kepk, 
kol svogūnas parus; žiūrėk, 
kad nesudegtų. Dabar įdėk 
miltus, vėl biskį pakepink 
ir supilk į verdančius gry
bus. Dabar ant lengvos ug
nies virink apie valandą ir 
pusę, kol pasidarys apytirš- 
4" "s *—• f ™ * m*

Tada duok į stalą.
Taip sutašyti baravykai

I

kad būt kiek tirštesnė tešla. 8OS- Kas mėgsta, 
kaip blynams daroma. Ap
veik grybus tešloje ir dėk į 
verdančius taukus. Virink 
kol gražiai aprus. Išėmus 
sudėk ant nevaškuotos po
pieros, kad taukai nusivar- 
vėtų.
Baravykai z

Paimk pusę svaro džio
vintų baravykų, gerai nu
plauk, užpilk vandeniu ir

nes y-

organizaciją.
Kitų tautų moterys ir ne 

karo metu seniai turėjo A. 
Raud. Kryžiaus vienetus. Ka
rui prasidėjus kitatautės mo 
terys, kurios dar neturėjo, 
sukruto organizuoti R. Kry
žiaus vienetus. Sophie Bar
čus, norėdama prisidėti ir 
tam tikslui pasidarbuoti, bet 
nesulaukdama iš lietuvių 
moterų pusės organizuotės 
pradžios, pasitarus su kito- 
mis prijaučiančiomis, 1942 • uo^ 
m. sausio 20 d. įkūrė Lietu- j Agr. Saliomė Juozelėnaitė 
vių Moterų šeimininkių Rau 
donojo Kryžiaus vienetą Lie
tuvių Auditorijos patalpose, 
Halsted St., Chicago. Pradė-

• jus garsinti per radio prog- 
: ramą, labai daug lietuvių 
i moterų prisidėjo aukomis ir 
j įsirašė į vieneto narius apie 
400. Įstojimo mokesčio nė
ra, narės pašvenčia darbą 
dykai Raud. Kryžiui ir au
koja sulyg išgalės. Iš aukų 
ir parengimų lėšų vienetas 
apmoka salę, nupirko 16 siu
vamų mašinų ir kitą inven
torių ir 
darbui, 
centras 
netams

‘. pasiūti,
■ ti, siūlus mezginiams ir p. 
) Vasaros metu vienetas dir-J 
bo antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vaL po pietų. Nuo 
spalių 1 d. pradės dirbti nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Taip pat darbuosis ir penk
tadieniais. Narių darbinin
kių susirenka iki 100. Lig-

bet nenori A. L. 
ir kitoms didelėms 
organizacijoms ir 

užbėgti už akių.

QUINTUPLETS
« relieve misery of -

CHESTCOLDS
this good old reEable way

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a. 
product made cs-peciaUy to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchiai and croupy coughs. .

The Quints have always had expert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST product made 
•when you ūse Musterole. It’s more 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-ups who prefer 
a stronger product. Ali drugstores.

reikalingus daiktus 
Raudonojo Kryžiaus 
Chicago duoda vie- 
medžiagas rūbams 
bandažams padary-

j ..........
GERKIT TUK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagaminta^ iš importuotų 
pirmo# rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak RcL Tel. Monroe 0808
— 
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Burba, Mary Galkus, Elea- 
nor Rukuza, Elzb. Jonikas, 
Mary Radvilas, Ona Biežie- 
nė, J. Milleriūtė, Katherine 
Artisauskas, Rožė Rekstis, 
Ona Duro, Ona Kukenis, An
na Dudonis, E. Millerienė, 
K. Jakubkienė, Paulina Kli- 
kūnienė, Anna yasil, Mrs. 
Hawksworth, p. Ruddy, F. 
Gurskienė, R. Girjotienė, EI. 
Cukar, Barbora Rimkus.

sviesto gali vartoti 
liūs (bekonus) arba 
ną.
Silkės

Silkes visi mėgsta,
ra pigus ir geras maistas, 
kas jas tik gali valgyti. Va- šiol bandažų padaryta apie 
saros metu silkės kiek grei
čiau genda ir reikia būt at
sargesniems jas valgant, bet 
vėsiame ore, pavojaus nėra. 
Perkant silkes, visuomet rei
kia žiūrėti, kad gražiai at
rodytų, vidus nebūtų pajuo
dęs ir nebūtų perminkštos.

Parsinešus silkes, nuplauk 
šaltu vandeniu ir bent 24 
valandas pamirkyk šaltam 
vandeny; bent kartą vande
nį permainant. Dabar nu
mazgok silkę iš viršaus ir 
vidaus, išimk pienes bei ik
rus, nes anie taip pat val
gomi kaip ir pati silkė; gal
vą nupjovus numesk, aštriu

220,000; nuo karo nukentė
jusių kraštų gyventojams 
pasiūta įvairių drabužių 3,- 
000; prinerta svederių, ša li
kučių, kojinių ir kitų mez
ginių apie 2000; per R. Kry-

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

peiliu perpjauk odą per nu
garą ir atsargiai nulupk. Su 
peiliu, iš vieno šono, paskui 
iš kito, atliuosuok kaulus 
iš vidurio imant, išimk vi
są silkės kaulą, padėjus ant 
lėkštės supjaustyk į šmote
lius ir valgyk paprastai su 
karštom bulvėm arba, jeigu 
mėgsti, tai užsipilk tirštą, 

įrūkščiia grietine. |>

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

: " r- ■L uiyy//

Telefonas SEELEY 8760

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231* WEST ROO8EVELT ROAD 3
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Penktadieųis, spalių 1, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šaunios kariui 
išleistuvės

I
i

Osinskai, gyvenantieji ad
resu 6601 S. Albany Avė., 
šiomis dienomis suruošė šau
nias išleistuves savo sūnui 
leitenantui dr. W. B. Osins- 
kui. kuris, paviešėjęs pas tė
vus ir gimines bei draugus, 
vėl grįžo kariuomenėn prie 
savo pareigų.

Puotoje, be giminių, daly- ‘ 
vavo daug žymių žmonių: 
kun. A. Baltutis, biznieriai

i

■'SMBfcį...
• •?

LEIT. DR, W. B. OSINSKAS

30.
An-

SENATORIUS NORI 
ĮLEISTI KINIEČIUS

WASHINGTON, rūgs. 
—Florida Senatorius
drews šiandien pristatė savo 
bylių panaikinimui įstaty
mo, kuris draudžia kiniečių 
emigravimą Amerikon. Pa
gal tą bylių kiniečiams bū
tų nustatytos kvotos, taip 
kaip daroma Europos var
tytiems, o Amerikoje gyve
ną kiniečiai būtų leidžiami 
tapti piliečiais.

j

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

Pirkite U. S. Karo Bonas

LINE UP BROTHER!

Rekordas—
i

i

Batikose!

Į

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Pasitikėjimo 
Mumis

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEK TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MALZOLEJAI
ŽENKLAI

———————————— • • o • • e • • o o o

PERSONALIZED MEMORIAU3 AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICI LAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mosi JBeautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World-

BU Y U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KKElPkrrtS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Mepaber of the Lithuanian Chamber oi Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: RE3HDENCUA:
4535 W. IVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL 1

"RASTIS DRAUGAS, CHICAGd; hzjnčjė

vai. popiet. Pirm. Petronėlė 
Turskienė daug darbuojasi 
vakaro pavykimui. Komisi
ją sudaro: P. Turskienė, E. 
Gedvilienė, B. Cicienienė. j 
Bus gražių dovanų. Lauksi
me visų atsilankant.

Spalių 4 d. Šv. Pranciš-1 
kus. Sveikiname Pranciškus | 
veikėjus: Sudeikį, Gedvilą, j 
Levickį, Cicieną, Gugūną ir 
visus kitus, taip pat ir Pran- 
ciškas. Linkime sveikatos ir 
ilgo gyvenimo. Rap.

Susirinkimai

You BET 
IMANT M OTRA **’

LAHP SMOLS—
TJEVU Vaw to hustue
UP ! rvė GOT S0M6

EG>G tAOHHN THAT 
VJAHTS TO GtT

YHTO

NULIŪDIMO VALANDOJE

^73 į ą

L -i

Cicero. — šv. Antano dr- 
jos labai svarbus mėnesinis 
susirinkimas buš 3 d. spalių 
1 vai. popiet parapijos mo
kyklos kambary. Susirinki
mas yra svarbus tame: kitą 
mėnesį įvyksta draugijos 
bankietas, prie kurio reikia kimą sekmadienį, Spalių 3

l-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MUDEKNlfiKO ROPLY OlOR 
JŪSŲ PATOGUMUI.

1410 South 501h Avenee. Cicero
Telefonai CICERO 210®

6812 Šo. Wėstem Ave„ Chicago
Telefonas Groveirill 0142

Mtteų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
Jūsj fiiafisffiMan stoviai prieinamas.

AA

m.,
29

KATRINA 
JUSEVičICTfc-

Gyveno 2624 S. Montgomery 
Avė., tel. Virg. 3973.

Mirė Rūgs. 30 d.. 1943 
10:4o vai. ryte, sulaukus 
metų amžiaus.

Gimė Harrisburgh. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų. Kotriną <p-> tėvais 
Bansevičaitė) ir tėvą, Juozapą; 
tris brolius Juozapą jo moterį 
Eleną ir jų šeimą. “ 
ir Joną: seserį Moniką Cernik 
jos vyrą Joną ir jų šeimą, 
daug kitų 
pažįstamų.

Velionė 
S.L.R.K.A.

Kūnas pašarvotas 
vičiaus koplyčioje. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Spalio 4 d. 1943 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Pan. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nitlinde:— .Motina, Broliai. 
Brolienė, Sesjio. Svogeris ir 
Gfmirvs.

Laidotuvių direktorius — J. 
Lhilevičius. Tel. Lafayette 3572

Pranciškų

ir 
giminių, draugų ir

priklausė prie — 
160-tos kuopos.

J. Liule- 
4348 So.

---------------------------------------------------Z

Didžiausia Lietuvių į

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žisdus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- .
MIAUSI ASl 
KAINAS.
Turine didelį 

p a s » r inkimą
Muziaaližkų lnstrumntų, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiuom Laikrodžius, Laikro
dėliu*, Žiedus, Rašomas Plunk
amas tr Muzikalius Instrumen
tus.

Kachen, Narvidai, Aleksiū- 
nai, Ambrosienė, žekai ir 
kiti.

Prie šaunių vaišių stalo 
pasakyta visa eilė kalbų, lin
kėjimų jaunam karininkui
pasisekimo savo pareigose, iš anksto prisiruošti. Taipgi' d. 12 vai. Chicagos Lietuvių 
Tėvai, ypatingai motina, bus daug garbės narių, ku-; Auditorijos svetainėj, 
nors pilnomis ašarų akimis 
tačiau stipriai pareiškė:
“Sūnau, kovok po Amerikos 
vėliava iki galutinos perga
lės. Mes trokštam, kad tas 
karas greit baigtųsi, kad ne 
tik tu, bet ir milijonai kitų 
tėvų sūnų grįžtų sveiki na- 
—V-. ~ ”mo.

Atsisveikinimo žodyje ka
rininkas dr. Osinskas ragi
no visus kuo daugiausiai 
pirkti karo bonų, ir tuo bū
du padėti narsiai Amerikos 
kariuomenei nugalėti priešą 
ir išlaisvinti žmones, kurie 
dabar kenčia Hitlerio pries
paudoj. Sako, jis pats, nors 
tarnauja kariuomenėj, tačiau 
taipgi perka karo bonus.

Kadangi namo buvo par
vykęs automobiliu, dėlto jo 
motina turėjo progos savo 
brangų sūnų palydėti iki pat 
stovyklos. S. J.

rie nesirgo per 10 ir 20 mė
tų. Bus ir tokių, kurie ne
sirgo per 30 metų. Tad raš
tininkui bus darbo visas kny 
gas peržiūrėti, kiek tokių 
narių randas mūsų draugi
joj. Tam darbui atlikti rei
kės didelės komisijos. Kitas 
darbas — tai parapijos ba- 
zaras, kuris prasidės 10 d. 
spalių. Draugija turės už
imti būdą bazare, taipgi rei
kės darbininkų. Dėlto visi 
nariai kviečiami susirinki- 
man. Bus pranešimas iš Fe
deracijos 12 skyriaus, Lab
darių Sąjungos. Visi tie da
lykai turi rūpėti visiems. Tai 
kilnūs katalikiški darbai. 
Draugijos, valdyba ragina vi 
sus narius dalyvauti šiame 
susirinkime, kad nei vienas 
nepasiliktų namie.

A Valančius

Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekvienas narys ar 
narė privalo būtinai daly- 

I vauti, nes turime svarbių 
reikalų svarstymui kas link 
surengimo paminėjimo auk
sinio jubiliejaus draugijos
gyvavimo. Kurie nariai ar 
narės negavo laiškų su kvie
timu į parengimą, tai būti
nai priduokite savo tikrą 
adresą. R. K., sekr.

Toleikiečiai rengiasi į An- 
na Kaskas ir Rapolo Juškos 
koncertą spalių 3 d. Opera 
House.

Rapolas Juška yra sūnus 
žinomos veikėjos ir Šv. Kry
žiaus parapijos klebonijos 
šeimininkės Marijonos Juš
kienės. Garbė motinai, kuri 
išauklėjo tokį gabų sūnų.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
spalių 3 d. įvyks rinkliava 
seselių Pranciškiečių Brazi
lijoj naudai. Visi prašomi 
prisidėti prie kilnaus darbo. 
Seselės Brazilijoj labai rei
kalingos paramos.

1

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVMA8

KRElPKTTfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATIOS 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 
BABABHNŠ 
DIVIDENTŲ 
KATA

L>

SUVIRS 200 PAMINKLŲ I 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ I 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo Ir Darbo. |

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- f 
davė daugeliui mūsų Lietuviams j 
Mipntam s pfiną patenkinimą. Į

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETlAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DfflYŠfS Ofirntt ir Dirbtuvė: 527 N. VFESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

KREIPKITĖS PRIE MUS | 
TIESIOG IR SUTAUPY- | 
KIT AGENTŲ KOMISĄ |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA
GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL H OME 
Gėriau^&s patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių
LnreKvorrą

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

X

Phone OANAL 2510

TeL PULLMAN 1270

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1138-38

MAŽEIKA
3318 1JTLAMCA AVK

4

J. UULEVICIUS
4348 80. CALIFOEN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 8573

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREKr Phone YARDS 0781

ANTANAS M. PHILUPS
8307 LITUAN1CA AVENUE Phode YARDS 4906

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 VEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
16756 S. MICHBjAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. SIICHIDAN AVĖ. Phone PUUlAAN 0661

w

Marijonų Bendr. 8 skyr. 
rengia bunco party lapkr 
7 d., Onos Brazauskienės sa
lėj, 4558 So. Paulina St., 3

4 .......
H U R Yra Geriausias Lrfkne Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Msterijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite i mūsų jardą tr apžiūrėkite sta
tą h aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVOKK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERI3OL4 — 
dėt garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
P ASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIŲ 

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFA Y E'TTE 8617 

Įr-_ --ir.—t"---------~~~—M

1751 W. 47th Street

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

ČARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3030 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadlenlala nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 ratandos ryto iki 6:20 valandos popiet

v
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S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Trys žuvo, keturi 
sužeisti skerskelyje

Mishavvaka, Ind. — Tho
mas Pennoyer, Chicagos tro- 
ko vairuotojas, buvo tarp 
trijų žuvusių asmenų perei
tą trečiadienį, kai New York 
Centrai keleivinis traukinys 
palietė gazolino transportinį 
troką prie Mishawaka skers
kelių. Įvyko explozija ir ug
nis. Kiti keturi asmenys su
žeisti.

.Sužeisti kareiviai

Washington D. C.
ro departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė 417 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti keturiuose 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje aštuoni vyrai yra iš 
Chicago area. Jie buvo su
žeisti Š. Afrikos fronte.

Ka-

Indijoje žuvo 
chicagielis

Lt. Robert A. Hermann, 
23 metų, žuvo rugsėjo 21 
dieną, kai armijos lėktuvas 
susidaužė ir sudegė dvi mai- 
lės nuo Calcuttta airedromo. 
Apie tai pranešta pereitą 
trečiadienį iš New Delhi, In
dija. Žuvęs lakūnas yra chi- 
cagietis.

Ar jau turi tikėtą į koncertą?

Sekmadieni Chicagoje įvyksta nepa 
prastas ir žavintis koncertas

Nepaprastas susidomė 
jimas Anna Kaskas ir 
1. Juškos koncertu

Pasižymėję
Trys chicagiečiai gavo he

rojaus pasižymėjimo ženk
lus kaipo kovotojai ore. Apie 
tai pranešta pereitą trečia
dienį.

Du žuvę
VVashington, D. C. — Na

vy departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė, jog du 
vyrai iš Chicagos žuvo, vie
nas dingęs ir vienas buvo 
sužeistas.

Žuvo jaunuolis
Joseph C. Kaufmann, 20 

metų, 3744 Gunderson avė., 
Berwyn, pereitą trečiadienį 
žuvo, kai jo motociklas • su
davė į troką, prie 22-tos gat
vės ir 17-tos avė., Broad- 
view.

DAR GALITE GAUTI TIKĖTŲ Į ANNA KASKAS IR 
RAPOLO JUŠKOS KONCERTĄ

Sekmadienį, spalių (Oct
ober) 3 dieną, 3:30 vai. po 
pietų, Chicagoje, Civic Ope
ra House įvyks šaunus, ne
paprastai įdomus ir žavintis 
Anna Kaskas — Onos Kat
kauskaitės ir Rapolo Juškos 
koncertas.

I *
Anna Kaskas — Katkaus- 

kaitė yra garsi Metropolitan 
operos artistė ir solistė/ Ra- 
poras Juška yra žymus mu
zikas ir dainininkas.

s
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iiAR AŠ DAR GALIU
PIRKTI SCHENLEY:’"

Taip, karo laikui yra užtektinai 
naudoti—su saiku!

NEI vienas lašas 
SCHENLEY Royal Re
serve ne buvo gaminama 

beveik per metus laiko ... 
mūsų degtinės išdirbystės 
gamina tiktai alkoholį ka
rui. Bet—yra pakanka
mai prieškarinių . rezervų 
užtekti karo laikui... su 
saiku ’ Žinoma, šį pezer-

O. P. A. APKIBUOTA KAINA

y J 4/5 QUART

(Neįskaitant Illinois Retailer’s 
Occupation Taksus).

CHICAGOS METROPOLYJE
Ceiling kaina gali būti 

skirtinga kitur.

< ii

/M

.H'.'

X
v

X - į

-

vų sandelį reikia išdalinti 
visur teisingai. Ir dėlto 
jūsų krautuvninkas negali 
visuomet jus aprūpinti. 
Bet kada galės, jis aprū
pins—ir su mielu noru. 
Visuomet apsimoka pra
šyti SCHENLEY Royal 
Reserve, nes tai ta pati 
puikios rūšies degtinė, ku
rią visuomet mėgote.

y

H

f

:-Tįa?

S- 1!

ATREMKIT ATAKĄ— 
PIRKIT DAUGIAU 

KARO BONŲ!
BLENDED DEGTINE 86 proof. 
Straight degtinės šio produkto 
yra 6 ar daugiau metų senumo; 
40% straight degtinė, 60% grū
dų neutrali© spirito. 23% straight 
degtinė, 6 metų senumo. 17% 
straight degtinė, 7 metų senumo. 
Schenley Distillers Corp., N. Y. C.

Sekmadienį Anna Kaskas 
ir Rapolas Juška žavės žmo
nes savo meniškais ir gra
žiais balsais, jie yra lietuvių 
garbė ir pasididžiavimas. 
Todėl jauskime pareigą at
vykti į koncertą. Kas dar 
bilietų neturite įsigiję į kon
certą — pasistenkite įsigyti.

Bilietus (tikietus) į koncer
tą galite gauti Civic Opera 
House, 20 N. Wacker Drive, 
ant kampo gatvių Madison 
ir Wacker, arba galite kreip
tis į “Draugo” administra
ciją, 2334 So. Oakley avė., 
galite kreiptis šiais telefonų 
numeriais: Canal 8010, 8011 
ir 6102.

Daugelis jau įsigijo tikie
tus į koncertą. Kurie jau tu
rite tikėtus į koncertą — pa
raginkite ir pakvieskite sa
vo draugus, pažįstamus ar 
kaimynus dalyvauti Anna 
Kaskas — Katkauskaitės ir 
Rapolo Juškos koncerte.

Sekmadienį užpildykime 
Civic Opera House salę. Pa
rodykime, jog esame muzi
kos, meno ir dainos gerbė
jai ir mylėtojai.

I

Lietuviai kariai kovoje už U. S. į 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą! 

t
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Marinų korp. Budvitis 4 valandas ieškojo 
lietuviškos bažnyčios

t Iš San Diego vienai dienai 
atostogų į Los Angeles pa
leistas marinas korporalas 
Charles Budvitis praleido 4 
valandas kol surado lietu
višką bažnyčią tame, mieste. 
Išžiūrėjo telefonų knygas, 
klausinėjo keliuose ŪSO klu
buose ir pagaliau pas vieną 
katalikų kunigą, kuris ir nu
rodė kelią.I 1 Motinos, kurių sūnūs ran
dasi Pacifiko pakraščiuose 
galėtų iškirpti adresą liet, 
bažnyčios Los Angeles mies
te ir nusiųsti sūnums. Sek
madieniais pamaldos prasi
deda 10:30. Antrašas: St. 
Casimirs Church, 2511 3rd 
Avenue (near Adams Blvd.) 
Tel. Parkway 7645.

Marinas Budvitis, sūnus 
Mrs. Barboros Budvitis. 7 
Easton Avė., Hyde Park 

I (Boston), Mass. susidrauga-

Charles Budvitis

d Kas pareikšta 
suvažiavime

Pereitą trečiadienį 58-ame 
metiniame Retail Liąuor 
Dealers Protective Associa
tion of Illinois suvažiavime, 
Morrison viešbutyje, delega
tai pranešė, jog daug taver
nų kitais metais užsidarys 
dėl sumažėjimo likerio reik
menų.

Gazas užmušė tėvą
Joseph P. Hook, 42 metų, 

602 Clinton pi., River Forest, 
buvo rastas miręs pereitą 
trečiadienį nuo gazo dujų 
užtroškimo. Mirusį tėvą ra
do virtuvėje ant grindų jo
sūnus Arthur, 14 metų, grį- lykai, įskaitant rouge (vei- 
žęs iš mokyklos. Gazas ėjo dui raudoninti dalykai) ir 
Iš atidaryto pečiaus. lipstiką.

•

F. Christenson, 
Assesorius

X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, kuris virš trijų 
savaičių išbuvo Hines (ka- 
rių-veteranų) ligoninėj, kur 
manyta turės pasiduoti sun
kiai operacijai, praneša, kad 
šią savaitę parvyks namo. 
Gydytojai neradę vėžio žy
mių, o esančią opą viduriuo
se jau baigiama gydyti, ši 
žinia pradžiugins ne tik Bra
zaičio šeimą ir visus drau
gus, bet ir visą Aušros Var
tų parapiją.

X Vaukeganiečiai: adv. T. 
.Podžiūnas su motina; Šau
lienė, kun. šaulio motina su 
dukterimi; J. Petrošius, lai
dotuvių direktorius; Jonas 
ir Sofija Bakšiai, biznieriai; 
A. Truskauskas, F. Stulgins- 
kas, Dragūnas, Navardaus- 
kas ir kiti atvyks į Anna 
Kaskas ir 
koncertą.

X Anna 
lo Juškos
jei kas dar neįsigijo pas vie
tos veikėjus, dabar gali gau
ti operos rūmų tikietų par
davykloje, prie Madison ir 
Wacker Drive.

Ci-

Susidomėjimas Anna Kas
ias ir Rapolo Juškos koncer
nu diena iš dienos didėja, čia 
dedame sąrašą asmenų, ku
rie šią savaitę apsirūpino 
’.ožomis (boxes) ir dalyvaus 
šioj meno šventėje š. m. spa
lių mėn. 3 d. 3:30 vai. po 
pietų.

Kun. P. Skrodenis Keno- 
sha, Wisc.

Kun. A. Ignotas, Racine, 
Wisc.

P. P.
cero miesto 
geras lietuvių prietelius.

P. P. W. Bonetts.
P. P. W. McAvoy, Repre- 

sentative llth Senatoriai 
District Statė of Illinois.

P. P. A. Petkus, laidotu
vių direktorius. Ciceroje ir 
Čikagoje.

P. P. M. Ruddy, Repre- 
sentative 4th Senatoriai Dis
trict Statė of Illinois.

Teisėjas John T. Zuris.
W. M. Lewis.

Sužeidė kun. J. Prunskį
Pereitą trečiadienį po pie

tų, apie 4 vai., kunigas J. 
Prunskis nuėjo prie ežero ir 
skaitė knygą. Staiga iš krū
mų šoko juodukas ir sudavė 
jam į galvą. Buvo sužeista 
galva. Kada kunigas J. 
Prunskis ėmė šauktis pagal
bos, juodukas pabėgo. Poli
cija kun. J. Prunskiui sutei
kė pirmąją pagalbą. Vėliau 
jis nuvyko į šv. Kryžiaus li
goninę pas daktarą Brazį, iš 
ligoninės grįžo į šv. Jurgio 
parapijos kleboniją. Nors ir 
kun. J. Prunskiui galva bu
vo sužeista, jis savo parei- 
gas eina.

Rapolo Juškos

Kaskas ir Rapo- 
koncerto tikietų,

vo su eile Los Angeles lietu
vių ir sakosi nesitikėjęs taip 
gražiai laiką praleisti bei ■ 
gardžių lietuviškų valgių 
Pacifiko pakraščiuose para
gauti. —P. L.

dieną, 
iškil- 
gedu-

Pamaldos už kardinolo 
sielą

Spalių (October) 2 
rytoj, bus atlaikytos 
mingos pontifikalinės
lo šv. Mišios už kardinolo 
Mundelein sielą, keturių me
tų sukaktuvių proga nuo jo 
mirties.

Iškilmingas pontifikalinės 
gedulo (reąuiem) šv. Mišias 
laikys Chicagos arkivysku
pas Samuel A. Stritch šven
to Vardo Katedroje šešta
dienį, spalių 2 d. 10 vai. 
ryto.

• v
1S

nu-

Pavogė lipstiką
Tikrai vagių veidai 

raus, kurie pereitą trečiadie
nį pavogė dešimt California 
Wine ir Liąuor Co. prekių 
dėžių iš Tony Marcetta’s 
troko, 320 W. Erie etr. Tose 
dėžėse buvo kosmetikos da-

vy.

Turi gauti darbo
Tuščias yra bet kurio 

ro pasiteisinimas sakant,
jog jis negali gauti darbo, 
sekant teisėjo Robert Je- 
rome Dunne mintimi.

Tuo remiantis pereitą tre
čiadienį buvo atmestas Jo
seph Patrovsky sakymas, 
jog jis negali alimonijos su
mokėti savo atsiskyrusiai 
žmonai Onai, 4537 S. Fran- 
cisco avė., kadangi jis buvo 
nedirbantis.

Teisėjas pasakė:
“Jūs turite per savaitę 

laiko susirasti darbą ir gau
ti $200, arba turėsi eiti į ka
lėjimą.”

C.

Kraujo aukotojas
New York. — Howard 

Forst, kuris yra aklas, yra
mieste čempijonas' kraujo 
aukojime. Apie tai pranešė 
Raudonasis Kryžius rugsėjo 
29 dieną. Jis jau buvo atė
jęs į kraujo aukojimo cent
rą su savo matančia akimi 
šuniu 16 kartų, kad duoti 
pantį savo kraujo.

Du karo bonai
Už du karo bonus po $100 

nuperkama armijos sąuadui 
palapinė.

I — 4J

X Lt. Commander J. B. 
Balunis (Bolin), U. S. Na
vai Hospital, Great Lakeą 
III., su žmona įsigijo tikie- 
tus į Annas Kaskas ir Ra
polo Juškos koncertą, būsi
mą spalių 3 d., Chicago Ci
vic Opera House.

X Antanas Tamulis, kele
tą metų studijavęs Maria- 
napolio kolegijoj, ir Tėvų 
Marijonų seminarijoj, spa
lių 4 d. pradės tęsti mokslą 
Clevelando vyskupijos semi
narijoj. Cleveland diecezijoj 
yra 
jos.

kelios lietuvių parapi-

Vincas ir Uršulė Gatec-
3356 S. Lowe Avė., iš-

X 
kai, 
vykstančiam į kariuomenę 
savo giminaičiui rugsėjo 26 
d. suruošė išleistuves. Po 
vakarienės susirinkusieji gė
rėjosi judamais paveikslais 
Lietuvos vietų, kurias nu
filmavo kun. Martis. Urš. 
Galeckienė yra “Draugo” ko 
respondente (DKK narys).

X A. ir O. Baltakiai, 2132 
W. 23 St., susilaukė antros 
dukrelės, kurios krikštynos 
bus ateinantį sekmadienį. 
Kūmais bus J. ūsas ir O. 
Mazeliauskienė. Baltakiai y- 
ra pavyzdingi Aušros Vartų 
parapijos choro nariai, be 
to, Antanas eina parapijos 
komiteto nario pareigas.

X Kražių skerdynių mi
nėjime, kuris įvyks lapkri
čio 14 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėje, Ateitininkų drau
govės teatro-mėgėjų ratelis 
atvaidins patriotinę dramą 
— “Pajūrio auka.’’

X Šv. Vardo draugija Vi
sų šventųjų parapijoj, pra
eitą sekmadienį buvo suruo
šus išvažiavimą, kurio gautą 
pelną paskyrė nupirkimui 
kalėdinių dovanų. Pavyzdys 
kitoms draugijoms.
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