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the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”
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RUSAI SULAIKĖ VOKIEČIŲ 
KARIUOMENE PRIE STALINGRADO

Vokiečiai žygiuoja pirmyn Kaukaze. 
Rusai aršiai laikos — Berlynas

Japonų nelaisvėj

Maskva, rugpiūčio 14 d. 
— Vokietijos šarvuotoji .ka 
riuomenė savo žygyje j Mi
neralu je Vody, 50 mylių į 
rytus nuo čerkesko, atsira
do netoli nuo Elbruso kalno, 
kuris aukščiausias Kaukazo 
kalnyne.

Kovos vyksta lygumuose 
į šiaurę, nuo Kaukazo kal
nyno. Šios vietos yra tinka
miausios tankams.

Maskva, rugpiūčio 14 d.
— šiandie raudonoji armi
ja aršiai laikosi prie Stalin
grado ir pareiškė, jog pa
siekta laimėjimų į šiaurva
karius nuo Maskvos. Tačiau 
sovietų informacijos biuras 
pripažino, kad Rusijos ka
riuomenė Kaukazo fronte 
priversta pasitraukti ir jog 
naciai artinasi prie Juodo
sios jūros uosto Novorosiš- 
ko ir Grozny aliejaus vers
mių.

Informacijos biuras parei 
škia, jog Stalingrado frontą 
rusų artilerija sunaikinusi 
virš 100 priešo tankų, 35 
šarvuotus automobilius ir 
350 sunkvežimių.
Mi.sk vos fronte

Į šiaurvakarius nuo Ma
skvos, pasak rusų, į dvi die
nas sunaikinta virš 3,000 vo 
kiečių. Šių kovų metu iš 
nacių atsiimta neįvardinta 
vieta.

Kaukaze, pasak rusų, žy
giuodami Rostovo-Baku ge
ležinkeliu vokiečiai šiuo me 
tu esą tik per 140 mylių 
nuo Grozny aliejaus vers
mių.
Rusai laikosi

Berlynas, rugpiūčio 14 d.
— Berlyno radio paskelbė 
karo vadovybės pranešimą, 
jog Kaukazo kalnuose rusai 
aršiai laikosi, saugodami 
perėjimus per kalnus.

Raudonoji armija, pasak 
nacių, pravedusi smarkias 
atakas prie Voronežo ir į 
pietvakarius ir šiaurvaka
rius nuo Maskvos.

Tačiau, anot nacių, į pie
tryčius nuo Ilmenos ežero 
ir Volkovo fronte (į šiaurry 
čius nuo Leningrado), rusų

Sunaikino septynis 
japonu orlaivius
San Diego, Cal., rugpiūčio 

14 d. — šiandie pranešama, 
jog Amerikos orlaiviai su
naikino septynis japonų jū
rų orlaivius Aleutų salų apy 
linkėję.

atakos nepavykusios, nees 
vokiečiai parodę aršų pasi
priešinimą.

Streikas dėl pieno
Faterson, N. J. rugpiū

čio 14 d. — Šimtas dar
bininkų paskelbė streiką 
Wright Aeronautical 
Corp. dirbtuvėje dėl pieno 
bonkos.

“Nebus pieno, nedirbsi
me” pareiškė dirbtuvės 
darbininkai, kai kampani
ja panaikino pardavinė
jančius pieną automatus, 
kuriuos pripildydavo šali
mais esamos valgyklos pa 
tarnautojos. Dirbtuvės vir 
šininkai pareiškė, jog dar 
bininkai pieną perką iš pa 
tarnautojų ir trukdą dar
bą. Po penkiolikos minu
čių sėdėjimo streiko dar
bininkai sutiko pirkti pie 
ną tik iš automatų ir kam 
panija sutiko juos pripil
dyti.

Bombėjuj riaušės 
pradėjo aprimt

Bombay, rugpiūčio 14 d.
— Riaušėms ir terorizmui 
aptilus šiandie Indijoj pasi 
reiškė tylus pasipriešini
mas.

Ypač griežčiausiai ši kam 
panija pasireiškė reikmenų 
preekyboje, kur pirkimas ii 
pardavimas žymiai sumažė
jo.

Bombėjuj tvarka sugrą
žinta, bet riaušės pasireiš
kė kaai kuriose vietose kito
je Indijos pusiasalio pusėje, 
Madras apylinkėje. Tose vie 
tose žuvo keturi asmenys.

Australijos katalikams 
leidžia mėsą penktad.

Sydney, rugpiūčio 14 d.
— Čia paskelbta, jog nuo 
rugpiūčio 21 dienos Austra
lijos katalikams leista val
gyti mėsą penktadieniais.

Specialų leidimą davė Po- 
j piežius Pijus XII pasirem
damas Australijos katalikų 
vyskupų pareiškimu, jog 
šiuo metu Australijoje žu
vies ir kitų penktadienį tin
kamų maisto produktų sun
ku gauti. Neleidžiama mėsos 

j valgyti Didįjį Penktadienį 
ir Pelenų Dieną. Šis speci
alus leidimas galioja visą
karo metą.

(“Draugas” Acme telepnoioi
Japonams pasidavę Corregidor tvirtovės amerikiečiai ir filipiniečiai gynėjai. Išalkę, 

apžėlę, nusikamavę japonų lydimi jie žygiuoja į karo nelaisvių stovyklą. (Ši nuotrauka 
New Yorke gauta per Lisaboną ir Londoną. (Passed by U. S. Censors).

Prez. Rooseveltas 
paantrino Atlanto 
čarterį

Washingtonas, rugpiūčio 
14 d. — Vienerių metų su
kakties proga šiandie Pre
zidentas Rooseveltas paan
trino savo pasitikėjimą aš- 
tuoniais svarbiausiais At
lanto čarterio nuostatais, 
kurie turės būti pagrindu 
geresniam ir laimingesniam 
pasauliui “kai bus laimėta”.

Šį savo įsitikinimą Prezi
dentas pareiškė, savo laiške 
Anglijos premerui Churchi
llui.

“Kai laimėsime”, pareiš
kė Churchillui Prezidentas, 
“mes stosime petis patin 
stengdamies palaikyti di
džiąsias idėas, už kurias 
mes kovojame. Tai yra ver
tinga kova. Ji bus tokiu pri 
pažinta per amžius, net ir 
tų nelaimingųjų žmonių, ku 
rie šiandie seka netikruo
sius dievus.

“ Mes paantriname savo 
principus. Jie mums sukurs 
laimingesnį pasaulį”.

Savo laiške Prezidentas 
pažymėjo, jog “mes pagrin- 
dėm ir tebegrindžiam savo 
viltis geresnei pasaulio atei 
čiai” Atlanto čarterio nuos
tatais.

Britai bombarduoja 
ašį Egipto fronte

Kairo, rugpiūčio 14 d. — 
Britų aviacijos Afrikoje šta 
bas šiandie paskelbė, jog 
britų lengvieji bombanešiai 
ištisą dieną atakavo ašies 
kariuomenės stovyklas ir 
susisiekimą Egipto fronte.

Saulė teka 5:59 vol., sau
lė leeidžias 7:52 vai.

Darbininkai 
grįžo į darbą

Bayonne, N. J., rugpiūčio
14 d. — Prezidentui įsakius 
aukštieji kariuomenės ir 
laivyno karininkai perėmė 
tvarkymą General Cable 
Corp. dirbtuves, kuriose bu 
vo iškilęs streikas.

Pirmiausia į dirbtuves at 
vyko kariuomenės karinin
kai dviem automobiliais ir 
paskui atvyko ir laivyno ka 
rininkai, vadovaujami Rear 
adm. Harold G. Bowen.

Grįš į darbą
Streikuojančių darbinin

kų vadas pareiškė, jog “dar 
bininkai melai grįš į darbą 
vyriausybei” ir jog tsreikuo 
tojai “pašėlusiai dirbs, kad 

, aidirbtų už prarastą laiką 
) ir stos su Prezidentu. Jei 
;tai Dėdai Šamui, tepareiš- 
kia jis savo troškimą”.

Šiandie prie dirbtuvių pi 
kietuojančių darbininkų ne
buvo, nes jie atšaukti va
kar, kai gauta žinia, jog 
Prezidentas įsakė laivynui 
dirbtuves perimti savo ži
nion.

Vokiečiai atakavo 
Anglijos miestą

Londonas, rugpiūčio 14 d. 
— Šiandie anksti rytą vo
kiečių lakūnai numetė tūks
tančius padegamųjų bcmbų 
viename britų miestelyje 
rytų Anglijoj. ‘Britų oficia
lieji sluogsniai pareiškė, jog 

1 padaryta tik menkas nuos
tolis ir gyvybės aukų nesą.
1 Kitų aviacijos veiksmų 

pereitą naktį neįvykdo. Ne
atrodo, kad britai būtų pra 
vedę atakas, nes apie jas 
nieko nepaskelbta.

Viduržemio jūroj 
vyko aršios 
laivyno kovos

Londonas, rugpiūčio 14 d.
— Vienoje didžiausių laivy
no kovų Viduržemio jūroje 
britai neteko kruzerio Man- 
chester ir orlaivių vežioto
jo Eagle.

Tačiau, pasak britų admi 
raliteto, Maltai pristatyta 
paramos ir naujų orlaivių, 
kai tuo pačiu laiku Italijos 
kruzeriai prįversti pasitrau 
kti į savo bazes.
Ašies nuostoliai

Žinomus ašies nuostolius 
sudaro du nuskandinti sub- 
marinai, ir du torpedomis 
apšaudyti kruzeriai.

Admiraliteto komunika
tas nieko nesako apie Ame
rikos orlaivių vežiotoją 
Wasp ir apie britų orlaivių 
vežiotoją Furious. Bet ko
munikatas pabrėžia, jog 
ašies pranešimai yra labai 
perdėti.

Sąjungininkų laivų 
iuostuoliai maita

Londonas, rugpiūčio 14 d.
— Anglijos gamybos minis
teris kap. Oliver Littleton 
pareiškė, jog sąjungininkų 
laivų nuostoliai liepos mė
nesį žymiai sumažėjo ir per 
paskutiniąsias dvi ar tris 
savaites nuskandinta daug 
daugiau submarinų.

Tačiau jis tuo pačiu lai
ku pabrėžė, jog tai esą tik 
mažas plyšys tamsiuose de- 
bsyse ir jog karas nepeako- 
mai plečias ir sekamomis 
60 dienų “mes pamatysime 

' neapsakomo įtempimo ko- 
1 vas”.

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO PIRMĄSIAS 
KOVAS - LONDONAS

U. S. Marinai užėmė 2 svarbiausius ae- 
‘ rodromus. Aviacija bombarduoja

Londonas, rugpiūčio 14 d. 
— Pirmosios Solomon salų 
mūšio kovos jau pasibaigė,

Atlanto Čarteris
Prieš metus Atlante 

Prezidentas Rooseveltas 
ir britų ChUrchillas suda
rė aštuonis nuostatus, ku
riais bus kuriamas atei
ties pasaulis. Vėliau tuos 
nuostatus priėmė ir visi 
sąjungininkai. Štai tie as
tuoni nuostatai trumpai.

Nebos siekiama terito- 
rinios ar kitokio išsiplė
timo.

Nebus siekiama terito
rinių pakeitimo, kurie ne
sutiktų su suinteresuotų 
tautų troškimu.

Pagerbimas teisių vi
siems žmonėms pasirink
ti Savo vyriausybės for-

Lygtos teisės visoms 
tautoms pasaulio preky
boj ir žaliavose.

Pilniausias tarptautinis 
ekonominis bendradarbia
vimas.

Sudarymas taikos už
tikrinant visoms tautoms 
saugumą ir pašalinant tru 
kūmo baimę ir baimę kitų 
žmonių.

Laisvė jūrose.
Panaikinimas jėgos tau 

tų tarpusavyj, nuginkla
vimas tų, kurios graso ag 
gresi ja.

Olandai bijosi 
nacių teroro
Londonas, rugpiūčio 14 d. 

— Nacių radio šiandie pa
kartojo, jog suimtieji olan
dų įkaitai bus sušaudyti, 
jei nepasiduos geležinkelių 
sabotaŽninkai, esą okupuoto 
joj Olandijoj. Olandų vy
riausybės sluogsniai nugąs
tauja, jog naciai gali Olan
dijoje pravesti plačias sker
dynes. .

Tuo tarpu Jugoslavijos 
vyriausybė Londone paskel
bė, kad vokiečiai paskelbė 
išnaikinsią visą Serbiją, jei 
partizanų veiksmai privers 
vokiečius pasiųsti daugiau 
kariuomenes į tas vietas.

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Olandijos vyriausybė I.ron
do ne paskelbė, jog olandų 
submarinss sutorpedavo du 
Mrvnrm mikmenu lnJvn«

kurias “Amerikiečiai laimė
jo”, skelbia Anglijos gerai 
informuota spauda iš Sid- 
ney, Australijos.

Tuo pačiu laiku kai kurie 
įtakingieji Londono laikraš 
čiai pareiškia, jog Solomon 
salose yra įsitvirtinusi pil
na Amerikos kariuomenės 
divizija ir siunčiama kas
kart daugiau paramos. (Di
viziją paprastai sudaro 
tarp 15,000 ir 20,000 karei
vių ar marinų).
Užimta didieji aerodromai

Taip pat pranešama, jog 
didžiausias Solomon salų 
aerodromas Kokum, Guadal 
Janai saloje ir Tulagi saloje 
jūros orlaivių bazė užimta.

Tuo tarpu Anglijoje Ame 
rikos generolas Clark savo 
radio kalboje pareiškė, jog 
sąjungininkai turėtų pra
vesti ataką Europoje.

“Mes esame čia, kad pra- 
vestumėm ofensyvą”, pa
reiškė gen. Clark.

Bombardavo laivus
Gen. Mac Arthur štabas, 

rugpiūčio 14 d. — šiandie 
gen. Mac Arthur komunika 
tas paskelbė, jog atviroje jū 
roję Naujosios Gvinėjos apy 
linkėję sąjungininkų lakūnai 
sudavė sunkų smūgį japonų 
karo ir transportiniams lai
vams.

Tuo tarpu Amerikos ii 
Australijos laivyno daliniai 
deda visas pastangas kad 
neleistų japonams pristaty
ti paramos savo kariuome
nei Solomon salose.

Kai kurie sluogsniai įsi
tikinę, kad paskutinieji įvy
kiai gali iššaukti didžiąją 
dalį laivyno į atvirą jūrą ir 
tuo būdu duoti Amerikos 
Paciffiko laivynui susirem
ti.

Tokijo tebeskelbia 
milžiniškas nuostolius

Tokio, rugpiūčio 14 d. — 
Tokijo radio paskelbė va
dovybės komunikatą, kuria
me pareiškiama, jog Japo
nijos laivyno pajėgos Solo
mon salų kovose nuskandi
nusios 13 britų ir Ameri
kos kruzerių, devynis des- 
trojerius, tris submarinus 
ir dešimtį transportinių lai
vų.

Komunikatas taip pat pa
skelbė, jog šiose kovose esą 
sužalota du japonų kruze
riai ir žuvę 21 orlaivis.

(Šie fantastiški japonų 
pranešimai niekur kitur ne
patvirtinti ir jų tikrumas 
tikrai abejotinas).
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SESTA “LIETUVIŲ DIENA VVAUKEGAN’E” ! ! !
Ryloj, Rugp. (Aug) U d. - Foss Park, No. Chicago, III.

Penas skiriamas U. S. AKMY — NAVY RELIEF FONDUI

PARADA — PROGRAMAS — DAINOS — $100.00 DOVANŲ!

•••
DAINUOS: M

Šv. Baltramiejaus koras - Genovaitė Klevickaitė - Šv. Petro ko- (!)
y

ras - Bus žaislų - gėrimų - valg'.ų - šokiai - įvairenybės.

KAS GIRDEI WAUKEGANE
Sestoji Lietuvių Diena wgp-16 d., Foss parke. 
Paradas - atstovai iš U. 5. Army ir Navy, 
kalbės Amerikos atstovas Lietuvai ir 
kun. J. Prunskis

Mirfi senu parapi jone
Rugp. 5 d., su šiuo pasau

liu persiskyrė viena seniau
sių šv. Petro parapijonių — 
a. a. Magdalena Dudonienė. 
Velionė gimusi Lietuvoje, 
Skriaudžių parapijoje, Gy- 
viškių kaime. Turėjo 83 me
tus amžiaus. Amerikoje iš-

šeštoji iš eilės (jei neklys
tu) Lietuvių. Diena bus sek
madienį, rugp. 16 d., gra
žiam Foss Parke, kur ir ki
tais metais buvo. Parkas la
bai patogus privažiavimui. 
Puikus ąžuolynas ir ant Mi- 
ehigan ežero kranto. Žmo
gus, norėdamas poilsio, čia 
randa ramumą ir užmiršta 
visus savo kasdienius rūpes
čius.

Lietuvių Diena Wąukega- 
ne, kuri apima Lake County, 
šįmet ruošiama U. S. Army 
ir Navy Relief Fund nau
dai. Tą įstaigą kaip visi, taip 
įr mes, lietuviai turime rem
tį. Remdami Ameriką, išlais
vinsime ir savo tėvynę Lie
tuvą.

Būk patriotas!
Visi lietuviai tą dieną pa

rade eis pėsti. Paradas pra
sidės nuo Lietuvių Auditori
jos 1 vai. popiet. Parade da
lyvaus valstybės ir mieste
lių policija, bus nešamos vė
liavos, maršuos sargai iš 
Great Lakęs" ir Fort Sheri- 
dan, American Legion pos
tai iš No. Chicago ir Wau- 
kegano, American Legion 
Junior Bugle ir Drum Corps, 
Waukegano Municipal be- 
naa, Amerikos Raud. Kry
žiaus lietuvių moterų vie
netas, lietuviai praeito ka
ro veteranai, skautai, mer
gaičių draugija tautiškuose 
rūbuose, senų lietuvių mu- 
aikantų grupė, mokyklos vai 
kučiai, vyrų, moterų ir mer
gaičių draugijos ir kiti. 

Programa

Foss Pąrke prasidės po 
parado ąpie 2:30 vai. po pie
tų. Programą pildys šv. Bal 
tramiejaus choras vadovys 
tėj varg. St. Zyliaus; šv. Pet 
ro parąp. choras iš Kenosha 
Wis., vądovystėj varg. Pra 
no Bųjąnąųsko, operos dai 
nininkė, solistė Genovaite 
Klevickaitė ir kiti. Kalbas 
pasakys atstovai iš Army ii 
Navy, majoras Wallin iš 
Waukegapo, majoras Dro- 
mey ii No. Chicago, Ameri
kos atstovas Lietuvai Owen 
J. C. Norem ir kun. J. Pruns
kis iš Chicago.

Po programos

seks bolės lošimas, įvairios 
iępktynėa, vyrų, moterų ir 
vaikų ir įvairūs žaidimai. 
Laimėję lenktynes gaus do
vanas. Bus “hingo”, šokiai, 
gėrimo ir užkandžio. Tai bus 
metinis amsėjimas lietuvių 
Lake County. guaeis visi: 134 N. LA &ALLE ST. 
biznieriai, profesionalai, pa- Room 2014 Tol BTAte mt

prasti darbininkai, vyrai, mo 
terys ir vaikai, merginos ir 
jaunikaičiai. O tamsta, ar 
būsi?

Bus ir svečių

Gautomis žiniomis, atva
žiuos daug ir svečių iš arti 
ir toli. Iš Chicagos atvažiuo
ja dienr. “Draugo” adm. kun 
Cinikas, MIC., kun. K. Ba 
rauskas; “Draugo” red. na
rys I. Sakalas ir neseniai iš 
Europos atvykęs A. Daugir
das, taip pat šaltimieras su 
draugais. Bus svečių ir iš 
Aurorą, Milwaukee, Racine 
Kenosha ir kitur.

Waukegano lietuvių
draugijų nariai, kaip yra nu
tarta, visi privalo susirinkti 
į Lietuvių Auditoriją ne vė
liau 1 vai .popiet, kad būtų 
laiko susigrupuoti paradui. 
Nei vienas narys lai nepasi-, 
lieka namie. Parodykime sa
vo ištikimybę šiai šaliai, ku
rioj prisiglaudėme ir gera 
mums čionai gyventi. Tai 
mūsų antroji tėvynė, kurios 
užtarimu atgausime laisvę 
ir nepriklausomybę ir mūs 
senai tėvynei — Lietuvai. 
Taigi pasirodyk viešai! Ne
stovėk už kampo, bet stok 
į parado eilę! Visas para
das bus filmuojamas.

Nekalto Pras, Panelės Šv. 
draugystės narės ei* “in cor
pore” prie šv. Komunijos 
rugp. 16 d., 9 vai. šv. Mišio
se, minėdamos Panelės Šv 
Ėmimą į Dangų.

Rugp. 9 d. įvyko krikšty
nos vienturtės dukrelės Ru
dolfo ir Valerijos Kuharu, 
819 S. Victory St. Vardas 
luotas Elzbieta-Ona. Krikš- 
,o tėvais buvo Emilija Ka- 
iinskaitė ir Jonas Kuhar, dė
lė. Grandma ir grandpa Ba
lnai yra ilgamečiai gyven
tojai ir “Draugo” skaityto-
jai. Enrikas

širdies suspaudime nuoš! r 
Jus suraminimo žodis yra 
brangesnis už viso pasaulio 
gėrybes.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

♦ Centrinis Ofisas:
3133 8. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 

valandos vakare. 
Telefonas CALnmet 6877

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optorautrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
G. K’evickaitė, dainininkė-ljakštutė, rytoj dainuoja Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

WaUkegan’O lietuvių dienoje. , m<M be ‘kinių"pl^°s p“iaa kai»
<712 South Ashland Av.

Pboae TABZS.M5C0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha žinios
Sugrįžo klebonas

Praleidęs smagias atosto
gas, aplankęs saviškius ir 
pažįstamus Rytinėse valsty
bėse, vėl savo parapijonų 
tarpan grįžo klebonas kun. 
Pranas Skrodenis. Sako, tu
rėjęs linksmas atostogas, tik 
apgailestavo, kad nebuvo už
tektinai saulėtų dienų, kad 
būt galėjęs padegti saulėje. 
Pastebėjo taipgi, jog, ben
drai imant, Rytinėse valsty
bėse pastebima kur kas dau
giau suvaržymų dėl karo.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
. OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

• Canal 9887
Ben. J. KAZANAU8KAS 

Sekretorius

Ypač gyva bėda su gazoli
nu.

Klebonui grįžus, kun. Ig
notas išvyko Naujos Angli
jos link su dvasine pagalba 
Gal gaus progos aplankyti 
ir saviškius Waterbury, 
Conn.

Šiuo metu klebonui pagel
bsti kun. A. Miciūnas, MIC., 
kuris sekantį rudenį apsigy
vens Milvvaukee ir tęs stu-1 
dijas Marąuette universite
te.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao tel. VIRginia 0086 

Reaidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Rea. TeL GROvehill 0617 
Offiee tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
ketvirtad- ir Nedeliomis mitams.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapect 1930

TeL TARda 6921.
Ree.: KHNvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofieo veli ano 1-3; nao 6:30-8:60 
756 We«f 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galai, tas bus išgelbėtas.

(Mat 19,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti Jas niodemlškiauuia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
it5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių (tempimą. ..

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

OPTOM ETHISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, Cliicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:>0 p. m. 

Trečiad. ir Sefitad. 9:10 a. m.
 iki 7:0S p m.

Tel. OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place* 
TeL REPnblic 7868

Tel CANsl 0267
Ree. tel: PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAb 

1821 So. Halsted Street 
Reeidencija: 6600 So. Arteeian Are.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
• iki B vai. vakare.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak. 
Telefonas: Y A K D S 7290 

3325 South Halsted St.

MAKE 
'EVERY 
PAY DAY

j BONO DAY

gyveno 21 metus ir visą lai
ką Kenoshoje. Jos vyras Ka
zimieras mirė Lietuvoje 1902 
metais. Velionė priklausė 
prie Tretininkų, Gyvojo Ro
žančiaus, Apaštalystės Mal
dos draugijų ir dalyvavo ir 

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTEKINAMA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, Iii 

Tel.: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road 
Ofiso teL OANal 2346 

Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfleld Avenue 
Rea. tek: HEMlock 1160

Tel YARde 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

veL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutartį. 

Ree. telefonae SEEIey 0484.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet ’ 7 iki 9 vikare,
ir pegal entartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

Rez. Tcl. LAFayette ftOOi 
Ofiso Tcl. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Kctvir., Pcnk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir SeAt. 
10 iki 2:30 P. M.
Iroč, įc Sekm, fiagal guateruną.

Knyga yra geriausias mo
kytojas. Draugauk su ja kuo 
dažniausiai.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t s a k o minga! ui
prieinamų kalną,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARUS AOR8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
S401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

TaL YARde 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6.30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki S vaL kasdien

Ofiso TeL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari us.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros labos)

Tel lUDvaj 2888 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 4 
vai. popiet it nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kennrood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nno 10 iki 12 vai. dienų,

DR. A. JENKINS
(Lietovia)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

BEMKIIE “DKALG^’
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Kencshos Kronika
(Atkelta iš 2 pusi.) 

kitų organizacijų veikime. 
Buvo tikrai pavyzdinga mo
teris ir katalikė ir Kenosho- 
je buvo užmezgusi draugin
ius santykius su daugeliu 
lietuvių.

Paliko dideliame nuliūdi
me keturias dukteris ir žen
tus: Mr. and Mrs. Kaz. Shi- 
manskis, Mr. and Mrs. Juo
zas Laucius, Mrs. Elz. Deš- 
ris ir Mr. and Mrs. S. Sa- 
mon; vienuolika anūkų ir 2 
proanūkes.

Laidotuvės įvyko iš Šv. 
Petro bažnyčios rugp. 8 d. 
Palaidota Šv. Jurgio kapi
nėse. Laidotuvių pamaldas 
atlaikė kun. A. Miciūnas, M. 
I.C.

A. a. Magdalenos Dudo- 
nienės nuliūdusios dukterys 
ir žentai nori širdingiausiai 
padėkoti kun. Ant. Ignotui, 
MIC. už velionės aplankymą 
ligos metu ir aptarnavimą 
paskutiniais sakramentais ir 
už pamaldų atlaikymą. šir
dingai dėkoja taipgi Po
ciams, Jociams, Klevickienei, 
Pilipavičienei, Bubeliai, Bel- 
linams (iš Chicago), Mr. and 
Mrs. Mildice ir šeimynai. Mi- 
kalijūnienei, Mrs. J. Rud- 
well iš West Virginia ir Jo

nui Dešriui iš New Lo/idon, 
Conn., kurie budėjo prie na- 
bašninkės dvi naktis pas ve
lionės dukterį J. Laučienę, 
kur buvo pašarvota.

Dukterys ir žentai taipgi 
nuoširdžiai dėkoja Tretinin
kų, *Gyvojo Rožančiaus ir A- 
paštalystės Maldos draugijų 
narėms, kurios skaitlingai 
lankėsi namuose ir meldėsi 
už velionės sielą. Taipgi nuo
širdžiai ačiū visiems pažįs
tamiems ir prieteliams. ku
rte reiškė savo gilią užuo
jautą ir taip skaitlingai da
lyvavo laidotuvėse ir lankė
si namuose pašarvojimo me
tu.

Grįžta Seserys Pranciškietes

Ateinančią savaitę laukia
ma į Kenosha grįžtančių se
selių Pranciškiečių. Jau ne
daug tebeliko laiko iki kol 
prasidės mokslo metas. To
dėl seselės paprastai apie 
tą laiką atvažiuoja į joms 
paskirtas vietas, kad galėtų 
prieš laiką atlikti reikalin
gus pasiruošimus mokslo 
metams.

Krikštai

Rugp. 6 dieną pakrikšty- 
| tas Mr. and Mrs. Turk sū
nus Kenneth, kuris gimė ko
vo 11 d. Motina buvusi Lu- 
cija Jusaitė.

BUNDISTŲ VADAI

T

Helmuth Leiner (apačioj) 
New Yorko nacių bundistų 
vadas, kurs yra suimtas. Ki
tas bundo vadas (viršuje), 
sakoma išvykęs Vokietijon. 
Leiner kaltinamas už teiki
mą pagalbos nugalabintiems 
nacių sabotažninkams.

Rugp. 8 dieną pakrikšty
ta Mr. and Mrs. Zupancinc 
duktė, vardu Sandra Gene,

NULIŪDIMO VALANDOJE * *
tyJkcd nijau R tuf r^Uitlt

WAR BONDS

• D1IDBI1
kuri gimė birželio 28 dieną. 
Motina buvusi Pearl Bis- 
trick.

Jei vaikai myli tėvynę, 
tai jų tėvas be baimės lau
kia mirties, kaip saldaus 
silpno. Jis žino, kad atgimu
sioje tėvynėje jo vaikui ras 
garbingas vietas, kad jo ge
ri darbai bus tęsiami, jo 
klaidos bus pataisytos.

VI. PUTVYS.

Londonas, rugpiūčio 14 d. 
— Šį rytą nė vienas Londo
no rytinis laikraštis nepa
žymėjo vienerių metų su
kakties nuo Preezidento 
Roosevelto ir min'sterio pir 
mininko Churchill pasirašy 
mo Atlanto čarterio.

n
Kur dainuojama, ten būk 

ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Kiek mokėsi kalbų, tiek 
būsi vertas. (Senovės prie
žodis).

MEXICO CITY, rugp. 13 
d.—Meksikos vyriausybė su- j 
teikė teisę filmų artistui Ra-1 
mon Novarro stoti Ameri
kos kariuomenėn nenusto
jant Meksikos pilietybės.

LOS ANGELES, rugp. 13 
d. — šiandie Amerikos ka
riuomenėn prisaikintas gar
susis filmų artistas Clark 
Gable, kuris kariuomenėn 
įstojo paprastu kareiviu.

PLATINKITE “DRAUGI”

UBERTY UMERICKS

J

A.
VTRGINIA MAKAUSKAITE

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugp. 13 d.. 1942 m., 7:30 
vai. ryte, sulaukus 9 m. amž.

Gimus Lietuvoje, Meclunų 
kaime, Kapčiamiesčio vals., 
S lnių apskr. Amerikoje eiš- 
gyveno 5 metus.

Tuliko di e iame nuliūdi
me: motinėlę Oną; tėvelj,
Juozapą; bro.iuka Edwardų; 
4 dėdes, Vincą Maslauskų, 
Motiejų Maslauskų ir jo šei
mų, Motiejų Gober) ir jo šei
mų, ir Kzmierų Kudulj; 3 
te as, Viktirių Stanklenę, Ju
lių Miliau,ki mę, ir Annų Pu
plis ir jų šeimas; gimines, 
Elzbietą ir Stasį Vi -nžlndžius 
ir Hozal'jų Račauskienę lr Jų 
šeimas: ir kitas gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas namuose; 
1340 So. 4 9th Avė., Cicero, 
Iii. LaidotuvS'i Jvyks pirma
dienį, .rugp. 17 d., 8:00 vai. 
ryto iš ramų J Sv. Antano 
par. ba'nyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pama’dos už ve
lionės sielų Po pamaldų bus 
nulydėta } Šv. Kazimiero ka
pines.

V si a. a. Virginia Makau
skais g’minės, dr;ugai ir pa- 
žį tami eat nuoširdžiai kvie
čiam dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti jai paskut n į patar- 
liavmų ir atsisveik’nimų.

Nuliūdę liekame: Motina, 
Tėvas, Broli-', Dėdės, Tetos, 
Giminė; ir Draugai.

Laidotuvės- patarnauja lai
dotuvių d'rektoriu. Ant. Pet
kus, tel. Cicero 2109.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VYAN’TFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.i RANdolsh B4H8-B488

HELP VPANTED — VYRAI

METAI, CI.EANER — patyręs prie 
automobiliu. Kreipkitės ( —
GRF.AT NORTHERN AI TO PARTS 
2130 ClylMMu-n Avc., DIVcrscy 7021

ATYDA TOOL A DIE MAKERS
Aukščiausia alga mokama ir užten
kamai "overtlmp”. Ats'šnuklte Į —
SUNNYSIDE TOOL * DIE HOKKS 

2222 No. Cicero Avc.

REIKIA STIPRIŲ VYRŲ. Kilnojimo 
darbui nopleros dirbtuvėje. Nuolati
nis darbas. Kreipkitės I — 
THOMAS PAPER iTOCK, 800 Wcst 
Evergrcen, netoli HalstPd ir Dlvislnn.

1,1'NCH AVAGON SERVERS 
12 Jaunų vyrų. Geras užmokestis. 
Turi turėti gimimo paliūdijimus. Jei 
nesulaukė 21 metų amž. tai turi 
gauti leidimą (Minor’s release) iš 
Board of Education. Kreipkitės J: 
PRESKF.D STEEL C AR CO.. 1281h 
A- Brandon. Mr. Galllmore. telephone 
Bayport 1234, Ext. 311.

PRECISION GRINDERS
Surface Form Grimlers Ir Cutter 
Sharpeners.

CARBIDE TOOL CO.
816 No. Kostner

PATYRĘ MIELINO MACHINE 
HANDS reikalingi.

CARBIDE TOOL CO.
816 No. Kostner

MACHTNTSTAI reikalingi — lst 
class Repair Men pataisyti mašinų 
Įrankius (toolsl. Atsišaukite į

MID-CITY ENGINEERING CO. 
715 AV. Leke st.

HELP WANTED — MOTERYS

B/G FOODS, INC.
Jaunos moterys ar merginos reika
lingos už veiterkas ar prie sanvlčlų 
prirenglmo. Apsiima"! nemokančias 
išmokinti; proga įsidirbti; gera už
mokestis. valgiai, uniformos duoda
mos ir Išvalomos; darbas pilnu lai
ku ar trumpomis valandomis; die
nomis ar vakarais. Atsišaukite rytais 
ant 2-tro aukšto sekančiai —
174 WF.ST RANDOLPH STREET

HOSTERY MENDERS
Pntvrus'os r rie neppRv'mo VITOS 
mašinų. Aukšta užmokest's, pasto
vus darbas.

fiOi DRLATT BROS.
Siete an<l Van Ruren — 6tli Fl.
'..Central Emplovm°nt Bureau..

ŠEŠTOS PATYRUSIOS PRESER- 
KOS ant skalbiamu suknelių. Taip 
nut 20 single nced'e Opernterlij. 
Nuolatinis darbas. Geras užmokes
tis Ir bonnsas.

KOPtfH BROS.,
BIS W. Van Riiren »

100 MERGINŲ
Patyrimas nereikalinga. Nuolatinis 
darbas. Taipgi reikia Saldainiu Pa
kerpus ir Vyniotojos. Gera užmo
kestis.

RINTE BROS.
.3301 AV. Franklin Blvd.

COUNTER GIRLS
Puiki proga Jaunoms merginoms 18 
iki 25 metu amžiaus, išsilavinti v»i- 
terku darbams Chicagos nulklauslo- 
te kavinėje. š*« darbas iahai malo
nus Ir mova S2.50 l dien-v a die
nos i uavaitę su valgiais ir tip-ais. 
Pastovūs da-bai su p-oga tapti vel- 
♦ orVamis p”'<štesn*a i’*darb|n. Atsi
šaukite | Personnel Dept., 1-mame 
beismente seknnėlnl —

PALMER HOUSE 
State and Monroe

REIKALINGA PATYRUSIOS MO
TERYS skirstymui popieros dirbtu
vėle. Tik patyrusios t^atsiš-ukla. 
THOMAS PAPER STOCK CO.. 8Urt 
AV. Evcrgrecn, netoli Halsted ir Dl- 
vision St.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Ships of the Destroycr type com- 
prise the btilk of our flghting ships 
in the American Navy. Tteir aver- 
age displaccment is about 1800 tons, 
and they are fast, powerful, and 
hard hitting. They have been par
ticularly effective in convoy duty and 
gavę a good account of themselves 
in the Coral Sea engagement. They 
cost approximate!y $3,000,000 each.

X

IX s

Every Navy shipyard is turning 
out Destroyers in record time. They 
are essential for our two-ocean 
Navy. Purchase of rr.ore and more 
War Bonds will assure all-out pro- 
duetion of these vilai units for the 
Navy. Buy every pay day. If ev
ery body invests a t least ten pcrcent 
of hisjncome in War Bonds we can 
do the job. U.S. 7 reusury Ucpartincnl

A dapper young waiter 
named Pliipps,

Said—“I’m going to take 
all my tips

And buy Savings Stamps 
So boya at tw3 camps

Have bombers, machine 
guns, and ships!”

ITelp your county reaela its 

^W«r Bou<l ųuota. Inveet
10% or more every peydey 

in War Bonds and Štampe.

A. ■+■ A
STEPONAS LUDKEVICIUS
Mirė Rugp. 14 d., 1942, ryte, 
sulaukęs 46 metų ainž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Stanislavų (po tėvais 
Norbutaltė), sūnų Raymond, 
dukterį Eleną, broli Joną Ir 
jo šeimų, uošvienę Eleną Nor- 
butienę, dėdę J. I.udkevlčių ir 
šeimų, lę daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų Ameriko
je. Lietuvoje paliko 2 brolius 
Petrų lr Povilų.

Velionis priklausė prie Bal
tos žvaigždės kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4523 So. Talman Avė.

laidotuvės (vyks antradieni, 
Rugp. 18 d. iš namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Sūnus, Duk
tė, Brolis Ir Glmlniės.

laidotuvių dlerktoriai Iac- 
hawlcz lr Sūnal, Tel. CANai 
2515.

"Valymas" fašistų 
partijoj Italijoj
Roma, rugpiūčio 14 d. — 

Italijos radio paskelbė, jog 
premjero Mussolini įsaky- 

'mu iš fašistų partijos “iš
valyta” apie 600 narių, ku
rie “galėtų pakenkti judėji
mui.”

Pasak radio, šie nariai iš 
partijos pašalinti daugiau
sia už nesilaikymą maisto 
nuostatų, už atsisakymą da 
lyvauti savu noru milicijo
je, atsisakydamas nešioti 
fašistų ženklą ir nenuošir
du susidomėjimą partijos 
reikalais.

OPERATORE S
Patyrusios prie single needle ir zig- 

1 zag mašinų, Isūti megstinus rayon 
apatinius. Aukščiausia užmokestis, 
pastovus darbas garantuojamas, šva-
.ri dienos-šviesos dirbtuvė.

AMERICAN MAID CO.,
847 AV. Jaelcson Bou’.cvard

PAIEŠKO RENOUJOTI Marąuette 
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimų, apšildoma pečio šiluma. Atsi
šaukite ar rašykite sekančiai:
“DRAUGAS, Box 124, 2334 S. Oak
ley Avė., Chk-ago, III.

Acid Indiąestion
What many Doctors do for it 

When ezcess stomach arki rauiea gas. aour stomach
or beartburn. doctors prescrlbe the fastest-actlng 
medietnes known for aymptomatlc relief—medi H nes 
likę those in Bell-ana Tableto. Try Bell-am yourtelf. 
at first si g n of dlatress. They neutrallae acid. relieve 
gar. and bring comfort rery ųulckly—yet are not a 
laiatlve! Only 25c. at drug Stores. If your rery first 
trial doesn't prore Bell-ant better. return bottle to 
us and get double your money back.

Lima, Peru, rugpiūčio 14 
d. — čia buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas. 
Nuostolių nepadaryta ir gy 
vybės aukų nėra.

RED—ITCHY—SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Tortu re!
First applications of wonderful gooth- 
ing medicated Žemo—a doctor’s formul* 
—promptly relieve the intense iteh- 
Ing soreness and start at onee to help 
besi the red, scaly skin. Amszingly suo 
cessful for over 80 yearaI First trial of 
marvelous clean, atainleas liquid Žemo 
convincesl All drug __ _ _ _ 
Stores. Only854.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MATTZOT.EJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
' and Diatinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE S A VINGI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmher of the Llthuanlan Uhamher of Commeroe.

REZIDENCIJA:
5919 South Trov St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; geštad. ir Sekm. 9-6 vai.

MODERNI T«v1ritn» PARODA 
4535 W. Washington Rlvd. 

Tel. ESTebrook 3645

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

REMKITE “DRAUGĄ”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

X

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnii Direktorius
AMBUEANCTH Dien* Ir Rakti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

♦005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
♦447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAPayette 0727

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 
iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Pleoe 

Tel. CANai 2515 

42-44 Eant 108th Street

TeL PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet '

Skyrius: 710 Weet 18th Street 
Visi telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP 
1845 Wr»t 4Bth Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILI IPS
3307 Lltnanlca Avenne

Tel. YARds 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULltnan 9061

J. LIULEVICIUS
4348 South Caiifornia Avenue

Tel. LAFayette 3572
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» PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS *

’• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne- 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 

' mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

Entered aa aecond-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Rusijos armija nepalaužta
Liepos 1 dieną kritus Sevastopol, naciai pradėjo 

briautis į Kaukazą. Rusai darydami didelius naciams 
nuostolius traukės j kitas pozicijas. Nė vienos žemės 
pėdos neužleido be mūšių ir kraujo.

Dabar naciai veržiasi į Kaukazo kalnų pašlaites ir 
rytines Juodųjų jūrų pakrantes, kad galėtų paraližuoti 
rusų laivyno veikimą. Jei tik galės, tai naciai vėliau 
briausis į šiaurės Kaukazą, kad gidėtų rusams sutruk
dyti susisiekimą su šiaure.
PAVOJAI

Pavojus yra ne tame, kad Timoshenkos armija suirtų, 
bet kad būtų šmotais išmėtyta be bendro susisiekimo, 
kur viena jėga paliktų Dono ir Volgos apylinkėse, o 
kita būtų atkirsta, besiginant Kaukazo pašlaitėse.

Naciai skelbia, kad jie jau turi pasigaminę specia
lius tankus ir kariuomenės dalinius palaužti Kaukazo 
kalnų gynėjus, bet Kaukazo kalnų linija visokiais at
žvilgiais yra stipri: gamtos sąlygos palankios rusams 
laikytis, turi jie čia stiprias jėgas. Jei Kaukazo gynė
jai būtų atskirti nuo kitos Timoshenkos karo jėgos, tai 
jiems būtų karo medžiaga pristatoma iš Amerikos per 
Persijos įlanką ir skersai Iraną, jau ir dabar šis kelias 
naudojamas Rusijai pagelbėti.
KOKIA PADĖTIS '

Hitleris nori šiais metais Rusiją išmušti iš karo fron
to. Bet jam tai nepasiseks ir vargu ar kada pasiseks, 
nes Rusijos armija dar nepalaužta. Hitlerio didžiau
sias uždavinys buvo visai sunaikinti rusų armiją, bet 
jam šis planas nevyksta.

Adm. William H. Standley, Jungtinių Amerikos Val
stybių ambasadorius Maskvoje, sako, kad Rusija ne
mananti pasitraukti iš mūšio, nors ateities perspek
tyva ir yra tamsi. Raudonoji armija, jis praneša, esanti 
nepaliesta (intact) ir Sovietų vyriausybė, pasitiki, kad 
tokia ir paliks.

Hitleriui daug rūpesčio kelia Timoshenko armija 
šiaurėje, Budenny’s armija centre, sugrupuota lanku 
ginti Maskvai ir Voroshilovo armija, kuri dabar smar
kiai kariauja prie Leningrado ir šiaurėje.’

Jau artėja žiema. Tai yra galingas rusų ginklas. O 
1943 metais Amerika ir Anglija, galima sakyti, bus 
pilnai pasiruošusios karui.

Tokia atrodo padėtis, kai šaltai galvoji.

Italijai ateis skaudi valanda
Žmogus, kuris vadovavo the Royal Air Force Malto

je, kada Malta buvo nepaprastai atakuojama, pareiškė, 
kad Italija kiekvienu atveju gali būti išmušta iš karo 
lauko, jei tik Jungtinės Tautos įsteigs savo bazes šiau
rės Afrikoje.

Vice-Marahall Sir Hugh Pughe Lloyd, kuris yra čia 
sugrįžęs mėnesiui, prieš užimant naują vietą, pareiškė, 
kad Malta yra “visuomet palaikoma”, kol pristatoma 
pagalba ir yra bazė invazijai į Italiją. Malta yra maža, 
pastebėjo jis. Maltos mažumas apriboja ofensyvos karo 
darbą. Kai atsiras Algeria ir Tuniso pakraščiuose oro 
bazės, tai visai bus kitoks vaizdas. “Karas turės pra
sidėti kada nors, pareiškė vice-maršalas.

Visi’ daviniai rodo, kad Jungtinių Tautų karo jėgos 
ruošiasi rimtiems karo žygiams. Ateis skaudi valanda 
ir Italijai.

Karas vyksta už Amerikos kraštą ir visų pavergtųjų 
tautų interesus.

Dabar laikas taupiau gyventi, laikas daugiau auko
tis ir dirbti karo reikalams. Todėl pirkime karo bonus 
ir štampas ir remkime šio krašto vyriausybę.

Aklojo paklusnumo maras ir vandalizmas
“Didžiajame kare Vokietija ir Rusija kovojo viena 

prieš kitą ir abi liko nugalėtos. Dabar tai neįvyks.”
Taip sakė Hitleris, kada jis pradėjo karą prieš Len

kiją. “Jei su manim kas nors atsitiktų, tai mano įpėdi
nis bus Goering. Jei kas nors atsitiks su Goering, tai jo 
įpėdiniu bus Hess. Aš prašau, kad jūs parodytumėt 
jiems tokį aklą paklusnumą, kokį man parodot”.

Aklas paklusnumas — žmogus iškilęs į egzistencijos 
aukštumas — primetė pasauliui dabartinę skaudžią pa
dėtį, išreikšdamas rasėms, kraštams, aspiracijoms ir 
civilizacijai mirtį. Prieš trejus metus, per rugpiūčio 
mėnesį, per 31 dieną buvo pakeistas pasaulis, kad jo 
negalima buvo pažinti ir įsivaizduoti'.

1939 metų rugpiūčio pradžioje dar Europoje buvo 
tarp valstybių diplomatiniai santykiai. Ambasadoriai 
ir pasiuntiniai galėjo savo užsienių ministeriams dary
ti pranešimus. Bet daugelis galvojo, kad nebus blogiau, 
kaip Didžiojo karo metu.

Ne tik Hitleris, bet ir kiti galėjo pramatyti, kad ak
las paklusnumas apsiaus pasaulį kaip maras ir van
dalizmas, kuris sunaikina ir mintį ir kūną. Protingas 
paklusnumas neleidžia valdžiai iškrypti iš savo vėžių 
ir ji eina konstruktyviniu keliu. Aklas paklusnumas yra 
tautų mirtis.

Vokiečių tautos aklas Hitleriui' paklusnumas šian
dien pasaulį skandina kraujuose ir griuvėsiuose.

Dabar reikia mobilizuoti visas jėgas, kad aklojo pa
klusnumo reikalautojas Hitleris būtų ne tik sumuštas, 
bet ir jo mokslas apie akląjį paklusnumą prašalintas 
nuo žemės paviršiaus.

Nacią kova su katalikais
Iš Londono pranešama apie nacių tikybinius perse

kiojimus. Nurodomi daviniai, kaip naciai stengiasi iš
naikinti krikščionybę.

Paskelbtomis žiniomis, nacių kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose esą nužudę apie 800 lenkų kunigų. 
Šiuo metu nacių koncentracijos stovyklose esą apie 
3,000 lenkų kunigų.

Kažin kaip naciai persekios Katalikų Bažnyčią, vis- 
tiek jie jos nenugalės, bet jie sulauks tokio pat likimo, 
kaip ir kiti persekiotojai. Yra posakis: “Kas kovoja 
su Katalikų Bažnyčia, tas negarbingai miršta”.

Rašo P. T.

Reikia daugiau saugumo
Vidurinių Vakarų valstybių gyventojai yra kaip ir 

aptingę įsisąmoninti, kad ašis oriniais puolimais gali 
sunaikinti jų miestus ir miestelius.

Taip pareiškia Richard E. Vernor, Western Actua- 
rial Bureau of Chicago nuo gaisrų saugojimosi depar
tamento manažeris. Jis tuo klausimu rašo Union League 
Bulletin.

“Šis karas yra gaisrų sukėlimo karas”, rašo Vemon. 
“Juk žinome, kad Singapore, Rotterdamas, Londonas, 
Coventry, Koelne, Helsinkis ir kiti miestai labiau nuo 
gaisrų, negu nuo ko kito nukentėję. Tenai pelenų ir 
nuodėgulių kalvos užkloja griuvėsius. Mes gi čia, Vi
duriniuose Vakaruose, kol kas neturime noro įsivaiz
duoti ir įsisąmoninti', kad ir mes galime sulaukti per 
orines atakas tokią pat baisią rykštę. Mūsų civilinės 
apsaugos vadovybė apie tai gerai nusimano. Bet pla
čioji visuomenė vis dar nenori suprasti, kad ir šių pa
dangių ašies orinės atakos yra galimos.

“Antai neseniai iš Kanados vienas lėktuvas per še
šias valandas nuskrido į Angliją. Tai greitumėlis! Tu
rime išmokti ir įprasti šiandie tolį matuoti ne mailėmis, 
bet valandomis ir minutomis (laiku).”

Manažeris Vemon toliau rašo, kad Vokietija turinti 
bombonešių, kurie be nusileidimo gali skristi iki 4,500 
mailių. Tuo tarpu tarpe Bresto ir Chicagos yra tik 
3,700 mailių tolis. Be to, ašiai gali pavykti lėktuvnešiu 
arčiau Amerikos pakrančių atvežti kokį skaičių mažes
nių bombonešių. Jie čia ir sukeltų pavojų.

Į tai atsižvelgus tad ir reikia visiems daugiau susi
rūpinti aavo saugumu.

Farmeriai ir ju gerovė
J. A. Valstybių kongrese yra vadinamas farmų blo

kas, kurį sudaro agrikultūrinių valstybių atstovai. Šis 
blokas rūpinasi farmerių gerove. Iki šioliai jis sėkmin
gai kovoja prieš pastangas “užšaldyti” žemės ūkio pro
duktų kainas. Tačiau žinovai randa, kad blokas tuo 
būdu kovoja ir prieš infliacijos kontrolę. Antai Robert 
P. Vanderpoel laikrašty Chicago Herald-American tuo 
klausimu pareiškia, kad tas kongrese blokas farme-

»• -f

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 15 d.).

Rusų kariuomenėn grąži
nama disciplina.... Karo mi- 
nisterio padėjėjas Savinkov 
paskelbė vyriausybės parėdy 
mą, kuriuo kariuomenėn į- 
vedami valdiški komisarai, 
vietoj seniau pačių kareivių 
nuskinamų komisarų. Šitas 
parėdymas yra surištas su 
geležinės disciplinos grąži
nimu kariuomenėje.

Vokiečiai blogai elgiasi su 
rusų belaisviais... Centralinis 
komitetas, kuris rūpinasi ka 
ro belaisvių likimu, prane
ša, kad vokiečiai blogai ap
sieina su rusų karo belais
viais.

•
Prūseika kviečiamas Ru

sijon.... “Laisvė” rašo, kad 
jos redaktorius Prūseika vėl 
gavo pakvietimą iš Petrapi
lio tuojau grįžti Rusijon, ka
me girdi, “labai trūksta vei
kėjų, o veikimui dirva labai 
plati”. Ar Prūseika paklau
sys pakvietimo ar ne — ne
žinome.

Tikimasi sulaukti taikos... 
Amerikos šalies valdininkai 
reiškia viltį, kad taika tu
rės įvykti.

> X h"’1 1111 ų“‘”.Srecfces.
Po svietą pasidairius

Amerikos lietuviški balša
vikai zaunija, kad nesenai 
tilpęs laikraščiuose sąrašas 
lietuvių, kuriuos raudonieji 
maskoliai iš Lietuvos išva
rė į Sibirą, yra Berlyne su
statytas.

Ale, štai, nesenai Čika
gos vilniokų gazieta įdėjo 
— Maskvai parsidavusio po 
eto Liudo Giros eilėraštį 
“Berželis”. Vienas posmas 
taip skamba:

“Liūdi beržas ir tik žiūri 
“Į rytų šalelę,
“Kur tą dieną iškeliavo 
“Daugel mūs brolelių”.

Paklauskit, tavorščiai, 
staliniškos košės virėjų 
Bimbovskio, Prūse kovskio, 
Andriuleiskio, ar ir L. G.ra, 
karklynais ir per beržyną 
nubėgęs pas Staliną dainuo
ja čia balšavikų gazietoms 
Berlyno įkvėpimo pagautas?

Mano delnas rodo, kad L. 
Gira geriau žino apie “dau
gel mūs brolelių”, negu Či
kagoj sėdį Prūseikovskiai, 
ar Bruklyne Bimbovskiai.

Jonas Nununu beatsto- 
gaudamas pagavo šaltį. Pa

riams daro meškos patarnavimą. Anot 'jo, šiandie to 
bloko ginami farmeriai ilgainiui pasijus aukomis, dau
giau kaip visi kiti bus nukentėję.

Vanderpoel sako, kad šiandie farmeriai tikrai gyve
na geruosius laikus, nes nekontroliuojamos žemės pro
duktų kainos nuolat kyla. Bet ateis laikas, kai tos kai
nos antkart sužlugs taip, kaip tas įvyko praeitais de
presijos laikais. O tos negerovės farmeriai galėtų iš
vengti, jei šiandie produktų kainos būtų supastovintos.

Farmerių bėdos

skutinę atastogų dienų eina 
jisai pas daktarą ir pasipa
sakoja savo rokundas.

— Daktare, — sako Nu
nunu, — per vikeišiną aš 
persišaldžiau, ar negalėtum 
manęs iki rytojaus pagydy
ti, ba turėsiu eiti į darbą.

— Šiur, — atsakė jam 
daktaras. — Štai, čia bon- 
kutėje vaistai. Parėjęs na
mo tuos vaistus įpilk į bliu 
dą vandens ir jame nakčiai 
pamerk savo nosę. Be to, 
guldamas į lovą pridėk prie 
kojų šį plasterį. Rytoj rytą 
atsikėlęs ištrauk nosę iš 
vandens ir nuo kojų nuimk 
plasterį. Būsi sveikas kaip 
ridikas.

Spicpirvirvio Dumkos
Montrealo raudoniems 

Bimba, sakoma, pasakojęs 
kad pasaulis turėsiąs nusi
lenkti “naujam žmogui”, ku 
rį Stalinas Rusijoj kuriąs. 
Kitais žodžiais tariant Bim
ba turės savo broliui nusi
lenkti, kurį iš Lietuvos Sta
linas pasiėmė Sibiran, “nau 
ju žmogų” padaryti.

SENI IR NAUJI
PRIEŽODŽIAI

i
Seniau sakydivom. Lenk 

medį, pakol jaunas; kai už
augs — nepalenksi.

Dabar reikia sakyti: Suk 
sprandą balšavizmui, kol 
jis dar neįsigalėjęs Ameri
ke. Kai įsigalės — jis tau 
nusuks.
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Žmogus, kuris maitinasi tik ožkų pienu
Gandhi puošniuose rūmuose įkalintas

Britų autoritetai Indijoje 
įkalino indų nacionalistų va
dą Mohandas K. Gandhi ir 
kitus jo sandraugas už jų 
paskelbtą ten britų vyriau
sybei pasyvį priešinimąsi. 
Gandhiui kalėti nėra pirmie
na. Jis yra nepaprastai kie
tas kovotojas už geresnę in
dų buitį ir už Indijos laisvę. 
Anais metais jis kalinamas 
pasiryžo alkti ir vos išliko 
gyvas. Jis atsipeikėjo tik po 
išlaisvinimo iš kalėjimo.

žavingi paveikslai, statulos 
ir visa luksusinė aplinka. 
Jis pasirinko vieną rūmų ve
randą ir tenai gyvena ir 
miega, neigdamas rūmų kam 
barius ir salionus. Nė į so
dus jis neišeina, kur galėtų 
tinkamai kasdien prasivaikš
čioti.

Autoritetai nenori palauž
ti jam įprasto jo kuklaus 
gyvenimo. Jis maitinasi tik 
ožkų pienu, kai kuriomis žo
lėmis ir vaisiais. Tai visa

VADAS — KARO NELAISV1S ĮSTOJANT 1 KARUŽE

Šiandien jis su keliais sa- kasdien jam pristatoma,. Kol
vo sekėjais uždarytas puoš
niuose Aga Khano rūmuose

kas jis tenkinasi tuo visa- 
kuo. Bet nežinia kas įvyks

šalia Poona miesto žavingoj j paskiau, kada jam teks pa- 
apylinkėj. Rūmai apjuosti 1 tirti, kad dėl jo ir jo san-
puikiais sodais. Tik gyvenk 
ir norėk gyventi. Bet Gandhi

draugų įkalinimo Indijoj ki
lo kruvinos riaušės — in-

yra žinomas mistikas ir as- ■ dai nacionalistai kovoja 
ketas. Jo visas drabužis, tai prieš britų režimą, ir kad 
paprasta naminio darbo bal- i daug indų užmušama. Gali- 
ta antklodė. Apavai — pa- mas daiktas jis iškels pro- 
prastos namų darbo šliures. 1 testą — susimes alkti, šį 
Tad jam tuose rūmuose ne- kartą ir pati britų valdžia 
tinka brangieji patiesalai, bus nepalaužiama.

KVIETIMAS DALYVAUTI ARGENTINOS 
BAŽNYČIOS ŠVENTINIME

Rugpiūčio 16 d., bus šventinama pirmoji 
lietuvių bažnyčia Argentinoje...
Rugpiūčio 16 dieną, bus vių bažnyčios Argentinoje

šventinama pirmoji lietuvių 
bažnyčia Argentinoje. Gerb. 
kun. Jonas Jakaitis MIC., 
Pietų Amerikoje besidarbuo
jančiųjų Tėvų Marijonų vir
šininkas, prisiuntė nuošir
džiausi pakvietimą visiems 
Argentinos lietuvių priete- 
liams. Šiaip rašo:

Broliai ir Seserys Lietuviai:

l**Dr»Ufua'* Autu* įtucputHO*

Maj. gen. Jonathan M. Wainwright (dešinėje) Corregi- 
dor tvirtovės didvyrių gynėjų vadas, kurs yra japonų 
karo nelaisvių. Nuotrauka New Yorke gauta per Lisabo
ną ir Londoną. (Passed by U. S. Censors).

“Pamokslus sakys Jo Eks- Jų dvasios reikalai niekam 
celencija arkivyskupas ir nerūpėjo. Tai visa ypatin- 
kun. Jonas Kamandulis iš
Monte video.

I

“Iškilmingus mišparus, po 
pietų laikys Aušros Vartų 
Šventovės klebonas kun. Ka
zimieras Vengras asistuo
jant kun. Antanui Andriu- 
šiui ir kun. Broniui Vitkui”. 

Kiti Aušros Vartai

šventinimo iškilmes, rugpiū
čio 16 d., 10:30 valandą ry
to.

“Šventins La Plata arki
vyskupas do Ekscelencija Jo

Rengias sūnelis į karo lauką joti,
Gint savo kraštą už tėvynę kovoti.

Verkia močiutė sūnų karan rengdama,
Aukso kardelį prie šalies prisegdama.

Dar daugiau verkia ir senasis tėvelis,
Kuomet pr klaupė prieš jį mielas sūnelis. 

Laimink tėveli į didžią kelionėlę,
Einu vaduoti nuo priešų tėvynėlę.

Verkia tėvelis sūnelį laimindamas,
Pergalės ženklu krūtinę ženklindamas 

Neverk, tėveli, ir sena motinėle,
Turiu keliauti, nes šaukia tėvynėlė.

Eik tad sūneli tėvynę išvaduoki,
Protėvių kapo priešui mindžiot neduoki. 

Žvengia žirgelis prie vartų pabalnotas,
Žengia sūnelis tėvelių apraudotas.

Sėdo sūnelis ant žirgo į balnelį,
Žemai nulenkdama prieš tėvelius galvelę.

Šoko žirgelis pro varinius vartelius,
Kieme paliko vien verkiančius tėvelius.

Dar neprijojo bernelis prie pulkelio,
Klūpo žirgelis ant viešojo kelelio.

Žvengia žirgelis ant kelių klūpodamas,
Verkia bernelis jo balso klausydamas.

Kad sužinotų mano senas tėvelis,
Būt greit pakeistas mano bėras žirgelis.

Lietuvytis

LONDONAS, rugp. 18d.— 
Pranešimai iš Stockholmo 
sako, jog susimušus vokie
čių kariuomenės traukiniui 
su kuro traukiniu Douai- 
Arra linijoj, okupuotoj Pran 
cūzijoj, žuvo didelis skaičius 
nacių kareivių.

KUR PIRKTI 
GERA RADIO

giausiu būdu patyrė Jo Pra
kilnybė pralotas Mykolas
Krušas ir gerb. kun. Jurgis __________ _____________
Pask-Juskas belankant PietU siems, kurie prisidėjo ir pri-, Cecilijos choras, kuris jau

Kiekvienam lietuviui ka
talikui Aušros Vartai yra 
brangūs. Brangūs pirmiau-1 mus lr nors 
šia visai lietuvių tautai ir 
pačiai Lietuvai, nes per juos 
įgyta daug gausių Dievo 
malonių ir gerybių. Argen
tinos lietuviai katalikai pri
simindami Vilniaus Aušros 
Vartus ir skatinami savo 
garbingųjų dvasios vadų pa-

Amerikos lietuvius. Argenti
nos lietuvių būklė buvo taip 
apverktina, kad šie du žy
mūs vadai parvykę atgal dė
jo savo visas pastangas pa
rūpinti Argentinai dvasios 
vadus. Tėvai Marijonai iš
klausę šių kunigų pasakoji-

Gęrą, naują radio 1942, 
dideliame kabinete už

$69.00
ir aukščiau

6-tūbų mažos Radios po
$19.95

Radio ir Ptaonografas, au
tomatiškai permaino 

rekordus, su deimontine 
adata

$59.00
Geri Springsinūu 

ma trasa i po
$18.00

9x12 Wilton Broadloom 
Karpe tai

$38.00
Pasirinkimas didžiausias 
Chicagoje, gerų Parior 

Setų, Miegamo Kambario 
Setų, Dinettes.

Trijų kambarių visi ra
kandai už
$199.00

lengvais išmokėjimais

Jos. F. Budrik, hc.
3241 S. Halsted St.

Tel. Caiumet 4591

sidės prie šios garbingos ir j nekartą pasirodė ir sužavė- 
istorinės bažnyčios pastaty- jo Argentinos lietuvius, 
mo.

Sveikiname!

Mes čia, gyvenantieji lie
tuviai, nors ir esame suspaus 
ti karo baisenybėmis, bet 
nuoširdžiausiai sveikiname, 
pirmiausia garbingu o s i u s 
Tėvus Marijonus, kurie tik 
per savo didžiausį pasišven-

Prisidėkime
Šiandien stovi bažnyčios 

sienos ir reikalingiausi da-
tio'laikT'buro iau irengti- B* dar 

toli gražu, darbas nėra baig
tas. Liko dar nemaža skola. 
Dėlto dar mes visi galime

sunku net ir kelis kunigus 
išsiųsti, bet Tėvai Marijo
nai pasiryžo nežiūrint viso
kiausių sunkenybių, išleisti 
tris pirmuosius misijonierius 
į Pietų Ameriką: kun. J. Ja
kaitį, kun. A. Andriušį ir 
kun. K. Vengrą. Ten nuvykę 
šie pirmieji Tėvai Marijonai 
rado didžiausias sunkenybes 
iš visų pusių. Bet, pasiryžę 
viską nugalėti ir lietuviams 
tarnauti jų svarbiausiuose

prisidėti prie šio garbingo timą galėjo taip greit pasta-
darbo. Padėkime savo bro
liams ir lietuviams! Prisidė
kime prie šios bažnyčios ne 
tik pastatymo, bet ir įren- 
gimo. Siųskite aukas Tėvams 
Marijonams, kurie arčiausia 
prie jūsų gyvena ar veikia 
ir jie au mielu noru jums 
persiųs aukas Tėvams Mari
jonams Pietų Amerikoje. Jei 
gu neturite antrašo, siųsk: 
Mariau Fathers, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago, III.

Kitos iškilmės

Bažnyčios šventinimo die
noj dar atsibus ir kitos iš
kilmės Aušros Vartų mokyk
los saliooe, kur įvyks gražus 
koncertas ir programa. Kal
bas sako: Lietuvos ministe
ris Pietų Amerikai dr. Ka- 

ir

tyti pirmąją lietuvių bažny
čią Argentinos lietuviams. 
Sveikintini ir visi Argenti
nos lietuviai, kurie suprato 
svarbumą šio reikalo ir ben
dradarbiavo su savo dvasios 
vadais.

Lai ilgiausius metus gy
vuoja Argentinos Aušros 
Vartai. Lai jūsų maldos šioj 
naujoj Panelės švenčiausios 
šventovėje išprašo pasauliui 
ramybę, kad mes galėtumėm 
ims jus nuvykti ir savo aki
mis pamatyti jūsų garbingą
ją Aušros Vartų bažnyčią.

A. V. M.

sirinko savo pirmąją bažny-
Iškilmingąją sumą laikys 4ii» Pavadinti ir pavesti po 

Panelės švenčiausios Aušros 
Vartų ypatinga globa.

Per keletą desėtkų metų

nas Chimento.

“Labai nuoširdžiai jus (trušaičiui ir 
kviečiame į pirmosios lietu-j Naudžiūnui.

marijonų vienuolių vyresny
sis kun. Jonas J. Jakaitis, 
asistuojant kun. Jonui Bal- 

k<un. Andriui

fe

x. , . ... J reikaluose, šie garbingieji
Argentinos lietuvių katalikų . , ,. , _ ,
v.-.,.i= v... „ Tėveliai kasdien darė pažan

gą. Ir štai šiandien skelbia
me, kad šių kunigų pasidar
bavimu jau bus šventinama 
pirmoji Argentinos lietuvių 
bažnyčia.

būklė buvo kebli ir sunki.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 
VYTAUTO PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur 
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo 
Piknikams.

Kviečiame visus senus -jaunus
ADMINISTRACIJA

Mes prisidėjome
Argentinos lietuviai be 

Jungtinių Valstybių lietuvių 
pagalbos nebūtų galėję pa
sistatyti bažnyčios. Garbė 
tad kiekvienam lietuviui, ku- Į zys Graužinis ir lietuvių 
ris nesigailėjo prisidėti sa- draugijų atstovai. Muzikali-
vo auka. Tos aukos padarė 
didelį darbą — pastatė mū
sų broliams ir seserims lie
tuviams Argentinoje savąją 
bažnyčią. Tokį darbą, būki
me tikri Dievas šimteriopai 
įvertina. Nereikia nei kalbė
ti koks yra ten esančiųjų 
lietuvių padėkos žodis. Ar
gentinos Tėvai Marijonai ir 
lietuviai savo gausiomis mai 
domis atsilygins tiems vi-

nę programos dalį atliks šv.

Fsr Kraw? • •• 

O.S.DE/ENSE
BONDS
STAMES

Žymus Sekmadienio ra
dio programas iš WCFL 
10G0-K stoties, Sekma
dienio vak. 9-tą vai.

Radio
Budriko radio programas 

iš WCFL, 1000-K, radio sto
ties, nedėlios vakare 9-tą va
landą Chicago laiku. Orkes
tras išpildys lietuvių liau
dies dainas ir šokius. Dai
nininkės: Nora Gugienė, Šo
kinėja Cerienė ir dar žymus 
jaunikaitis palinksmins vi
sus oro bangomis.

Jos. F. Budrik, Ine 3241 
South Halsted Street, leidė
jai šių programų.

Pranešėjas

THAT LITTĮ.E OAMEMInt«r-nat’lCartooBCo.,H.T.^By B. Link 1

O.S.DE/ENSE


DRAUGAS šeštadienis, rugp. 15, 1942

Koks Turės Būti Pokarinis Pasaulis
(Pabaiga)

Su pergale turėsime už
tikrinti pasaulio tautoms 
ne tik taiką, bet ir progą 
ekonominiai ir žmoniškai 
gyventi. Kada priešų armi
jos bus įveiktos, daug šalių 
žmonės neturės iš ko pra
misti; Neturės namų, nė ne
turės iš ko pataisyti senus 
arba pataisyti naujus; jų 
žemės išdegintos; jų gyvu
liai užmušti; jų įrankiai din 
gę, jų fabrikai ir kasyklos 
sunaikintos; jų keliai ir tran 
sportas sugriauta. Nežinomi 
milijonai bus toli nuo namų 
-- karo belaisviai, koncentra
cijos stovyklos gyventojai, 
verstina darbo darbininkai 
svetimose žemėse — pabėgę 
liai nuo kovų, nuo žvėrišku
mo, nuo bado. L’gos ir pavo
jai visur viešpataus. Neku
rtose šalyse tus betvarkė ir 
chaosas su karo pabaiga. 
Su pergale reikės greitai 
viską tvarkyti. Ir pačiu lai
ku, visos šalys — tos ku
rios pašalpos reikalaus ir 
laimingesnės — turės perei 
namojo laikotarpio proble
mas.

Per šį pereinamąjį laiko
tarpį Suv. Tautos turės su
tartinai veikti — kad nauja 
santvarka būtų įste’gta; tu 
rėš ūmai suteikti pagalbą 
šalims ir atstatyti nuterio- 
tus kraštus.

Pasmerkdamas kraštuti
nį nacionalizmą, Sekretorius 
sakė, kad nacionalizmas ne
tik trukdė žmonišką progre
są, bet davė progos diktato
riams veistis. Visi sutinka, 
kad nacionalizmas ir nacio
nalizmo dvasia yra svarbūs 
politiniai ir ekonominiai 
žmonių gyvybei, bet išėjęs 
iš ribų jis yra pavojingas ir 
mirtingas, jis prašalina ar 
ba sulaiko tarptautinį koo- 
peravimą.

Ateityje ekonominėj sfe
roj kiekviena tauta turės 
prisidėti ir lemti socialinio 
ir el.onominio progreso pro 
gramą su didesnę gamyba 
visų gerovei, specialiams in 
teresams, privačiams ir vie- 
šams, nebus vielos. Reiškia, 
kad kiekviena tauta turės 
pilnai remti pasaulinių san
tykių sistemą, kuri paleng
vins gamybą ir siuntimą rei 
kmenų pagal reikalingumo. 
Savitarpinis iŠ3ivy£tijimas 
tautų ir asmenų pasekmin
game bendradarbiavimo su 
kitais yra sveikas ir logiš

kas kelias į aukštesnius gy
venimo standardus, kurių 
mes visi pageidaujame.

Kiekvienai tautai bus sun 
ku. Nei pergalė nei bet ku
ri forma pokarinio sutari
mo neįsteigs “milleniumą.” 
Me3 tik gaėsime pašalinti 
eikvojimus, įsteigti tauti
nius ir tarptautinius stan
dardus, įsteigti naujus dar
bus kuriais pasaulio natūra 
liai rezursai ir žmogaus ran 

įkų ir pi olo produktai bus pa 
sėkmingiau vartojami žmo
nijos labui.

Pilnai vesti karą — pa
sekmingai vesti — Suv. Tau 
tos laiks nuo laiko privalo 
formuluoti ir skelbti ben
dras pažiūras, kurios žmo
nijai nustatys išmintingą 
kelią. Reikia išvystyti pain
formuotą viešą op'niją. Tai 
milžiniškas darbas, sunkus 
darbas, kuris reikalaus ne
tik valdžių kuo-rimčiausią 
aps varsti j imą bet paramą 
kiekvienos tautos visų žmo
nių — tėvų, mokytojų, kuni 
gų, — visų.

i Svarbiausi pokariniai dar 
bai bus — įsteigti tautų 
tarpe viešąją tvarką, vi
soms tautoms užt:krinti tai 
ką, tarp visų tautų įvesti 
laisvą prekybą ir pinigų mai 
nybą, padėti nuskriaustoms 

, tautoms atsistatyti ir pasi- 
i tvarkyti. FLIS.

į Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų dr-jos susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, 
rugpiūčio 18 d. 7:30 vai. šv. 
Kazimiero akademijoje. Vi
sų ARD skyrių prašom at
siust atstoves su raportais 
iš praėjusio išvažiavimo, į- 
vykusio liepos 19 d. Taipgi 
reikalinga visiems skyriams 
bendrai pasitarti apie būsi
mą pikniką Vytauto darže
rugsėjo 27 d.

i
A. Nausėdienė, ARD pirm.

I
Rytoj, rugp. 16 d. 1 vai. po 

pietų įvyks svarbus dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” mene-I
sinis susirinkimas. Prašoma 
narių susirinkti, nes bus 
daug svarstoma. Taipgi na
riai atsilikę su mokesčiais 
prašomi užsimokėti.

I Fin rašt.

' Marąuette Park. — Mari
jonų Bendradarbių 5 skyrius 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, rugp. 16 d. 2

NUTEISTAS 15 METŲ KALĖTI

C'UraugM" Acme telepnutoi
V.illiam Dudley Pelley (sėdi) po jo nuteisimo 15 metų 

kalėti. Jis pripažintas kiltas maištu ir sąmokslu federa- 
liniam teisme Indianapolis, Ind. Lavvrence O. Brown (sto
vi), jo sandraugas, nuteistas 5 metus kalė.i.

go; Sesuo M. Valentina iš 
Šv. Jurgio paraapijos, Chi
cago; ir Sesuo M. Stanislo
va iš Dievo Apvaizdos para
pijos, Chicago.

Seseles Jubilates dar ga
lima priskaityti prie pirmų
jų vienuolijos darbininkių. 
Joms teko patirti visokių 
sunkumų ir trukumų, vienok 
jų krikštolinėse sielose de
gė Kristaus, artimo ir vie
nuolijos meilė, kui i diena 
iš dienos ragino jas links
mai eiti pirmyn ir nuolan
kiai dirbti joms skiltą Dievo 
darbą. Dvidešimt penkių 
metų laikotarpis, per kurį 
nuveiktieji Seselių darbai, 
didino Dievo garbę, tobuli
no jas pačias ir nešė gau
sius vaisius visuomenei — 
tą kilnų nenuilstamą jų pa
siaukojimą ryt dieną dė
kingai prisiminsime maldo-
se.

Teleidžia Dievas garbin-

gom Jubilatėm dar daug pa Patyrimas labai dažnai
sidarbuoti ir sulaukti auk
sinio Jubiliejaus! X.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

rZ

mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

2AGARIECIŲ KLIUBO

PIKNIKAS
— įvyks —

Rytoj, Rugp. (Aug.) 16 d., 1942
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.

• Vieta patogi visiems. Bus vienas iš smagiausių Kliubc 
Išvažiavimų.

• Dainuos CICERO RATELIO KORAS, ir kiti dainininkai 
kuriuos visus negalima suminėti.

• Pradžia 12 vai. TfiVAS su SŪNAIS yra tikrai prisiren
gęs visus atsilankančius svečius palinksminti. Bus viso
kių gėrimų ir valgių namie paruoštų.

• Kas geidžiate gražaus pasilinksminimo ir turite laiko 
malonėkite pasukti į šį nepaprastai įdomų ŽAGARIE- 
CIŲ KERMOŠIŲ.

Kviečia: RENGĖJAI
J

IŠKILMES ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNE

“Pas altorių šiandien pasimeldus jautriai, 
Nuo pasaulio kietai, tu duris uždarei,
Ir ne grįši atgal niekados!
Vienuolyne tyliam lig mirties tu liksi,
Ir kaip žvakė Aukščiausiojo garbei degsi — 
Kol plėstėti širdis nenustos”.

Į Dangų Ėmimo Panelės 
Švenčiausios disna yra vie
nuolijų šventė. Toje dieno
je šimtai vienuolių pasiau
koja, arba atnaujina savo 
pasiaukojimą. Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyne dvi 
dienos švenčiamos. Rugpiū
čio 15 d. stojančių į novici-t
jatą ir apžadus darančių 
šventė — aštuonioms kan
didatėms bus suteiktas vie
nuolijos šv. abitas ir vie
nuolika Seselių Naujokių 
sudės pirmus apžadus. Apei 
goms Įvilktųvių ir Profesi
jos vadovaus ir pamokslą 
sakys — Didžiai Gerbiamas 
kun. J. Karalius, klebonas 
Šv. Jurgio parap., Shenan- 
doah, Pa.

Rugpiūčio 16 d. yra ypa
tingu būdu minima Seselių 
Jubilačių pagerbimui. Ta !

i

valandą po pietų parapijos 
svetainėje. Visi 5 skyriaus 
bendradarbiai malonėkite a-1 
teiti į šį susirinkimą ir pra
šomi atsivesti naujų narių, j

Valdyba

diena irgi nepapraasta, nes 
joje švenčiama Seselių Ju
bilačių dvidešimt penkių me 
tų vienuolinio gyvenimo 
darbuotė.

Šių metų Jubilatės: — 
Sesuo M. Julija iš Šv. Jur
gio parapijos, Chicago; Se
suo M. Ludgarda iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, Chica-

B

Extra! Extra!
Marąuette Manor
2-J’ų aukš niū-. 2x6 nimas — 
žemčs plotas 30 pėdų; ka.rštas 
vanduo: yra ir garadžlus

k.E'T”"':... $12,300
4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kamb. 
Z-mes sk'ypas yra 3fixl?5 " 
Garadžlus 2 auto- Cjl ] Oflft 
mobiliams K:iin i. 01 1/OUU 
Modernus 5 kamb. 'rott gp' su 
aukštu cemento fundamentu:

5.400
5-kiu kamli med'n’s ‘cnttage’ 
su 7 5 pėdų frontą'u. Y a Ir 
parodžius 2 neto- (S A RAfl 
mobiliams. Kaina.*?
3 fletų mflr. namns f 2x5 -
1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Ptenm beat. 2 a'itemob'llams 
na r'>dž’u". a-tl 70-tos Ir S" 
K-tsted Street.
Kaina .............. $ 7,500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis narnąs — 
1mng'low sto"as, sau'ės salo
nas yra fronte.
Kaina ......................... $ 8,500
u. WOJCIECHOWSKI 

J. MAY
W. BRZEZINSKI

5209 SO. ASHLAND AVENUE

SI 00,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI s>> dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00tfOO nfl 

vertės "close ont” kaina ................................................... i|>££.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS. *11 Cfl
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ...........................

MOTERŲ IR MERGINU AUDEKLINIAI SPORT COATS,
• Puikiu pasiūti. Tikra vertė nuo $15.C0 *Q *7 C :K: <tl C *7 R 

Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. .
FUR COATS, $75.00 vertės. ęnn nn

Parsiduoda po tiktai .......................................................... ipAO.UU

VAIKU DRABUŽIAI. Vaikams 4 šmotų tfC O C tfO Qt 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužsmit. kaina ‘‘'□•□O lt 3O.OU

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d*! QQ 
da no tiktai ...............................................................................

$15.00 vertėt. KOTAI, d»Q nr
parsiduoda po tiktai ..........................................................

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

Jr

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Inc,
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 
lr Lietuviškų Gėrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavemams. 

Užsakymai Uvežiojaml 
Sekančią Dieną. 

Valandos: 9 iki 5 P. M. 
Uždaryta kožna šeštadienj FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPnblic 1588—9

Red Cross First Aid Methods Demonstrated
A few of the rudiments of first aid, tnuglit l>y the American Red Cross pictures belotv, taken under the supervlsion of D. Melville Carr, director 

in co-operation with the Ch ilian Defense program, are illustratcd in the oi ilrst aid, water safety and accidcnt prevention, Chicago area, Red Cross.

LEARN HOW BY JOIN1NG YOUR NEAREST NEIGIICOP.il OOD RED CROSS FIRST AID TRAINING CLASS!

The prone preimare method of srtlflrlnl rcplrstlon Is 
tan~ht for nll stnppsge of hreathin< *c.c!d*tit«, mich »■ 
(M polsoning, elpctric shock, near drotvnlną, eholclng.

For frsctnre of thl<h or teg the flxed troctlon opllnt 
readlly Improvlaed from a mop handle uscd ln orillnary

household work- 

For a broken arm or fnrearm a broom handle cm 
easlly serve as an Improvloed flxed tractlu .pilat. .

(Daily News Fhotoa) 

■
Labai Svarbus Visuomenei 

PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelž- 

keliai daugiau ir daugiau užimti ka^ės reikmenų pristatymu.

Dėi gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad 
trukų vartojimas tori būti 25% mažiau negu 
1941 metais.

Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina 
| Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

Jeigu Senatas perleis vieną biią, tai gelž- 
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom 
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kainas.

Dėl šių lr kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone:’ LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

>V- ................... ~

NEIGIICOP.il
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DVYLIKA "DRAUGO" SKAITYTOJŲ PASIDALINS 
$1,000.00 VERTĖS U. S. WAR BONAIS!

Mass., Mich. ir III. valstybės puikiai pasirodo

transportinis sklandytuvas

Šiomis dienomis didelis į-į 
tempimas “Draugo” raštinė
je, nes jau artinasi didelio 
pasidalinimo laikas. Labor 
Day, rugsėjo 7 d. Vytauto 
parke, per metinį “Draugo” 
pikniką bus duodami 12 U. 
S. War Bonai — dvylikai 
gerų “Draugo” prietelių. Tų 
12 bonų tikietėliai šiuo lai
ku intensyviai platinami po 
visą Ameriką. Pirmas bonas 
bus $500.00, antras — $100, 
trečias — $50.00, o kiti še
ši — po $25.00.

Chioago vis gerai
pasirodo!

Iš Chicago šiomis dieno
mis sekantieji sugrąžino po 
knygutę su pinigais: F. Kui
zinas, J. Lucas, A. Chappa,
R. Barauskas, F. Genys, O. 
šakūnienė, J. Paukštis, J. 
Mališauskas, T. Sipavičius 
ir kiti.

Mass. valstybė puikiai 
dirba

Massachusetts valstybė su 
tokiomis didelėmis kolonijo
mis, kaip Worcester, S. Bos
ton ir k,','labai puikiai pasi
rodo tikietų platinime. Se
kantieji iš Mass. valstybės 
sugrąžino savo knygutes: 
Mažukna, S. Sinkevičius, J. 
Mitchel, A. Keršis, P. Buš- 
mas, J. čiupanavičius, T. Za- 
retskaitė, J. Bakūnas, J. Ta- 
parauskienė, A. Geležinienė, 
V. Andrūnas, E. Pranicia,
S. Lenn, M. Bartkevičius, J. 
Meškauskas, J. Zalatorienė, 
A. Prakaitienė, P. Lolienė,
A. Anonis, M. Bernotienė, 
Lučinskaitė, S. Baniūnienė, 
O. Rudienė, S. Andrulis, J. 
Krugelienė, J. Kašetienė, J. 
Bucelevičienė, J. ir M. Puo
džiai, M. Valatkevičienė, ^B. 
Meškeliūnaitė, A. Benemith,
B. Zemuikienė, F. Duoba, D. 
Matulis, M. Čepulienė, E. Au- 
gūnas ir kiti.

Cook daug išlaidy 
yra nereikalingos
Cook apskrities kontro- 

lierio pavaduotojas Richard 
J. Daley pareiškia, kad ap
skrities 56 nuošimčiai išlai
dų 1942 metais yra nereika
lingos. Jis nurodo, kad biu
džetu nužymėta daugiau 
kaip 8 milijonai dolerių lab 
daringiems ir švietimo tiks
lams.

Waukegan, Detroit ir 
Rockford

Sekmad., rugp. 16 d. vau- 
keganiečių vadinama “Lietu
vių Diena”. Bus didelės iš
kilmės Foss parke. Wauke- 
gane “Draugas” turi taipgi 
nuoširdžių prietelių. Z. Ze- 
kienė, dr. Zeko motinėlė, iš
platino net dvi knygutes; 
grįžo ir A. J. Sutkaus kny
gutė su pinigais.

Iš Detroit ir kitų Michi
gano valstybės miestų šio
mis dienomis daug knygu
čių sugrįžo ir sekantieji skai 
tosi tarp duosniųjų “Drau
go” prietelių: P. Thomasaus- 
ky, J. Tomusha, J. B. Sim- 
mons, J. Kamičaitis, M. Zo- 
ger, S. Saplys, J. Grabalie- 
nė, A. Overka, O. Vaškevi* 
čienė, Mrs. C. Leaga, S. Ste- 
pulionis, S. Sičiūnienė, L. Mi
lašius ir kiti.

Iš Rockfordo knygutės 
taipgi grįžta. Sekantieji grą
žino: J. Zubinas, A. Puido
kas, U. Baranauskienė, M- 
Vasiliauskienė, Aitučiai ir 
kiti.

Visiems ir visoms “Drau
gas” taria nuoširdų ačiū už 
paramą. Daugiau vardų tilps 
kasdien iki pat Labor Day 
pikniko dienos. XXX

Wesl Side žinelės
Visa Aušros Vartų para

pija džiaugiasi gražiu pasi
sekimu metinio pikniko Vy
tauto parke rugp. 9 d. Dabar 
visi nekantriai laukia ryto
jaus, kada klebonas kun. J. 
Dambrauskas paskelbs pik
niko sėkmės. Tikimės, kad 
jos bus džiuginančios.

Rytoj, rugp. 16 d. Altorių 
Puošimo draugystės pikni- 
kėlis parapijos “Rūtos” dar
že. Šį piknikėlį buvo užsa
kius a. a. Stanislava Balčiū
nienė, kuri kelios savaitės 
atgal kaip mirė. Visos narės 
pasiryžo josios gražius dar
bus toliau vykdyti ir dirbti, 
ir todėl, nors jinai nebus mū
sų tarpe, bet josios troški
mai parapijai padėti, gelbė 
ti, bus toliau tęsiami drau
gystės narių. Todėl labai nuo 
širdžiai kviečiame visus į šį 
piknikėlį, galėsime pasikal
bėti ir pasidalinti mintimis 
ir įspūdžiais.

Klebono kun. J. Dambraus 
ko brclis Pranas su žmona.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chioago j. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

l ••Draugas” Acme leiepnoLo,

Airporto įgulos vyrai apžiūri ir paruošia skridimui mil žinišką invazijos rūšies sklandytuvą CG-4A. šiuo bemo- 
toriniu oriniu transportu daromi slapti kareivių vežiojimo bandymai. Jį vairuoja skridikas su pavaduotoju. Viduje 
yra vietos 15 kareivių. (Official U. S. Army Air Force photo).

Šiandien svarbus 
susirinkimas

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Chicagos skyrius šaukia su
sirinkimą, kuris įvyks šian
dien, rugpjūčio 15 d., 8 vai. 
vak., šv. Jurgio parap. sa
lėje (Bridgeporte). Bus į- 
domus susirinkimas, kuria
me kalbės Andrius Daugir
das, nesenai atvykęs iš Eu
ropos ir kun. J. Prunskis 
rodys kai kurių žuvusiųjų 
ir nukankintųjų Lietuvoje 
paveikslus.

Prašome visų atsilankyti.

Šie lietuviai 
pašaukti indukcijai

Indukcijai armijon tarp 
kitų pašaukti:

Iš drafto boardo No. 27 
(6248 So. Ashland) — John 
M. Kartanas, 2016 Cleve
land, ir Edvvard Petrauskis, 
5801 Bishop gt.

Iš boardo No. 104 (1816 
W. 63 gat.) — Bruno A, 
Gudauskas, 5936 Elizabeth 
gt-

kurie šiuo laiku vieši Chi
cagoje pas brolį kunigą, pra
tęs savo atostogas ir pasi
liks ilgesnį laiką, kad pla
čiau susipapažinti su Chi
caga, jos įstaigomis, ir taip 
pat su Aušros Vartų para
pi jonais ir žada dalyvauti 
rugp. 16 d. “Rūtos” darže 
piknikėlyje. Pasimatykime 
ir susipažinkime su kun. J. 
Dambrausko broliu ir jo ma
lonia žmonele. Svečiai iš ki
tų kolonijų irgi laukiami.

Bendradarbiai
važiuoja į Labdariu 
ūkj

Bridgeport. — Rytoj, rug
piūčio 16 d. Marijonų Ben
dradarbių 10 skyrius važiuo
ja į Labdarių ūkį, kur turės 
savo išvažiavimą. Trokas 
stovės prie bažnyčios ir ly
giai 10 valandą ryto išva
žiuos. Užtat norintieji va
žiuoti troku, malonėkite bū
ti prieš 10 valandą, arba iš- 
kalno užsisakykite vietas.

Rengimo komisija ir po
draug visas skyrius stropiai 
rengėsi prie išvažiavimo, dir
bo sulyg išgalės, užtat da
bar nuoširdžiai kviečia ne

Ragina darbininkus 
neigti streikus
Spaudos konferencijoje 

Drake viešbuty kalbėdamas 
Amer. Darbo federacijos 
prezidentas W. Green ragi
no darbininkus šiandien už
miršti visus streikus ir pa
spartinti darbą karo garny 
boję. Anot jo, karo metu ne 
turi būti vietos streikams.

Dain. Praninskaitei akom- 
’ panuos jos mokytojas, Et- 
tore Titta Ruffo, kuris ilgus 
metus dirigavo Chicagos Ci
vic opera.

Geriausių sėkmių naujai 
dainininkei!

Ieva Lukošiūtė

EVERYIOIY

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS
-T-S

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

livežlojame 
|n> vL-ą 
Chicago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA

LIAU INSTRUMENTŲ. 
PĄSINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONES. FLU- 
TES su “cases" — *35.00. *37.60, 
*46.00 lr *76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJO8. 
8MUIKO8. TENOR BANJOS — 
14.60. *8.60. *12.60 iki *36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — *80.00, 
*126.00 Ir *130.00. BASO Už- 
DENGALA8 — *12.00 HMIČE-
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS BA3AMS. VIOLAS Ir 
CKLLO — *1.60, *3.00, *6.00,
*10.00 Ir *16.00. Striūnos d6l vi
sų vlrftintnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - *18.60, 
*88.(0, *86.00. 850.00. PEDAIA
Hl BOTS. CTMBOL8. DRUM 
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
braas Ir "reed** Instrumentams 
pritaikomi jflsų lūpoms.

EK8PERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams. Trtūboms. Saiaphones, 
Smulkoms lr Gunarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maxwell St., Chicago.

vien tik bridgeportiečius, bet 
ir iš kitų Chicagos kolonijų 
svečius atvykti į Labdarių 
ūkį, kur turės gražią progą

Matildos Praninskaitės 
pirmas pasirodymas

Sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, Fine Arts Building, 410 
S. Michigan Avė., Suite 518,
dain. Matilda Praninskaitė, Darbas ypač tas, kurs ki- 
8851 So. Mozart Avė., gimu- tą džįugina yra geriausia 
si ir augusi W ėst Sidėj ir skausmo metu paguoda. (Dr. 
buvusi dr-jos “Lietuvos Ū- j Tihaniar Toth).
kininko” kontrolės raštinin-1-----------------------------------------
kė, rengia savo pirmą reci-'----------—- ------------ -------------
talę. Ji programoj pildys:
“Mimi” — La Boheme; “Vi
si d’Arte Visi d’Amore” iš 
operos “Tosca”; Gunoud’s

HOLK STUUIU
H45 VVest iK’* St.ret

praleisti gražiai laiką ir tuo “Avė Maria”; Tosellis Sere-
pačiu parems gražų Marijo
nų Bendradarbių tikslą. 

Lauksime visų. J. K.

Taupykite... Džiaugsitės |
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvių 
finansinė įstaiga

MES
MOKAME

3‘/«% 46-ti metai 
sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118 ♦'

nade ir “My Hero” iš “The 
Chocolate Soldier”.

PII4NF l.AFAYKTTE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWESl POSSIOIE I KlCEa

NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LTETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

EARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

VieninttliB lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, $n / r
Mine run - labai lumpauoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS, 7R
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... O. Z O
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|Q 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIOTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

iAhal gerui rūilce moterų kailiniai, kailiukais papiiotaU arlta 
<loth kotai parsklokla nuimi Intom ln kainom Im.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sete — Parlor 
Sete — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators— 
Washers — Mangels — and 

Stove*.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

f

Rl A R A R Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
LJ/vD/vIv. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsų jardą ir apžlūrflk eta- 
ką ir aukitą rfli| LENTŲ—MILL- 
HORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, poečių. vlš- 
kų, skiepų ir f|stų. PASITARK SU 
MUSU EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Saab, Comblnation — Door and Insulatton 

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arha Lengvata Išmnkftjhnab 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St Tel. VICtory 1272



t

h R A r n A r »e3ta<!henis, rugp. IS, 1942

. KRYŽIAUS PIKNIKAS
(TOWN OF LAKE KOLONIJOS)

Sekmadieni, Augusi 16,1942
VYTAUTO PARKE

DOVANOS:

$650. WAR BONAIS!
GROS GERA MUZIKA

* *

BUS DAUG ĮVAIRUMŲ

Kviečiame visus iš visur atsilankyti ir praleisti vieną iš smagiausių dienų.......................................... Kun. Kleb. A. M. Linkus ir Parapijos Komitetas

Illinois National Day bus 
tautiniu grupių ypatinga diena

Illinois gubsmatorius1 
Dwight H. Green išleista 
prokliamacija paskyrė “Illi
nois National Day”, kuri 
bus minima šio rugpiūčio 
23 d. Soldier Field, Chica
goj-

Iškilmių surengimu rūpi
nasi Illinois valstybės ap
saugos tarybos svetimų kai 
bų divizija, kurios plrminin 
ku yra Andrew Fosseas.

Iškilmėse Soldier Fielde 
dalyvaus 24 paskiros tauti
nės grupės. Tarp jų yra ir 
lietuvių grupė, kurios prie
šakyje yra advokatas J. 
J. Grish.

Tautinės grupės atvai
dins, kaip jos atvyko į 
Ameriką, kaip jos Chicagoj 
kūrėsi ir kaip jos, pasirin
kusios Ameriką savo nauja 
tėvyne, čia įsigyveno ir kaip 
dedasi krūvon su kitais 
amerikiečiais, kad sudarius 
vieną nedalomą galingą na
ciją.

Tautinių grupių jungima
sis krūvon ir jų solidaru
mas ypač šiais karo laikais 
yra būtinas. Tuo labiau, kad 
Amerikos priešai šiandie 
labai pageidautų šias gru
pes kokiu nors būdu sukur
styti prieš šalies autorite
tus ir pasėti vienokią ar 
kitokią nepasitenkinimo sė
klą. Bet priešams tie žy
giai neįmanomi, nes tauti
nės grupės kaip visais lai
kais, taip ir šiandien yra 
Amerikai ir jos vyriausy
bei ištikimos. Jos šiandie 
bendrai su visais kitais re

Nuteistas kalėti
už apgavystes
Už apgavystes teismo nu

teistas kalėti penkeriems 
iki septynerių metų Carro- 
lyn E. Crump. Jis kaulino iš 
žmonių pinigus viliugingais 
tikslais.

Karo laikais 
reikia daug maisto
Anglijos maisto ministras 

lordas Woolton paskutinė
mis dienomis apžvalgė dau
gelį žemės plotų, kurie šio 
karo laiku reklamuoti mais
to gamybai.

Rugpiūčio 12 d. lordas 
rado didoką plotą, kur šau
niai augo avižos, kviečiai ir 
bulvės. Jam paaškinta, kad 
tas žemės plotas apie per 
2,00 metų iki šio karo ne
buvo kultivuotas.

mia vyriausybę ir bendrai 
kovoja su priešu už Ameri
kos apsaugą ir viso pasau
lio žmonių laisvę.

Reikia tikėtis, kad advo
kato Grish vadovybėje bus 
sudaryta gausinga lietuvių 
atstovybė, kuri per “Illinois 
National Day” iškilmes pa
sirodys didinga, žavinga ir 
įspūdinga.

Į Soldier Field įėjimas 
yra veltui. Bet kurie lietu
vių pageidautų būti ten kar 
tu su mūsų tautine grupe, 
gali gauti rezervuotus bi
lietus pas advokatą Grish, 
4631 So. Ashland ave., Chi
cago.

Šiandie įvyksta 
muzikes festivalis

Soldier Field stadijone, 
Grant parke, šiandie įvyks
ta šaunus Chicagos ir apy
linkių muzikos ir dainų fes 
tivalis, kurio pelnas skiria
mas Army Emergency Re
lief fondui ir Navy Relief 
draugijai. Bus žavinga pro
grama, nes dalyvaus žy
miausios ir rinktiniausios 
meninės jėgos.

Festivalį rengia The Chi
cago Trituie Charities, 
Ine.

Lėktuvai sparčiai 
pristatomi

Iš Londono pranešama: 
Kokiu spartumu Amerikoj 
gaminami lėktuvai į Angli
ją pristatomi, paaiški iš pa 
skelbto raporto, štai, vadi
namas Liberator bombone
šis iš Amerikos į Angliją 
prisiųstas (atskridintas) į 
22 valandas jį pilnai sudės 
tytą išleidus iš fabriko Pa
cifiko pakrantėse. Pirmiau
sia bombonešis pasiųstas į 
Kanadą, o iš ten į Angliją.

Nubaustas už kario 
sužeidimą

South State Street teis
me 200 dol. bauda ir teismo 
lėšomis nubaustas vokietis 
nepilietis William C. Nebe, 
54 m. amž., už išmetimą 
pro langą iš 8-ojo namų au- 
škto butelio su degtine į žy
giuojančių gatve kareivių 
grupę. Vienas kareivis sun
kokai sužeistas. Neįrodyta, 
kad jis tai tyčiomis būtų pa 
daręs.

SKLANDYTUVO TRANSPORTO VIDUS

("UnLUfM" Acme teiepnoM—
Tai “commando” sklandytuvo vidus. Skridikas su pa

vaduotoju sėdi prie vairo, o kareiviai — ant suolų rui
mingame kabinę. (Official U. S. Army Air Force photo).

Jam įkirėjo namie darbas; 
sukėlė maištą ir laimėjo

Rugpiūčio 10 dieną Wal- 
ter Holberg, 43 m. amž., 
2524 No. Maplewood ave., 
staiga nusiėmė prijuostę, 
tėškė į šalį indų plovimo 
skudurį ir apsitaisė išeiti iš 
namų. Pasiryžo ilgiau ne
dirbti namie jokio moteriš
ko darbo, kurs jam įkirėjo. 
Įsikišo į kelnių kišenius 
du žaislinius “revolverius” 
ir išėjo.

Netrukus po to jis įėjo ju 
bilierinėn krautuvėn, 2551 
Fullerton ave., ir ten išsi
traukė iš kišeniaus vieną 
blizgantį “ginklą”. Viduje 
buvo tik vienas krautuvės 
savininkas.

“Stiek’ em up!” prabilo 
Holberg. Krautuvininkas 
tuojau atsakė jam: “Imk 
sau kas tinkama”. Ir patsai 
išbėgo pro duris kviesti po 
liciją.

Kaip bematant atvyko po 
licija. Atsargiai dirstelta 
pro langą, ką veikia plėši
kas viduje. Pastebėta, kad 
jis nieko neveikia. Jis ten 
stovi taip, kaip krautuvinin 
ko paliktas. Policija jį suė
mė. Jis nė kiek nesipriešino.

Rugpiūčio 13 d. jis prista 
tytas teisman prieš teisėją 
William V. Daly. Pirmiau
sia iššauktas policininkas 
liūdyti. Jis sakė:

“Jūsų malonybe, šis kali
nys mums pasipasakojo, 
kad jo žmona privertė jį 
per eilę metų dirbti viso
kius namie darbus. Jis tu
rėjo grindis šiūruoti, viso
kius daiktus išdulkyti, in
dus plauti, kas pirmadienis 
skalbti ir dar priede prižiū
rėti 5 metų berniuką. Jo 
žmona privertė jį nešioti pri 
juostę. Tas viskas jam ne

paprastai įkirėjo ir jis nus
prendė verčiau pakliūti ka
lėjiman.

Teisėjas kreipės į kalinį 
Holberg. Pareiškė, kad tas 
jo nusikaltimas yra rimtas 
ir jis už tai gali būti nutei
stas kalėti nuo 1 iki 14 me
tų. Tenai nereikės valgių 
virti ir vaikų prižiūrėti. Ką 
gali į tai pasakyti, klausė 
jo teisėjas.

Holberg atsakė, kad jis 
jau pabuvojo kalėjime ir 
jam to pakaktų. Sakėsi, kad 
jis norėtų grįžti atgal namo 
ir įsijungti į savo senąjį 
jungą — prie naminio dar
bo.

Teisėjas jį paleido.
Jo namuose vykdomos re

formos. Žmona nuoširdžiai 
pasipasakojo, kad ji neturė 
jusi nė mažiausios blogos 
minties savo vyrą spausti, 
arba skriausti. Ji pripažino, 
kad tas viskas įvyko dėl jos 
pačios neapdairumo. Ji dir
ba vienam apsaugos fabri
ke ir gerai uždirba. Tad ma 
nius, kad vyrui nebus sun
kumų būti namie ir šeimi
ninkauti. Ji apgaili, kad vy 
ras pasijuto esąs skriau
džiamas. Prie namų darbo 
bus nusamdyta moteris vy
rui padėti.

Ilgas karas
Leit. gen. William S. 

Knudsen, karo gamybos 
viršininkas. So. Bend, lnd., 
kalbėdamas pareiškė, kad 
prieš Ameriką stovi ilgas ir 
didis karas, tad karo garny 
ba turi būti paspartinta, 
kad šioje gamyboje ašies 
valstybes pralenkti.

Reader’s Digest žurnalas asignavo tyrimų laborato
riją ištirti cigaretus. Ji ištyrė 7 vndovaujamosius 
cigaretus ir Readers Digest atspausdino rezultatus.
* Old Oold cigarete buvo MAŽIAUSIA nikotino.
* Old Oold turėjo MAŽIAUSIA gerklę erzinančių

savybių (tars and resins).
Abiejuose šiuose svarbiuose punktuose Old Gold 

buvo geriausias iš septynių ištirtų cigaretų.
žiūrėkite Reader’s Digest Liepos mėnesio nume

rį. Pamatykite ką tas aukštai vertinamas žurnalas 
raportuoja. Jus pasakysite “Nuo dabar mano elga- 
retu yra naujasis Old Oold“.

P. LORILLARD COMPANY, Founded 1760

mu
X Ben. J. Kazanausko, Mu 

tual Federalės Bendrovės, 
2202 W. Cermak Rd., sekre
toriaus ir jo žmonos sūnus 
Algirdas (Augie), rugpiūčio 
11 d. išėjo į Dėdės Šamo tar
nybą. Linkime Algirdui Ka- 
zanauskui pasisekimo, o tė
veliams, broliui ir sesutei, 
nuoširdžios užuojautos.

X Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimas pra
eitą trečiadienį, dėl visuoti
no Chicagoj nutamsinimo, 
neįvyko. Dėl to valdyba nu
tarė šaukti nepaprastą su
sirinkimą sekantį penktadie
nį, rugpiūčio 21 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj. Sky- 

I rių, draugijų ir organizacijų 
atstovai prašomi įsidėmėti 
dieną.

X Domą Kaminskienė, 
žmona dainininko A. Ka
minsko ir darbuotoja įvai
riose organizacijose, su sū
num keletai savaičių išvyko 
į Detroit, Mich., aplankyti 
savo gimines, ypatingai sa
vo motiną ir sergantį tėvą 
Gustaičius. Tėvas šiuo laiku 
randasi ligoninėj.

Rūkytojai visur pereina 

prįe cigareto skaitomo

pirmu
Reader’s Digest žurnalo nepartyviškuose rinkimuose,

Kurie parodo

OLD GOLD mažiausiai Nikotino
OLD GOLD mažiausiai Gerklę Erzi

nančių savybių (Tars and Resins)

X Kun. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, ateinantį sekmadienį 
klebonijoj kelia pietus vi
siems dovanų laimėtojams 
praeitam parapijos bazare.

X Teresė ir Juozas Kikai, 
apvažiavę kelias valstybes, 
laimingai grįžo Chieagon. 
Jie yra žymūs Dievo Ap
vaizdos parapijiečiai ir uo
lūs mūs organizacijų rėmė
jai.

X Andrius Daugirdas, bu
vęs didžiausio Lietuvoj dien
raščio "XX Amžius” admi
nistratorius, pabėgęs nuo 
Rusijos komunistų teroro, 
kuomet, sulaužė visas sutar
tis, smurtu okupavo Lietu
vą 1940 m., neseniai atvyko 
į Ameriką, o šiomis dieno
mis į Chicago. Jis darbuo
sis prie dienr. “Draugo” ad
ministracijos.

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius, Bridgeporte, rytoj 
Labdarių ūky rengia išva
žiavimą. Trokas nuo Gudų 
krautuvės išvažiuos 11 vai. 
ryto. Kurie nori važiuoti tro 
ku, prašomi atsilankyti prieš 
11 vai., kad nereiktų laukti.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendrovės 
sekretorius, 2202 W. Cermak 
Rd. atostogauja. Linkime il- 
gamečiui sekretoriui ir sėk
mingam biznieriui ir bendro
vės reikalų vedėjui malonaus 
poilsio.

X Komp. A. Pocius pra
neša, kad jungtinis visų tau
tų, kurios dalyvaus Illinois 
National Day, rugpiūčio 23 
d. Soldier Field, dainuos an
gliškai tris dainas. Gaidos 
chorų vadams paruoštos ir 
išsiuntinėtos.

X Kas buvo autorius U. 
S. cento su Lincolno portre
tu? Lietuvis! Tikrai, lietu
vis iš Šiaulių — Viktoras 
Baranauskas-Brenar. Jis bu
vo skulptorius. Į Ameriką 
atvykp 1890 metais. Centai 
su Lincolno portretu kaldin
ti 1909 metais. Rugpiūčio 23 
d. Illinois National Day pro
gramoj bus vienas nepapras
tas vaizdas — skulptorius 
V. Baranauskas-Brenar, au
torius dabar kursuojančio 
U. S. cento.

X Pas J. ir R. Mazeliaus- 
kus, Bridgeporto oldtaime- 
rius, viešėjo Marcelė Kra
sauskienė iš Norwood, Mass. 
ir B. Gutkauskienė iš Brigh
ton, Mass. Viešnios yra R. 
Mazeliauskienės parapijonės 
iš Lietuvos, dėl to malonu 
buvo joms po 20 nesimaty
mo metų susitikti. Viešėda
ma Chicagoj M. Krasauskie
nė bandė surasti čia savo 
brolį Jokūbą Lileikį, kilusį 
iš Gardamo parapijos, Pip- 
liškių kaimo. Jis pats, arba 
kurie jį pažįsta prašomi at
sišaukti į R. Mazeliauskienę, 
3259 So. Union Ave.


