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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln
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CHURCHILLO. STALINO KONFERENCIJA
Anglijos premjeras konferavo su
Stalinu
»< ef ’
'

Alaskoj sniego audros

Nacių kolonizacijos planai
okupuotoj Rytų Europoj

Manoma, jog Churchillas
•M

Vokiečiai pasiryžę sudaryt germanų

susitarė dėl antrojo fronto

tautų federacijg - Bernas

LONDONAS, rugp. 17d.— rencijose Maskvoje prieita
Pranešimas, jog premjero “galutinų nutarimų” Londo
Churchillo ir Stalino konfe- ne aiškinama, jog Jungtinės

LISABONA. — šveicarų sias tautas”: norvegus, da
laikraštis “Die Tat” (VII.8) nus, olandus ir flamandų
aptaria Vokietijos planus kilmės belgus.
Rytų Europoje. Vokietija,
pasak laikraščio, turi du tik
slus: 1. sudaryti germaniškų
tautų valstybę ir 2. koloni
zuoti Rytų Europą.

Šių tikslų ir planų Vokie
tija tikintis pasiekti politi
niu pakliovimu ir ekonomine
Rytų Europos eksploatacija
—išnaudojimu.

Laikraštis rašo, jog visas
germaniškas tautas, esan
čias Vokieijos pasienyje,
Vokieija nori pajungti vie
noje valstybėje, kuri sudary
tų pagrindą vokiečių hege
monijai “naujoje Europoje.”
Vokietija jau keliais atve
jais pagrasino Olandijai ir
Norvegijai jas aneksuoti; jei
gu jos geruoju neįstos į
“germanų federaciją.” ši fe
deracija turėtų bendrą “fuehrerį,” kas reikštų tų vals
tybių “Anschlussą.”
(Kiek anksčiau buvo pra
nešta, jog Lietuvon pasiųsta
nacių mokslo žmonės, kurių
pareiga, matomai, bus įro
dyti lietuvių germaniškumą
ir tuo būdu palengvinti Lie
tuvos tiesioginį prijungimą
prie “germaniškosios federacijos”).
Vieni Nepajėgs.

Vokiečiai, pasak laikraš
čio, jaučią vieni nepajėgsią
įgyvendinti savo užsibrėžtų
planų, nes turį permažai
žmonių. Tuo tarpu vokiečių
. kolonizacijos planai siekią
net iki Sibiro, o ekonominės
eksploatacijos projektai apimą ir Afriką.
laikraščiai

Rusijos kariuomenei be

Zeitung “ypatingai gerai”
asmuo

kovojant žūtbūtines kovas

rašo

prieš

apie esamą padėtį okupuo
tose Pabalčio

iš

nacius,

konferavo

valstybėse,
(“Draugas”

Acme

telephotol

Alaskos oras yra šiurpus lakūnams. Laivyno PBY patrulinis bombonešis ir smil
nimas ir galimas pasiprie čių maišelių “pillbox” Alaskos orinėj bazėj vos neužpustyti staiga kilus sniego pusty
šinimas.
mams. Sniegas Alaskoj daug neparankumų sukelia lakūnams. (Official U. S. Navy
Autoriaus straipsnis tuo photo).

Maskvoje

Churchillas ir

Stalinas.

kur matomai vyksta aiš
kus ir platus nepasitenki

Nauji Anschlussai.

Šveicarų

EUROPA.

LISABONA. — Kauener

informuotas

Valstybės, Anglija ir Rusi
ja galutinai nutarusios kaip
nugalėti ašį ir kada pradėti
antrąjį frontą.

KARO EIGA

Prievarta Lietuvoj
.

•

PIETVAKARIŲ
PACIFIKAS.
Solomon

salose kovos
tebevyksta. Sąjungininkai

būdingas, kad jis atsklei

bombarduoja Timorą, kur

džia, jog vokiečiams pri

vyksta

reikė

raminti

“buvusių

Pabaltijo valstybių”

tau

AMERIKIEČIAI BOMBARDUOJA TIMOR SALĄ

tas. Ir. pasak jo, tų vals

tybių interesai
nebūsią
pažeisti, kviečiant jvairiu^
moderniškuosius kryžiuo
čius į Rytų Europą.

Churchillas Maskvoj
pereita ketvirtadienį
NEW YORKAS, rugp. 17
d. Vokiečiai, kurie per dvi!
savaites jau skelbė, kad Anglijos premjeras Churchillas
konferuoja su Stalinu Mas
kvoje, vakar naktį per Ber
lyno radio paskelbė, jog Ma
skvon Churchillas atvykęs
tik pereitą ketvirtadienį.
Berlyno radio pareikė, jog
“Churchillas Maskvon vykęs
orlaiviu per Kairo ir Tehe
raną ir dėjo visas pastangas,
kad jo vizitas pas Staliną
būtų paslaptis.”

Doolittle lankosi
Didžiojoj Britanijoj

su Stalinu

partizanų

kovos

prieš japonus.
INDIJA.
Neramumai Indijoj ap

Solomon kovos

|\Jac

rusų sunaikintą
Maikopo miestą
.I

MASKVA, rugp. 17 d; —
Susprogdinę vertingus nafgabenę aliejaus išteklius, rū
tos versmių įrengimus ir iš
saį pasitraukė iš Maikopo,
kurį1 uėėmė vokiečių kariuomenė,' Rusai pasibraukė į
kitą naftos versmių centrą
—Grozny versmių apylinkes.
Vokiečių šarvuotosios di
vizijos tebesiveržia Grozny
žibalo šaltinių ir Kaspijos
jūros linkui Rostovo-Baku
geležinkelio linija, kuri eina
lygiagrečiai su Kaukazo kal
nais.
Stalingrado Fronte.

vyksta jau 11 diena
Gen. MacArthur štabas,
rugp. 17d.—Gen. MacArthur
lakūnai palaiok nepertrau
kiamą sargybą virš vandenų
,į šiaurryčius nuo Australi
jos, kad japonai negalėtų
pasiųsti paramos Soloomn
salosna, kur kovos vyksta
jau 11 dienų už svarbiau
sias bazes.

NEW DELHI, Indijd, rugp.
17 d.—Nacionalistų ; agitato
rių areštai tebevyksta, bet
bendroji padėtis Indijoje
pagerėjo.
Vakar dvi indusų naciona
listų grupės bandė sudaryti
nepriklauseomybės demonsLondono spauda rašo, jog rtacijas, beta policija atvy
“atrodo, kad sąjungiiiinkai kus išsiskirstė.
Į
jau laimėjo žemėje, jūroje
Taip pat vakar nacionalisir ore Solomon apylinkėje
tai buvo sušaukę užuojautos
prieš japonus, kai tuo tarpu
susirinkimą, kai paskelbta,
Australijoje ir Washingtone
jog mirė Mohandas K. Ganoficialieji sluogsniai nieko
dhi privatus sekretorius Maneskelbia.
hadev Des-Ai. Jis mirė in
Bombardavo Tlmorą.
ternavimo stovykloje nuo
širdies ligos.
• *

......
t Štabo
Tuo tarpu šiaurinėje fron- kelM> j
to dalyje vok._ečn, .r rymu-,
m, kariuomene be paliovos VQ

veržiasi

Stalmgrado

linkui

Berlyno praneša, kad Rytų
LONDONAS, rugp. 17 d.. ii- nežiūrint sukoncentruo
Europai kolonizuoti numato
—šiandie paskelbta, jog An tos sovietų artilerijos, pasi
ma pritraukti “germanišką- glijoje lankosi brig. gen. stūmėjo pirmyn.
r , •» '
»
James H. Doolittle, kuris
Vokiečiams pavykę pralau
vadovavo Amerikos kariuo
rusų linijos į pietryčius
Paryžiuje ieško sabo- menės bombanešiams atako žti
nuo Kletskajos bet į šiaur
je ant Tokijo balandžio 18d. ryčius nuo Kotelnikovski ru
tažninkų organizacijos Autoritetingi sluogs niai sai nacių atakas atrėmę.
BERNAS, rugp. 17 d. — pareiškia, jog Doolittle ne
šiuo metu atrodo, jog kri
nuolatinei tiškiausias rusų frontas yra
Prancūzų laikraštis paskel bus priskirtas
bė, jog Paryžiaus policija tarnybai prie Amerikos avi- prie Stalingrado, ypač Kletakaja sektoriuje.
pradėjo ieškoti vadų slaptos acijos pajėgų Europoje.
Tai jau antroji gen. Doo
organizacijos, kuri esanti
Sunaikino 369 Orlaivius.
atsakinga už paskutiniuosius little specialioji misija karo
Rusų pranešimai skelbia,
sabotažo ir pasikęsinimo metu Anglijoje. Pirmą kar
tą Doolittle apsilankė Angli jog į savaitę, kuri baigės
prieš vokiečius veiksmus.
Šis laikraštis paduoda, jog joje 1941 metaois, kai dar rugpiūčio 15 d., sunaikinta
Paryžiia>U8 slaptoji policija Amerika nebuvo įtraukta į 369 vokiečių orlaiviai ir žu
vę 241 rusų orlaivis.
suradusi, kad Paryžiaus apy karą.
Rusų pozicijos Voronežo
linkėję veikianti milžiniška,
Saulė teka 6:02 vai., saulė fronte pablogėjo, kai didelės
slaptoji organizacija, kuri
vokiečių pajėgos pravedė
leidžias 7:47 val.
ir veda platų terorizmą.

Nacionalistų
vadų areštas
Indijoj vyksta

komunikatas

pas-

-aąjungininkų Vi

ataka. k.gJ-L

okupuotą

mlest,

pietryJių pakraSty.

“Visos bombos pataikė į
taikinio apylinkę, kur sukel
ta didelis gaisras. Atakose
priešo priešorlaiviniai pa
būklai atsišaudė, bet, pasak
komunikato, “mūsų viai or
laiviai grįžo į savo bazes.”
Beto gen. MacArthur pas
kelbė, jog Timoro saloj te
bevyksta partizanų kovos
prieš japonus ir manoma,
jog netrukus galima tikėtis
sąjungininkų invazijos į Ti
morą.

atakas ir prasilaužė į kaimą
vakariniam Dono upės kran
te.
Pravda pareiškia, jog vo
kiečių atakos visame fronte
sustiprėjusius

1

graikus patriotus
LONDONAS, rugpiūčio 17
d.—Kretos saloje skaičius
graikų, kurie pamanė, kad
vokiečių parašutininkų prak
tiks. yra britų invazija ir kad
padėtų “britams” užėmė Can
dia aerodromą, šiandie visi
sušaudyti.
Graikų vyriausybės Lon
done,
pranešimu, suimta

trys šimtai graikų, bet su
šaudytųjų skaičius dar ne
žinomas.

BERLYNAS, rugp. 17d.—
Berlyno radio paskelbė, jog
šiandie mirė naujojo Turki
jos ministerių. kabineto vi
daus reikalų ministeris Flkri Tuzer.

MASKVA, rugp. 17 d. —
Šiandie oficialiai paskelbta,
jog Anglijos premjeras Chur
chill baigė keturių dienų ke
lionę Maskvon ir tuo laiku
kartu su Jungtinių Valsty
bių generolais ir valstybės
vyrais konferavo su Stalinu
kaip sulaikyti ir nugalėti
vokiečius.
Anglijos premjerą Mas
kvon nugabeno Amerikos
lakūnai. Su juo vyko dvide
šimts britų. Jie Maskvą pa
siekė rugpiūčio 12 dieną ir
išvyko vakar rytą.

tilo, bet nacionalistų vadų

areštai tebevyksta.

Berlynas skelbia:
užimta Done užlanka

Prezidentui Pranešta.
Taip pat pranešama, jog
kasdien apie pasitarimus ir
nutarimus buvo pranešinėjama Prezidentui Roosevel
tui ir 'gen. Chiang Kai-shekui.

BERLYNAS, rugp. 17d.—
Berlyno radio paskelbė na
cių karo vadovybės praneši
mą, jog visa Dono užuolan
ka prie Stalingrado yra na
cių rankose.

Paskelbtieji komuniktatai
Maskvoje ir Londone pareiš
kia, jog konferencijose pa
daryta skaičius nutarimų
karo vedimo reikalu ir jog
esąs sutarimas tarp Rusijos,
Pasak nacių, kitos vokie- J Anglijos ir Jungtinių Valsty
čių kariuomenės kolonos pa-' bių paantrintas “nuoširdustoviai veržiasi šiaurvaka-(mo atmosferoj.”
rių

ypaž j pietus

Pirmą Kartą.

nuo Kuban, upės, kur jie žy
Ministerio pirmininko kegiuoja Juodosios jūros įuosto
lidnė
Maskvon buvo laikoma
Novorossisk linkui.
paslaptybėje, bet nacių raTačiau nacių komunikatas

jau

savajtea apįe

pripažįsta, kad į šiaurvaka ją pranešinėjo.
rius ir pietvakarius nuo Ma
Churchillas ir Stalinas pa
skvos vokiečių kariuomenė sitarimams susitiko pirmą
tebeveda gynimosi kovas. kartą, nors anksčiau Mas
Jie pabrėžia, jog visos rusų kvą buvo aplankęs Edenas
atakos buvusios atmuštos.
ir vėliau Molotovas buvo pa
daręs revizitą.
Stalinui diskusijose padė
Olandijoj nauja nacių
jo buvęs apsaugos komisa
traukomi nelaimė
ras Vorošilovas ir užsienio
komisaras Molotovas.
LONDONAS, rugp. 17 d
—Olandijos žinių agentūra
šiandie paskelbė rusų pra Sušaudė vokietį už
nešimą iš Maskvos, jog ne
toli Oroningen,
šiaurinėj radio nusikaltimų
•
Olandijoj, du sunkiai pri
BERNAS, rugp. 17 d. —
krauti vokiečių kariuomenės Frankfurter Zeitung vakar
transporto orlaiviai susidau paskelbė, jog Wetzlai sušau
žę ir padaryta daug nuosto dytas vokietis Erich Deibel
lio, nutraukta susisiekimas. už išdavimą ir “radio nusi
Tuo tarpu sekmadienį vo
kiečiai sušaudė penkis žy
mesniuosius Olandijos įkai
tus, kai nesurasta sabotaŽninkai, kurie kaltinami už
panašią traukinio nelaimę
rugpiūčio 7 dieną.
Į

kaltimą.”
Toliau pranešimas pareiš
kia, jog sušaudytas Deibel
“bandė sunaikinti Vokietijos
žmonių atsparumą.” Jis, matomai, turėjo slaptą radio
priimtuvą, gal net siųstuvą.
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Antradienis, rugp. 18, 1942

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVOS VYČIU SEIMAS BOSTONE

Dalyvavo apie 100 atstovų ir svečių. - Seimų
sveikino Bostono miesto mayoras, Suffolk
apskričio prokuroras ir kiti. - Pavyzdingas
bankietas. - Patriotinga nuotaika.
Šią savaitę į Bostoną su-, ryta Amerikos žvaigždėtai
važiavo mūsų išeivijos gra- vėliavai ištikimybė, sugiedožiausias ir kultūringiausias ta Amerikos, Lietuvos ir L.
jaunimas — Vyčiai į savo Vyčių himnai, vadovaujant
organizacijos trisdešimtąjį muzikui Rapolui.
seimą, kurį suruošė vietinė
Centro pirmininkas p. Pr.
Lietuvos Vyčių Algirdo 17 Razvadauskas skelbia prezi
kuopa.
diumo rinkimus. Kadangi
Sekmadienį, rugp. 9 d. jau nesirado savanorių į prezi
pradėjo atvykti atstovai iš diumą ir niekas nepasiūlė į
įvairių kolonijų. Pirmadienį jį kandidatų, tai centro pir
buvo jau nemažas jų skai mininkas pasiūlė atstovus
čius.
, į prezidiumą. Visi pasiūlyAntradierų, rugp. 11 d. 91 t- buv0 vįenbalsiai išrinkti.
vai. rytą Lietuvos Vyčių or Prezidiumą sudarė šie ats
ganizacijo3 seimas prasidė tovai: vedėjas — inž. Anta
jo iškilmingomis šv. Mišio nas J. Mažeika iš Pittsbur
mis Šv. Petro lietuvių pa gh, Pa.; pagelbininkai —
rapijos bažnyčioje. Vyčiai, Danielius J. Averka iš Broo
tai mūsų išeivijos žiedai. klyn, N. ¥. ir p. V. Grine
Taigi ir šv. Mišias atnaša vičius iš Kearny, N. J. Raš
vo nuoširdus jaunimo vadas tininkai — Petras Kupraitis
kun. K. Jenkus, vietinis. iš So. Bostono ir Margareta
Jam asistavo taip pat jau A. Dovidonytė iš Athol,
ni vadai kunigai, būtent, Mass.
•
kun. A. Baltrušiūnas iš
Mandatų komisija — Ju
Cambridge ir kun. čebatorius iš Waterbury. Ceremo zė Adomaitytė iš Orange,
nijų vedėju buvo kun. Vosy N. J., Felicija Grendelytė iš
lius, M. I. C. Patarnavo kun. So. Bostono ir Ona TamoJ. Plevokas ir vietinis kleb. šauskaitė iš Athol, Mass.

kun. P. Virmauskas, L. VySveikinimų ir rezoliucijų
čių organizacijos
garbės komiaija _ kun K Jenkus.

narys.

U. S. armijos ori nių jėgų skridikai kalbasi su britų lakū
nais, grįžusiais iš žvalgybos Afrikos tyrynų padangėse. Amerikiečiai lakūnai, bend
raudami su britais lakūnais, mokinasi kariavimo tyrynų padangėmis.
U. S. lakūnai Afrikoje

dalyvaujančius seime, pareikšti sveikinimo žodžius:
Kun. Pr. Virmauskį, kun.
dr. K. Urbonavičių, kun. P.
Jurą, kun. J. Vaitekūną,
Maurice J. Tobia’
kun. Pr. Juškaitį, kun. St.
Adv. Jonas Grigalus, kai Į Railą, kuris sveikina paver-

resentative on this occasion
Congratulations and best
wishes for a successfull
Convention.

po kvietimų komisijos pir gtos Lietuvos ir buvusi oe.
mininkas, kviečia
svečią prieš Lietuvos užgrobimą
Hon. William J. Foley, Bos Pavasarininkų organizacijos
tono Suffolk county proku vardu, kun. K. Jenkų, kun.
rorą pasakyti kalbelę. Hon. A. Baltrušiūną, kun. J. VilWilliam J. Foley labai gra čiauską, kun. M. Kemėžį,
žiai ir nuoširdžiai kalbėjo adv. A. J. Young, A. Kneižį,
apie lietuvius, kaipo gerus M. A. Norkūną, adv. J. Cū
ir ištikimus piliečius. Reikia nį, dr. Pr. Galinį, D. J. Apažymėti, kad p. Foley yra verką, adv. A. O. Šaliną.
gimęs ir augęs So. Bostone Lietuvos Garbės konsulą.
lietuvių sekcijoje, tai jis la*ĮVisi paminėti sveikintojai
bai gerai pažįsta lietuvius j dalyvavo pirmos dienos seir yra nuoširdus lietuvių gijose.
.Oi J v r
prietelis.
Rytojaus dieną atvyko ir
Pr. Razvadauskas padė
koja adv. Grigaliui ir pro dalyvavo daugiau žymių va
kurorui VVilliam J. Foley, dų ir atstovų, kurie taip pat
ir seimo vedimą perduoda pareiškė savo nuoširdžius
išrinktam vedėjui inž. An sveikinimus. Juos paminėsi
me kituose seimo eigos ap
tanui J. Mažeikai.
rašymuose.
Inž. A. J. Mažeika nuošir
Telegramomis sveikino
džiai sveikina seimu ir at
sišaukia, kad visi atstovai šie: N. Y. ir N. J. Lietuvos
rimtai svarstytų iškeltuo Vyčių apskričio pirm. Juo-

Marijonų provincijolas — jos, Jungt. Valstybių ir
“Apgailestaudamas, kad ne Lietuvos gerovei.
galiu patenkinti Jūsų pak
vietimą, prašau perduoti
ADVOKATAS
mano ir visų Marijonų nuo
širdžius sveikinimus bei lin
kėjimus gausios Dievo pa WHITNEY E. TARUTIS
laimos kilniems trisdešimto
ADVOKATAS
jo L. Vyčių Seimo dar
Centrinis Ofisas:
bams”.
3133 S. HALSTED ST.
Tą pačią dieną po pieti
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS:
Nuo 4-moa iki 8-toa
nėje sesijoje sveikino seimą
valandos vakare.
kun. Padvaiskas iš VVorces
Telefonas CALumet 6877
ter, Blaivininkų organizaci
134 N. LA SALLE ST.
jos vardu; dr. Alb. Kiburis, Room 2014
Tel. STAte 7571
A. Peldžius.
Išklausyta kaikurių cent
LIETUVIS DAKTARAS
ro valdybos raportai, pers
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
kaitytas pereito seimo pro
a
t a a k o minga! ui
tokolas. Iš raportų paaiškė
jo, kad L. Vyčių organizaci
ja per pastaruosius metus
los f budrik
KBALT1VEJE
žymiai sustiprėjo ir paaugė
jo nariais. Vyčiai įgauna
3241 So. Halsted St.
daugiau pasitikėjimo ir pa
Telefonas:
lankumo visose kolonijose.
Pirmos ir antros dienos
Caiumet 4591
sesijose visi svarstymai ir
DHL RADIO PATAISYMO
nutarimai buvo išimtinai or
PASAUKITE:
ganizacijos reikalais.
VAROS S0K8

.

zas Augustinas; prel. Jonas
Ambotas, Hartfordo lietuvių
par. klebonas, kuris apgai
lestavo negalįs dalyvauti
Seimo antra diena taip
DR. G. SERNER
seime, bet “esu su Jumis
pat prasidėjo šv. Mišiomis LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
dvasioje. Valio, Valio, Va
25 metų patyrimas
Šv. Petro lietuvių parapijos
lio!”
TaL Yarda 1829
bažnyčioje.
Pritaiko Akinius.
Chicagos apskričio vardu
Kreivas Akis
Seimas per visas tris die
Ištaiso.
sveikina sekretorė Stasė Donas pasižymėjo dideliu rim
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
rzaitė — “Sėkmingo seimo.
3401 SO. HALSTED ST.
tumu. Visi atstovai atydžiai
Mes au Jumis šimtą nuo
kampas 34th St.
išklausė kalbų, priėmė re
šimčių.” Sveikina veteranai
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
zoliucijas savo organizaci Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
Vyčiai — Sakalas, Šimulis
ir Zaromskas iš Chicagos
LIETUVIAI DAKTARAI
Kur., dr. K. Rėklaitis, Tėvų

M. P. ATKOČIŪNAS
Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero

TaL YABds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

So. Boston, Kazys Basana
Antradieniais, Ketvirtadieniais
EB AKINIUS FMTAIKO
Tik viena pora aklų visam gy
Turiningą pamokslą pa vičius, Jersey City, N. J.,
ir Penktadieniais
venimui. Saugokite jas. leisdami
744 VVest 35th Street !
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M.
išegzaminuoti jas moderniSktuusia
sakė kun. M. Kemėžis, Ba- adv. Jonas Grigalius, So.
metodą, kuria regėjimo mokslas
r
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
gali sutelkti.
yone, N. J. lietuvių parapi Boston.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
85 METAI FATYIUMO
Pirmadieniais tik 2-4
jos klebonas ir L. Vyčių
pririnkime akinių, kurie pašalina
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
vtsų akių {tempimų. ..
Sveikinimo kalbas pasakė
Valandoa: 3 — 8 popiet.
Centro Dvasios Vadas.
TeL OANal 5909
žymūs svečiai ir atstovai.
Dr. John J. Smetana
Po pamaldų pusryčiai. Apie 11 vai. rytą atstovai ir Pirmutiniu sveikintoju pak
Dr. 1 J. Smetana. Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
optomejt Justai
svečiai susirinko į parapi viestas adv. Jonas Griga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2198 VVest Cermak Road
1301 So. Ashland Avenne
jos svetainę, .492 E. Seventh lius, kuris sveikino ne tik
Ofisas Ir RazidencŲa:
Ofiao UL OANal 8346
Kampas 18-toa
savo vardu, bet taip pat ir
Telefonas: GANAI. O52S, dilcagc
St., So. Bostone, pradėti sei
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—B
2199 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
Bostono
miesto
majoro
Seredoj pagal sutartį.
mo sesijas.
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:10 p. m.
OTISO VALANDOS
7004 So. Falrfleld Avi
Trečiad. lr tefitad. 8:80 a. m.
Gražią seimo atidarymo Maurice J; Tobin vardu> ku‘
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.
UL:
HEMIoek
SU0
iki 7:08 d. m.
ris yra išvykęs atostogoms
ANTRAS OFISAS
kalbą pasakė adv. Antanas
Tat YABds 884S
ir negalėjo asmeniai daly sius įnešimus ir sumanymus
2017 So. Weatera Avė.
Young, seimo rengimo ko
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
Tei. CAN ai 7171
vauti. Pažymėtina, kad Bos organizacijos gerovei.
miteto pirmininkas. Jis pas
Nuo S vaL ryto iki S vaL
TeL OANal 8188
Ofise UL VIBfinU 8086
tono majoras ne tik per sa
Kviečia šiuos asmenis,
DANTISTAS
veikinęs dalyvius, pavedė
Ranidendjoa UL: BEVerly 8844
vo atstovą sveikino, bet
seimą vesti L, Vyčių cent
4649 So. Ashland Avenue Ofiso TeL ........... VlRglnU 188S
DR.
S.
BIEŽIS
arti 47th Street
DR. T. DUNDULIS
ro pirmininkui p. Pranui taip pat prisiuntė ir sekan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. AL. RAČKUS
vaL:
ano
9 vnl. ryto iki 8 vnl. vak
GYDYTOJAS a CHIRURGAS
Razvadauskui.
Pastarasis čio turinio telegramą:
PASKOLOS
Seredoj pagal sutartį.
2201 VVest Cerinak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sveikino seimą ir džiaugėsi
“Regret absence on vaca
4197 Archer Avenue
Telefonas:
HEMlock
5849
1-3 popiet ir 7-8 -v. vak.
4204 Archer Avenue
DAROMOS Ofiso vaL: 1—3 ir I—8:30 P. M Valandos:
seimo gausumu. Pakvietė tion makes attendance a<
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
Trečiadieniais : pagal antartį.
LIGONIUS PRIIMA:
karais ofisas uždarytas.
vietinį kleboną kun. P. Vir your Convention impossib
ANT PIRMŲ MORGKIŲ
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mauskį pradėti seimo sesi le. Have asked Mr. Johr
Ben. 6958 Bo. Talman Are.
REZIDENCIJA:
GREITAI IR PIGIAI
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
Rea. TeL GROvaMU 04H
6757 So. VVestern Avė.
ją malda. Po maldos pada- Grigalus to act as my repMĖNESINIAIS
3241 West 66th Place
Office UL HBMlock 4848
OFISO VALANDOS:
ATMOKSIMAIS
TeL REPubiic 7868

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

DR. C. VEZEUS

DR. PETER T. BRAZIS

BR. 1 J. SIMONAITIS

LIFE’S BYfTAYS

GYDYTOJAS a. CHIRURGAS

TaL OANal 0857
Raa. teL: PROapect 6659

Vni.: 8—4 ir 1-9 vak.
Katvirtad. ir Nedėliomis santaros.

DR. P. Z. ZALATORIS

2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

4649 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedlliomia pagal antartį.
Office UL YABds 4787
Namų UL PKOspect 1980

TaL TABda 5981.
Baa.: KENirood 5107.

OR. A J. BERTASH
GYDYTOJA8 B CHIRURGAS

Ofiao vaLi ano 1-3; nno 6:30-8:81

796 VVent 39th Street
kas yra geriau turėti
lfasM|, nagu auksą.
Kas bus Ištvermingas Uo
galui, tas bus išgelbėtas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Popiet uuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki#
Nedėliomis pagal autartį

GYDYTOJAS IB OHSfcUBAAS

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJA8 IB CHIRURGAS

1913 So. Halsted St .

Banidancija: 6600 So. Arteaian Ava.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0
ir pagal sutartį.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

Sekmadieniais taipgi pagal antartį.

g iki 9 vaL vakare.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priima ligonius nuo
1-mos iki 3-čioa popiet
ir nuo
6-toa iki 8-tos vak.

Y A R D S 7299
8325 South Halsted St.

Telefonas:

Baa telafoua SBHlej f

DD. S. R. PMBTSB

Ittren lnboa),

TaL MUhruy 8880

Okicago, OL

OFISO VALANDO8;
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 0
vaL popiet ir nno 7 iki 8 JO vnl. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofiso TaL; Yarda
Bos. TaL: Kamvaod
Kamp. I9tos gat. Ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
9 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nadčiiomia nao 10 ik. 12 vaL dienų.
ir pagal autartį.

Res. 1629 So. 90th Avenue
TaL Cicaro 1484
Rez. Tei. LAFayette 0004
Ofiso TeL LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIE 2MA

MAKE

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

EVERY

4146 Archer Avenue

X* BONO DAY

4729 So. Ashland Avė.

BR. MAURICE KAHN

TaL Cicaro 1484

Dr. Emily V. Krukas
PAY DAY

DR. CHARLES SEGAL

VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 8—8:30 vak. Antrad. ir Beit.
10 iki 2:30 P. M.

Treč. ic Sekto. gagai

tarimu.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IB OHOZTROAS

2900 We#t 63rd Street
OFIRO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas P1tOspe< t 6737
Namų telefonas VfRgJnta, 2421

KKM&ITE “DRAIKI”

niKOvaa

Antradienis, rugp. 18, 1942

Lietuvos viltys, pavojai, uždaviniai
a) Liepos 28 diena —
Lietuvos diplomatinio pri
pažinimo per Amerika 20 —
metinę sukaktį — čia minė
ta nuoširdžiai ir įspūdingai.
Lietuvos ir
Amerikos
draugingumo
pagerbimui
ant Lietuvos Pasiuntinybės
Washingtone namo tą dieną
plėvesavo didžiulė Lietuvos
trispalvė vėliava.
Lietuvos įgaliotas Minis
tras Žadeikis ta pr'ogi lan
kėsi State Departamente ir
ten pareiškė padėką už pra
eities santykių palankumą
Lietuvai ir pareiškė lietu
vių tautos ryžtingumą ir
viltį atgauti laisvę Atlanto
Čarterio dvasioje karui pa
sibaigus.
Visuomeninis
sukakties
paminėjimas susikoncentra
vo Čikagoje ir pasižymėjo
čikagiečių giliu patriotingumu ir užtarnautu pasiseki
mu: Illinois gubernatoriaus
ir Chicago mayoro Lietuvos Respublikos Dienos prokliamavimas buvo simboliš
kai reikšmingas, nes per
tuos aukštus pareigūnus kai
bėjo Amerikos žmonės į
Lietuvos žmones. Dariaus
ir Girėno paminklo akivaiz
doje
miližiniška lietuvių

amerikiečių minia susikau
pus išklausė
rimtų ir su
įkvėpimu pasakytų Lietu
vos konsulo, buvusio Ame
rikos Ministro Lietuvai ir
kitų oratorių, gilaus turinio
prakalbas;

Garbingas
susirinkimas
pasižadėjo talkininkauti Lie
tuvos Jšvadavimui ir čia pat
pirko Dėdės Šamo bonų už
stambią sumą.
Tai buvo gerai padaryta:
Lietuviai ėjo savo lietuviš
ku keliu, kuris veda į ne
priklausomybę ir laisvę nuo
germanų ar kitų kaimynų
imperializmo. Pono Sumner
Welles “Memorial Day” kai
, . ,
i ... .
.__
boję tarp kitko buvo gi pasakyta kad

“‘••to'ta’ras faktinai

yna. SailSjimi»' kad

karas dėl tautų išlaisvini
mo, jis turi užtikrinti suve
reninę lygybę visoms tau
toms...
b) Kai čia laisvoj Ameri!kos padangėj lietuvių viltys
ir jausmai reiškėsi laisvai
ir triumfališkai, tai trimis
dienomis vėliau anglų salo
jse brendo nejaukus siurpri'zas: iš Londono pasiekė
Imus žinios, kad ten trijų
Baltijos valstybių legacijos
nuo rugpiūčio pirmos die-

NULIŪDIMO

nos
nepaminėtos
oficialiniame diplomatiniame są
raše. Nuo Sovietų invazi
jos į Pabaltijį, reiškia per
du metus su viršum, tos
trys Pasiuntinybės: Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, ten
išgyvavo ir figūravo diplo
matiniame sąraše kaipo pa
vyzdys britų kilnumo ir
draugiškumo
mažosioms
tautoms. Jei britai pasiry
žo šį netikėtą žingsnį pada
ryti dabar, tai galima ma
nyti, kad jie tai padarė sun
kių sąlygų verčiami lyg bū
tų prieš savo norą. Nors lie
tuvių tautai tokis žingsnis
yra skaudus ir nepriimti
nas, bet lietuviai bandys su
prasti britus, kurie per ilgus metus buvo geri mūsų
I6
e
bičiuliai, pareikšdami pasi-

VALANDOJE

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.

(Įsteigta 1889 m.).

teko

viniai šiuo tarpu galėtų bū
ti, kad ir taip suformuluoti:

žodžiais ir darh.is kurki
me lietuvišką praktišką vie
nybę, vedami Lietuvos išlai
svinimo idėjos, atmesdami
teoretiškus praeities ginčus
ir kreipdami visą savo ener
giją į eskimų problemų iš
sprendimą bei geresnį pasi
ruošimą ateities
proble
moms svarstyti.
Vasaros sezonas baigiasi
ir vėl prasideda darbingas
ruduo. Plačiomis akimis į
i mus tebežiūri Lietuvos ir
jos • tremtinių šelpimas. At
rodo, yra didelis reikalas

vaistų pasiuntimo Lietuvon
ir .taipgi atrodo esančios ga
limybės tai padaryti arti
miausiu laiku, jei tik nuda
roma reikiama suma vais
tams nupirkti arba j’ei su
renkame pakankama vaistų
kiekį suaukavimo metodu.
Taigi yra apie ką kalbėti ir
planuoti ir praktiškai veik
ti lietuviškoje dirvoje. O
svarbiausia: nei dienos nepraleiskime neprisidėję prie
Dėdės Šamo karinių pastan
gų, išsijuosę dirbdami dirb
tuvėse ir pirkdami bonus.

tokių priemonių imtis. Tas
faktas, kad Lietuvos Minis
tras ir kiti pasiliko ir savo
senoje rezidencijoje ir prie
savo pirminių pareigų, duo
da pagrindo manyti, kad
Baltijos valstybių pasiuntinybių "«P’minė]imas reguliariame diplomatiniame są
raše nereiškia tų \ valstybių
legalinio pagrindo nepripa
L. P. S. Z. N. 112
žinimo, kurios kitos valsty 1942 _ vili — 12.
bes naudai.
Washington, D. C.

Lietuvos žmonės, kaip pir
mame Pasauliniame Kare,
Meilė duoda šviesos dartaip ir dabar nestovi nuoša- i bui. (ANON),
liai, bet aukojti savo ener-! ■
giją ir gyvastį išsilaisvini Daugiau 31 moteris
mo tikslui:
keliolika tūkstančių Lie
tuvos jaunimo ir karių iš
Lietuvos kaujasi Rusijos že
mėse, — kelios dešimtys tū
katančių tremtinių iš Lietuvos išbarstyti Sovietijos ir
i Sibiro platybėse turi atiduo
J ti savo paskutines jėgas
‘ darbams, kurie jiems yra
paskirti; lietuviai savano
riai ir darbininkai apsau
gos darbuose randasi visuo1 se Jungtinių Tautų frontuo
se; gi pačioje Lietuvoje, —
visa tauta neša vokišką oku
pacinį jungą kaip ir visos
kitos pavergtos tautos. Lie
tuvių tauta turi pilną teisę
ir užtenkamai pagrindo rei
kalauti, kad jos teisės į
laisvę ir nepriklausomybę
būtų respektuojamos.
c) Mūsų lietuviški uždą-

PETER TROOST
MONUMENT CO.

išvyko stovyklon
Iš Chicagos ir apylinkių
31 moterų daugiau išvyko
WAAC stovyklon, Fort Dės
Moines, Iowa Jos bus mok.

CLASSIFIED

mmoDY

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

SHOOT STRAIGHT

With Our Boysl

REIKALINGA 1OO MERGINŲ
MERGINŲ — tarp 18 Ir 40 metų
amžiaus, nuo 100 iki 150 svarų svo
rio, prie lengvų dirbtuvėje darbų.
Nuolatini darbai, dienomis ir nakti
mis shiftal. Alga $18.00 Iki $20. J
suvaitę pradedant. Atsišaukite tarp
8 vai. ryto Ir 2 vai. popiet.

"DRAUGAS" HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Te), t RANdoloh 0488-B48»

BUY WAR BONDS

OSCAR MAYER A CO.
1241 No. Ketlguick

HELP WANTK1» — VYRAI

t

ATIDA TOOL & DIE MAKERS
Aukščiausia alga mokama ir užten
kamai “©vertime". Atsmaukite J —
SUNNYRIDE TOOL * DIE WORKS
2222 No. Cicero Avė.

Al A.

REIKIA STIPRIŲ VYRŲ. Kilnojimo
darbui popieros dirbtuvėje. Nuolati
nis darbas. Kreipkitės I —

TADAUSAS ZAURA
Gyveno 2130 W. 23 PI. Tel.
Seeley 3810.
Mirė Rugp. 14, 1942, 1:45
vai. popiet, sulaukęs pusės am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Panevėžio par.,
Oksų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Povilą, 3 dukteris Katariną Adelę Ir Sofią, marčią
Gertrūdą, anūką Povilą, žentą
Vladislovą, seserj Kazimierą,
švogerį Antaną Parauką ir jų
šeimą, švogerį Juozą Glebauską ir jų šeimą., švogerką Kon
stanciją Zaurlenę Ir šeimą, švo
gerius Jurgį ir Povilą Petraitį,
švogerką Oną Oksienę ir šeimą.
Prigulėjo prie Lietuvos I’illečlų Kllubo, prie Keistučio
Kllubo ir Labdarių Są-gos 7
kuopos.
Kūnas pašarvotas Lakavlčiaus koplyčioj. 2314 W. 23 Pi.
Laidotuvės įvyks Trečiad.,
Rugp. 19, iš kopi. 9:00 vai.
ryto bus atlydėtas j Aušros
Vartų parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus. Dukterys,
nuarti, žentas Sesuo ir Gimi
nės ir pažįstami.
Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Šūnai, Tel. Canal
2515.

A
Gyv.:

H. C. BIRNHAM CO.
230 So. Pranklin St.

-------------;-------------------------OPERATORES
reikalingos, pastovūsdarbai. Patyrusios prie siuvimo mar
škoninių ir rayon dreslų. Gera alga
ir bonusas. Kreipkitės ,:
SHEI.BY MFG. CO.

412 So. Mėlis St.

Evergreen, netoli Halsted Ir Division.

ŠEŠIOS
PATYRUSIOS
PRESERREIKALINGA 50 VYRŲ
KOS ant skalbiamų suknelių. Taip
VYRŲ — tarp 18 ir 50 metų senu pat 20 single
needle Operaterių.
mo, 160 ar daugiau svorio. — prie Nuolatinis darbas. Geras užmokes
dirbtuvėje darbų. Nuolatini darbai, tis ir bonusas.
dienomis ir naktimis shiftal. Alga
KOR ACH BROS..
$24.00 iki $26.00 , savaitę prade
913 W. Van Buren
dant. Atsišaukite tarp 8 vai. ryto ir
2 vai. popiet.
OSCAR MAYER A- CO.
1241 No. Sedgwick

100 MERGINŲ

COOKS — 2ND COOKS — KITCHEN HELP — JANITORS Ir VETTERIAI reikalingi Kateteri jose, Sta
tybos Ir Gelžkeilų kempėse.
OLYMPIO COMMIKSARY CO.
SO2 So. Canal Street

Patyrimas nereikalinga. Nuolatinis
darbas. Taipgi reikia Saldainių Pakerkos ir Vyniotojos. Gera užmo
kestis.
BI'NTE BROS.
8301 W. Franklin Rlv<1.

REIKALINGA PATYRUSIOS MO
TERYS skirstymui popieros dirbtu
vėle. Tik patyrusios teatsišsukia.

TOOL & DIE MAKERS. Patyrę prie THOMAS PAPER STOCK CO., 860
Išdirbimo jigs ir flxtures.
W. Evergreen, netoli Halsted ir Di
G. * J. ENGINEERING CO.
vision St.
711 W, Įąke St„ Room 206
PRECISION GRINDERS.

Surfaee Form
Sharpeners.

Grinders

ir

Cutter

CARBIDE TOOL CO.
816 No. Kostner

PATYRŲ
MIELINO
HANDS reikalingi.

Argentinos visų mėsų
supirks Anglija

816 No. Kostner

Britu aviacija
atakoms Vokietijoj
LONDONAS, rugp. 17d.—
, šiandie britų bombanešiai ir
kovos orlaiviai vėl išvyko
atakoms ant vokiečių įren
gimų.

Ivan)

3319 S. Union Avė.

Tuo tarpu pietiniam An
glijos pajūryje vienas vokie
čių orlaivis numetė keletą
bombų, kurios padarė nuos
tolio ir yra gyvybės aukų.
Pavėluotai pranešama, jog
šeštadienio naktį stiprokos
britų aviacijos pajėgos ata
kavo nacių miestus vakarų
Vokietijoje, šiose atakose
žuvo penki britų bombane
šiai. •

Mirė rugp. 17 d., 1942 m.,
2:40 vai. ryto, sulaukus 37 m.
amžiaus.
Gimus Latvijoje, Rygos mie
ste.

nei kariuomenei, nes trūksta
darbo pajėgų.

MACHINE

CARBIDE TOOL CO.

+ A
tėvais

OPERATORftS — patyrusios prie
siuvimo moterims bluzių. Gera pro
ga, nuolatini darbai.

THOMAS PAPER .TOCK, 860 West

MARIE SHULTZ
(po

ADS

BUENOS AIRES, rugp. 17
d.—Argentinos agrikultūros
ministeris Daniel Amadeo y
Videla paskelbė, jog Jungti
nės Valstybės ir Anglija su
sitarusios, kad visą Argen
tinos mėsą pirksianti Angli
ja abiem valstybėm.
Anot ministerio, visa mė
sa konservavimui bus per
leidžiama Jungtinėms Vals
tybėms, kai visa galima eks
portuoti mėsa bus skiriama
Anglijai. Kitose Pietų Ame
rikos valstybės Jungtinės
Valstybės
superka
visus
reikmenis sąjunginin k ė m s
tautoms.

RED-ITCHY-SCALY

Paliko dldePame nuliūdime:
vyrą Joną: dukterį Ritą Ma
rle; motiną Antaniną; seserį
Amelitą; 3 brolius — Alfonsą,
Jurgį ir Tadeušą: šv-gerką
Elzbietą ir švogerį Viktorą Ulls; švogerį Prane škų ir švo
gerką (Oną Schultz ir jų šei
mas tr daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.

EDEMA

Velionė priklausė prie Šv.
Onos ir Moterų Apšvietos drjų, Šv. Jurgio parap. Moterų
koro, ŠV. Dovido parap. koro
ir prie S.L.A., 208tos kuopos.

First applicationa of wonderful soothing medicated Žemo—a doctor’a formula
—promptly reiieve the intenae itching soreness and start at once to help
heal the red, acalv akin. Amazmgly auecessful for over 80 years! First trial of
marvelous clean, stainless litjuid Žemo
convincesl All drug
Stores. Only854.

Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioj, 3307 So. Li
tuanica Avė. Laidotuvės Jvyks
ketvirtad., rugp. 20 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
ta į Šv. Jurgio par. bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velįonės sielą. Po
pamainų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.

SYDNEY, Australija,
Skaniausia duona yra to
rugp. 17d.—Australijoje kai
kuriose vietose draudžiama ji, kurią uždirbame savo ran
registruoti moteris pagalbi- komis.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus tr ražįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

slinamos karininkėmis mo
terų auxiliariniam korpusui.

Effective Home Treatment
Promptly Relieves Torturel

;zemo

SUPAŽINDINKITE KITUS
į SU DIENR. “DRAUGU”

PRUZIN FUNERAL HOME

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Mo
tina, S. šuo, Brol’al, Giminės.

Laid. direktorius: Ant.
Phillips, tel YARda 4908.

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka
gerai ir tobulai. (Fr. Webery

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

M.

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

P. J. RIDIKAS

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

LaiMi Direktorių
AMBUHANOH Dlett| ir FaW|

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
M«mher nt the I.lthnanlan (hamhcT of Ckmuneroe.

MODERNI Išv1dln« PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. YVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubiic 4298
Jj iii

EVANAUSKAS

8819 Lituanica Avenue

Skyrius: 710 West 18th Street

Tel. YARda 1138-1139

Visi

telefonai:

YARda 1419

I. J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

1646 Weet 46th Street

Tel. PULIman 9661

Tel. YARda 0781-0782

1 J. LIULEVICIUS

LACHAWICZ IR ŠONAI

Tel. YARDS 1741-1742

2814 Weut 2Srd Place

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

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vaL

Ir

8354 South Halsted Ttreet

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAPayette 0727

MAŽEIKA

TeL CANai 2515
4244 Eaat 108th Street

TeL PULIman 1270

4848 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILIJPS
8307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

«
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Bf34 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
‘ Subarrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Drauga*” brings best results.

DRAUGAS
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei neraSoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

S

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

Karo frontuose
Čia mes patiekiame pereitos savaitės karo frontų
apžvalgą.
KOVOS PACIFIKE

Užpereitą savaitę Pacifike, Solomon salose, Ameri
kos marinai, kareiviai ir jūrininkai paėmė iniciatyvą ir
ofensyvą prieš japonus, kad išvarius japonus ir tų sa
lų, kurias jie yra užėmę. Jau pereitą savaitę atsiimta
trys salos: Florida, Guadalcanal ir Malaita.
Adm. Ernest J. King, comander in chief of the Uni
ted States Fleet, praneša, kad japonai nuskandino Amerikos vieną kruserį, du kruseriu, du naikintuvu ir vie
ną transportinę laivą sužalojo.
Japonai skelbia, kad jie nuskandinę Amerikos 35 lai
vus ir penkis sužaloję. Tai yra japonų propaganda.
Niekas jų propagandai netiki.
Japonai bandė pristatyti į Solomon salas saviesiems
pagalbą, bet Amerikos karo jėgos jų žygius sutrukdė.
MŪŠIAI VIDURŽEMIO JŪROSE

Smarkūs mūšiai vyko ir Viduržemio jūrose, kur ašies jėgos — bombonešiai, torpedos ir povandeniniai lai
vai atakavo britų karo jėgas.
Britų admiralitetas praneša, kad britų konvojus per
eitą penktadienį pasiekė Maltą, kur buvo nugabenta
maisto, karo medžiagos, įskaitant ir kovojančius lėktu
vus. Malta yra svarbi karo pozicija, kuri Viduržemio
jūrose trukdo ašiai susisiekti su Viduriniais Rytais. O
taip pat ši sala yra gera vieta Jungtinėms Tautoms ata
kuoti Italiją.
Taip pat britų konvojai atsiuntė gen. Sir Claude jfii. chinleck armijai, kovojančiai Egypte, pagalbą. Toji pa
galba buvo siunčiama ne tik aplink Afriką, pro Geros
Vilties Iškyšulį Raudonąja jūra, bet taip pat tenka ma
nyti, kad buvo siunčiamą ir Viduržemio jūromis, nes
Egypte sąjungininkams reikalinga skubi pagalba.
Maršalo Erwin RommeI kariuomenė dar stovėjo 60
mailių nuo Aleksandrijos. Atrodo, kad RommeI kariuo
menė gavo šiokių tokių sustiprinimų, nes savaitės bėgy
je Royal Sir Forces ir United States Army Air Force
pranešė, kad į Libiją atplaukė priešo konvojai.

RUSIJOS FRONTAS
Vakar esame plačiau rašę apie Rusijos fronto kovas. šiandie galime pastebėti, kad Rusijos fronte per
eitą savaitę kovos vyko už aliejų, geležinkelius ir uos
tus. Naciai savo žygius taikė į industrinius centrus.
Naciai pereitą savaitę stūmės pirmyn, nors rusai smar
kiai priešinos ir vietomis juos sulaikė.
Pranešama, kad naciai Armavir ofensyvoje pasistū
mė pirmyn per Cherkess apylinkes į Mikoyan Shakhar
ir naciai radosi už 150 mailių nuo Turkijos rubežiaus,
o nuo Sukhumi naujai pravedamo kariško kelio naciai
esą 110 mailių nuo Turkijos rubežiaus ir Juodųjų jūrų.
Sakoma, kad Turkijos pusoficiali spauda įspėjusi gy
ventojus pasipriešinti priešui, jei Turkija būtų užpulta.

ANTRAS FRONTAS
Londone Maj. Gen. Mark Wayne Clark, Commanding
American ground forces in the European, buvo pak
laustas, ar Amerikos jėgos prieš šių metų pabaigą bus
pasiruošusios įsiveržti į kontinentą. Jis į tai nieko ne
atsakė.
Pereitą savaitę nebuvo nuskridusių 1,000 lėktuvų į
Europą, kaip pirmiau, bombarduojant ESsen, Cologne
ir Hamburg. Tai yra antrojo fronto atakos iš oro.
Pereitą savaitę 500 lėktuvų bombardavo vokiečių
Mainz, industrijos centrą ir 200 lėktuvų atakavo Osnabruck geležinkelį. Šiose kovose dalyvavo ne tik bri
tų, bet ir amerikiečių oro jėgos.
Europoje, nacių okupuotuose kraštuose, vyksta prieš
nacius sabotažai, kuriais gyventojai prisideda prie ant
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rojo fronto.
Gen. Drja Mikhailovitch smarkiai laiko Serbijoje
antrą frontą,. į kurį pereitą savaitę britai atsiuntė jam
pagalbą. Iš nacių paimtais lėktuvais sukilėliai chetnikai bombardavo italų ir vokiečių jėgas Bayaluka ir paėmą Egrovtsky ir Dolobo. 5,000 vokiečių kareivių buvo
atmušta Jugoslavijos guerrillų.

PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS
Indijos krizė
Visu atydurnu dabar sekama Indija ir ir jos gyven
tojų nuotaikos ir klausiama kas bus.
Leopold Stennett Amery, secretary of State for In
dis, the British governments, pareiškė, kad Gandhi ir
šimtas kitų Indijos vadų areštas išgelbėjo Indiją ir są
jungininkų reikalus.
Nežiūrint, kad areštai ir pravesti, bet Indijoje toli
gražu iki ramybės ir pozityvaus darbo.
Nors ir Gandhi ir kitų kongreso nariai yra areštuoti,
bet jauni kongreso nariai, labiau pasinešę į kairę, vei
kia į minią ir vyksta tam tikros rūšies sabotažai, kurie
gerokai kenkia karo gamybos reikalams.
Žinoma, kad anglai šiuo kartu, gal būt, ir negalėjo
kitaip pasielgti, griebdamosi griežtų priemonių Indijo
je, bet dabartiniai įvykiai Indijoje nėra džiuginantieji.
Ir atrodo, kad Indijos žmonėse po šių įvykių nėra pa
didėjęs pasipriešinimas prieš japonų invaziją Indijon.
Politikai sako, kad dar yra galimybių, kad Indijoje
reikalai pakryps į geresnę pusę. Bet tas priklausys ant
kiek bus apsukri, gudri, greita, toli pramatanti ir tei
singa politika.

Už medines klumpes
-15 markiu
“Kauener Zeitung” rašo,
kad už vieną kiaušinį “juo
dojoje biržoje” mokama tarp
80 pfenigių ir 1 markės, už
pieno litrą ’— 2 markės, už
litrą grietinės — 13 mar
kių. Grietinės gamyba iš vi
so uždrausta. Už medines
sandales, prie kurių pritai
sytas odinis dirželis, moka
ma 15 markių, už seną dvi
račio pedalį — 40 markių.
Kaip žinome, prieš karą oficialė markės vertė buvo 40
amer. centų.

Kaziai grobia
Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje paskelbė,
kad iš šio pavasario kirpi
mo nuo kiekvienos avies rei
kia atiduoti pusę kilogramo
vilnų, o nuo kiekvieno eriųko — 14 kg.

Šeimininkavimu,
tavorš
čiai, balšavikai bytina net
So. Boston’e išeinantis ir kalbamąjį neraguotąjį gy
“Darbininkas” pastarojo nu vūną.
Neužtenka
jiems,
merio editoriale rašo:
kaip
anam
gyvūnui,
viską
t
“ ‘ Įsileisk neraguotąjį gy sudoroti, ale jie dar revo
vūną į stubą, tai jis ir ant liucijas sukelia, milionus
stalo užsilips” ’ — byloja žmonių išžudo.
lietuvių patarlė
(žmonės
kalbamąjį gyvūną aiškiau
Bruklyno lietuviška Stali
apibūdina). Taip ir su Ame no gazieta pasigyrė, kad
rikos komunistais. Leista “Bažnyčios jau suaukavo
jiems šioje šaly apsigyven $15,000 Sovietų pagelbai”.
ti, tai jie netrukus ir šeimi
Bedieviai bendrai, o bal
ninkauja”.
šavikai ypatingai, šneka ir
Pasakyta taip kaip prie kartoja, kad bažnyčios yra
delno prilipdyta.
žmonių mulkinimo įstaigos,

Po svietą pasidairius

metais tuo pačiu laikotarpiu buvo padėjusios tik 16,000,000,000 kiaušinių. Reikia manyti, kad ir toliau viš
tos savo kiaušiniais dar labiau rems Amerikos karo pas
tangas.

"Nepaliečiamosios" pajamos

Japonija susipeš ir su Vokietija
Tolischus, The New York Times korespondentas, ku
ris prieš karą gyveno Japonijoj, japonams užpuolus
t
Ameriką, jisai keliems mėnesiams buvo japonų pa
sodintas į kalėjimą ir prieš kiek laiko atvyko švedų
laivu “Gripsholm” iš Japonijos į Braziliją ir jis prane
ša apie jhpohų Siekius. Tolischus rašo, kad dabai* japo
nų valdantieji sluoksniai nori įtikinti japonų tautą, kad
atėjo laikas japonams valdyti visą pasaulį ir japonų
militaristų grupė veda aštrią propagandą už ilgą karą.
Šiuo metu japonai stipriausią propagandą veda prieš
Ameriką ir Angliją; jie skelbia/kad šios dvi valstybės
turės būti sunaikintos, jei japonams ir šimtą metų tek
tų kariauti. Japonų militaristai dažnai viešai nesidrovi
sakyti, kad Japonijai teks su Vokietija susikibti, jei ji
karą laimės. Ir šis susikibimas įvyks dėl dominavimo
pasauly.
Rusijos atžvilgiu Japonija jau turi pasigaminusi ka
ro planą ir laukia patogaus laiko pulti Sibirą.
Tolischaus žiniomis, Japonijoj trūksta maisto, bet
kadangi ryžių japonai dabar turės gana daug, todėl
blokada maisto atžvilgiu jiems nepakenks, bent laiki
nai.

Japonijoj su drabužiais blogai: juo toliau, juo labiau
Japonija eina skurdyn.

Paballijos kraštai ir Atlanto čarteris

>

*Ernest von Hartz, the Chicago Sun kolumnistas, ra
šydamas 1942 m. rugpiūčio 16 d. ir įvertindamas britų
paskutinį žygį dėl Pabaltijos valstybių diplomatų išė
mimo iš diplomatų sąrašo, pastebi, kad britų politika
yra visai pasikeitusi, hegu pirmiau buvo ir pareiškia,
kad svarbiausias klausimas, kuri turės išrišti sąjungi
ninkai, tvarkydami pokarinį pasaulį, yra mažų tautų
atstatymas. Ernest von Hartz pastebi, kad sąjunginin
kai veidas į veidą atsiduria au problema, kaipo šio karo
pasėkomis, ar laisvė bus tik vaizduotės padarinys ar
tikrenybė. The Chicago 9Un kolumnistas Hartz sako,
kad laisvės principas, kaipo Atlanto čiarterio pagrindi
nė dalis, liečia kaip dideles, taip ir mažas tautas.
Hartz pastebi, kad rusų strateginė pozicija būtų bu
vusi daug stipresnė, jei Rusija nebūtų okupavusi Pabal
tijo kraštų, bet draugiškais ryšiais būtų susijungusi su
tais kraštais. Autorius sako, kad Pabaltijo kraštų žmo
nės, kurie priešinosi rusų okupacijai, buvo lygiai prie
šingi vokiečių invazijai. Pabaltijos žmonės trokšta Vo
kietijos pralaimėjimo taip pat, kaip rusai, britai ir kiti
sąjungininkai. Pabaltijo valstybių ateitis bus debesuota,
jei turės atsidurti su galimybe tapti dalis tos šalies ir
sistemos, au kuria turi mažą ką arba visai nieko bendro.

Amerikos vyriausybei šiandie reikalingi milžiniški
fondai karą vykdyti. Fondai sukeliami užtraukiamomis
paskolomis ir taksais. Daugelio turinčių dideles meti
nes pajamas taksai nekliudo, nes tos jų pajamos yra
“nepaliečiamosios”.
R. P. Vanderpoel apie tai rašo laikrašty Chicago Herald-American. “Nepaliečiamasias” pajamas jis taip apibudina:
Tom Smith (ar kaip kitaip jį vadintum) turi metinių
pajamų apie 975,000 dolerių. Kongresas yra nustatęs,
kad iš tos pajamų sumos turi būti sumokėta apie 832,000
dol. taksų. Nepaisant to didelio aukojimosi karo metu,
Smithui visvien lieka dar apie 143,000 dol. Kas tiek
turi metinių pajamų, tam nelemta susidurti su skurdu.
Milijonai žmonių juk pasitenkina turėdami po tūkstan
tį dolerių, arba mažiau metinių pajamų.
Na, ir ar jūs manote, kad Smith iš savo pajamų iš
moka 832,000 dol. taksų ir jam lieka tik 143,000 dolerių?
Taip nėra. Smitho gaunamų 975,000 dol. pajamų dalį
— daugiau kaip 668,000 dolerius, sudaro apturimi nuo
šimčiai už jo įgytus valstybės ir municipalinius verty
bės popierius (bonus, certifikatus). Šie jo apturimi nuo
šimčiai vyriausybės taksais nepaliečiami. Tad Smith
vietoje vyriausybe^ mokėti taksus už visas savo meti
nes pajamas, užmoka tik už tą dalį, kas lieka 668,000
dol. atitraukus. O ta likusioji dalie yra tik apie 307,000
dol.
Tokių Smithų Amerikoje yra daug. Dideli taksai ne
kvaršina jiems galvų.
Už tokį neteisingą taksavimo stovį yra kaltas kon
gresas. Nežinia kokiais sumetimais jis neleidžia taksuoti valstybių ir municipalinių vertybės popierių.

o religijos — darbininkų
opiumas, poizinas.
Koks neatsargumas balša
vikų — imti pinigus, baž
nyčių sudėtus Sovietų pa
gelbai! Juk juose gali būti
opiumo poizino, kuris gali
net Staliną pasiekti.
Beje, balšavikai nuolatos
tauzija, kad jie vieni ant
svieto yra artimo mylėto
jai. Štai, Stalinas Rusijoj
visas religijas panaikino,
bažnyčias, cerkves muzie
jais šokių salėmis pavertė,
o kunigus ir popus į Solovkų salas mirti išvarė, o čia,
Amerike, bažnyčios aukoja
Sov. pagelbai.
Štai, kur artimo meilė!
Bet balšavikai per akli, kad
tai matyti; pustakiaušiai,
kad tai suprasti.

Aną dien einu Cermak
strytu. Vienoj vietoj sėdi
ne senas, gerai atrodąs ubą
gas. Vienam priešais mane
einančiam žmogui jis tiesia
ranką prašydamas aukos.
Žmogus stabtelėjęs sako:
— Gaila. Pasitaikė, kad
kišenėj neturiu nei vieno
cento.
— Kas per pasiteisini
mas! — piktai atsakė uba
gas. — šiais čėsais svei
kam žmogui nedirbti ir ne
turėti kišenėj nei vieno cen
to yra tiesiog griekas.

Įdomu konstatuoti, kad Hartz, pritardamas Atlanto
Caftefio punktams, pripažįsta mažoms tautoms teisę į
laisvę ir nepriklausomybę.

Vištos remia karį
Vištos šiame kare irgi turi savo reikšmę ir jos atiduo
da savo dalį. Per 1942 m. pirmus keturis mėnesius Ame
rikos vištos padėjo 18,700,000.000 kiaušinių, o pereitais

Išbando tarnybą arkliais. U. S. pakran čių sargybos vienas kareivių sėdi balne ant
arklio ir kalbasi su patrulinio sargybos laivo įgulos nariu. Pakrančių sargybą daro
bandymus kai kur raitiems apsaugoti pak rantės, ypač kur laivams nėra parankumij

patruliuoti.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Muzikos festivalis
gražiai pavyko
Praeitą šeštadienį vaka
rą Soldier Fielde, Grant
parke, įvykęs 13-asis me
tinis Chicago ir apylinkių
muzikos festivalis šauniai
praėjo. Dalyvavo daugiau
kaip 90,000 žmonių. Dalyvių
minios iškilmingai pareiškė
ištikimumą šalies vėliavai ir
iš Amerikos patrijotų pa
veldėtai garbingajai lais
vei, kuri visiems laikams
pasiliks nepalaužta, nepai
sant didžiausių pasauly vy
kstančių ir įvyksiančių po
litinių sukrėtimų.
Vėliavai ištikimumo pa
reiškimas yra reikšmingas.
Nes tuo būdu podraug pa
reikšta ištikimybė šalies vy
riausybei, kuri energingai
vykdo karą su Amerikos
priešais ir tautų engėjais,
siekiančiais pavergti visą
žmoniją.
Visuomenė didžiai įverti
na tokias šaunias patrijoti
nės pramogas.

Chicagoj rekrutuojami
jūreiviai
U. S. Maritime Service
pradėjo kampaniją Illinoise,
Indiana ir Wisconsin iki
1943 metų sausio 1 d. sure
krutuoti 10,000 savanorių
jūreivių prekybos laivų tar
nybai.
i Priimami nuo 18 iki 35
m. amžiaus. Priimtieji bus
atleisti nuo paprasto kari
nio drafto.
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i rie visus gyventojus liečia, i
į Ypač
namų savininkus.JI

Radio

Palinksminimui radio Tad, kad geriau prisitaikin
7trfat'
f
ČVtutvyvtfAt i
klausytojų, šiandie, antra ti prie šių naujų aplinkybių,
dienį, 7 valandą vakare iš yra reikalas lietuviams stip
stoties WFES bus transliuo riau organizuotis ir lankyti IUVaNCFI)
I.OU’fcST PO88IIILB 1‘RIIES
jama reguliarė antradienio susirinkimus.
PHONE UMVkm. IMS
programa. Leidėjai — Peop
A. F. Pocius, pirm.
les Furniture Co. krautuvė
— jau 13 metai nuolat rū
Nusižeminimas
daugiau
Darbas, ypač tas, kurs ki
pinasi, kad šios programos šviesos suteikia žmogaus tą džiugina, yra geriausia
būtų įvairios, gražios ir į-'protui, negu tuščias ir pai- skausmo metu paguoda. (Dr.
domios visiems paaiklausy- Įias gudravimas,
Tihamar Toth).
ti. Šios dienos programą iš
pildys seserys Praninskaitės, B. Vaitekūnas, J. VaMOKĖKITE TAKSUS
DABAR!
nas ir kiti. Bus ir svarbių
patarimų ir pranešimų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. XXX
Clyde Ward, 22 m. amž.,
tarnaitė, užsilipo ant aukš U.
tų namų stogo, 19 W. Ohio
gat, ir tenai įtartinai pra- ;
dėjo vaikščioti. Į pakviestą ,$K>
policiją ir ugniagesius ją
nuo ten nukelti ji pradėjo
mėtyti akmenėliais.

REMKITĘ
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
N. RANTER, aav.

MUTUAL LIQUOB CO.
4707 So. Halsted St
TelefonM: BOULEVARD 0014

KADA GALIMA BUS JUMS MOKĖTI TAKSUS
Sekančioje vietoje —

CICERO TOWN HALL

Susirinkimai

MOKĖDAMI

Cicero — Šv. Antano Pa
rapijos Namų
Savininkų
klūbo susirinkimas įvyks
šio trečiadienio 8 vai. vak.,
parap. svet. Prašom visus
atsilankyti. Laikams mai
nanties vis atsiranda daug
naujų, svarbių reikalų, ku-

-

ISvežlojame
imi vl-ą
Obkago.

RUGPIUCIO 29-ta YRA
PASKUTINE DIENA
50th Avenue ir 25th Street

Jūsų kooperavimas taipogi pagelbėt* miesteliui sutaupyti
nuošimtį ir iškaičius savo obligacijų, tokiu būdu ir nauda

Jums dvigubinė. -----JERRY VITERNA,

Town Collector.

NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

fllARGUTIJ'

■

Vienlntėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
žymi lietuvių
finansinė įstaiga

-------------- —f-----

MES
MOKAME

3'/«%

46-ti metai
sėkmingai patarnauja

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

KEISTUTO SAVINGS

WHFC-I45O kil.1

AND LOAN ASSOCIATION

6755 So. Western Avenue

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Phone: GROvehill 2242

3236 S. Halsted St. Tel. Caiumet 4118

COAL

CRANE

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin\ kelio karo jums:
POCAHONTAS,
AR
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... *8.75
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q rA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU

5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

Kiti du:- - po $100.00

Trys bus:- po $50.00
Šeši bus:- po $25.00

2-Jų aukS. mūr. 2x6 n imas —
SemSa plotus 30 pėdų; kabotas
vanduo: yra ir garadžius
automobiliams.
CIO OHO
Kaina .....................d>i£»OUU
4 Getą mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
tenisu sklypaa yra 36x125 n.
Garadžius 2 auto- tfjl 1 Onfl
mobtllams Kuinu J1LOUU
Modernus 5 kamb. •rott’ge' su
aukštu ceniejito fundamentu:
30 pėdų plotis.
Kaina ................
6-kių kamb. medinis ’cottage'
au 75 pėdų frontažu. Yra tr
garadžius 2 auto4 [f|rt
mobilia rus. Kaina
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), nuomos |l40.ii0
Mtesni krai. 2 automobiliams
Kamdžlu", arti 70-tos ir Ro.

$ 5.400

£X'".7,500

Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas —
• bnngntaw stogas, saulės salo
nas yra fronte.
Kaina ................

$ 8.500

H. WOICIECHOWSKI
J. MAY
W. BRZEZINSKI
520D SO. ASHLAND AVENUE

Atstatymas

tams.

visų

Trtūboais.

dailų

Clarne-

Saiaphonea.

Smulkoms lr Gultarams.

GOLDSTETN’S MUKIU 8HOP
•14 MarweU 8t., '"•R—gr

^7^

FURNITURE

V

'•

Dining Room Sete — Parlor
Sete — Bedroom Sete — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangets — and
Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALE5AUSKA5 and SONS
FACTOBY

BEPKESENTATIVE

6343 South Western Avenue# Chicago

Jr

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ
MILZINIftKO STAKO MIZAKALINIŲ INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOK IT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONE8,
FLUTK8 au “casea" — 436.1)0. 487.60,
445.00 lr 475.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANIAKI MANDOLINAI, BANJOB,
SMUIKOS. TENOR BANJOH —
46.60, 48 50. 412.50 Iki 435.40.
HTRIUNINIAI BASAI — 460.(10.
4126.00 Ir 4150.00. BASO UZDENOAI.AS — 412.00. HMICELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININ1AMS BASAMH
Vlftl.AS
Ir
CK1.I.O — 4160, 43.00. 45.00.
410.00 Ir 416.00 Striūnos dėl vi
sų vlrkmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 418 50.
428.50. 485.00. 440.00. PĖDAIS.
HI BOYS.
CYMUOLS,
DltUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIKCE visiems
braas lr "read” Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.

WHOLESALE

BROKER

Marųuette Manor

Pirmas: — $500.00

JOS

SAVO TAKSUS CICEJOJE

SUTAUPYSITE SAU LAIKO IR PINIGŲ.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI'IKI $5,000.00.

Chicago bus naujo
korpuso buveinė

WOLK STUDIO
.1945 Wnt 35* Strt.t

Taupykite... Džiaugsitės

Tik patvara veda į tikslą.
(Schiller).
Linksmumas, saikingumas
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

Golfo dien? bus
pagerbtas teisėjas
John T. Zūris

Emilija Kaminskienė, 16191 Uetu¥ių Demokratų Lyga
So. 49 Avė., via dar tebe- |Cook ap6kriliea pagerb9 teį
leidžia atostogas nuosavam
sėją John T. Zfuį per golfo
vasarnamy Indiana Dunnes dieną rytoj, rugpiūčio 19,
(State Park). Ji sako, kad
Evergreen County klube.
šįmet pas ją buvo atsilankę
Be daugelio kitų sporti
daug svečių. E. Kaminskie
ninkų pasižadėjo dalyvauti
nė yra malonaus būdo mo
dar ir žinomi šie sporto mė
teris, priklauso prie dauge
gėjai.
lio draugijų, taip gi Raudo
Al Bložis ir Vincent Banojo Kryžiaus Cicero viene
nonis, abu All Star Football
to ir Kareivių Motinų K^lūgame nariai. Pakviesti mie
bo. Ji yra išrinkta ir į egsto mayoras E. J. Kelly, kon
zekutyvę komisiją. J. ir E. ,
. A
McT_
.
.
. *• • • greso atstovas Ray S. Mc
Kaminskai yra nuolatiniai „
, .
,
,., .
Keough, kurs kandidatuoja
“Draugo” skaitytojai ir rė
į U. S. senatorius, B. Adamėjai, taip gi stropiai ren
mowski, apskrities klerkas
gias dabar prie “Draugo” į
I Michael J. Flynn, vyresniojo
rudeninio pikniko, kuris į
teismo klerkas V. Schlaeder
vyks per Labor Day. Sako,
nors turime nemažai pirkę ir kiti.
Numatyta, kad dalyvaus
U. S. War Bonds, bet dar
yra gera proga per “Drau apie 300 asmenų teisėjo
go” pikniką gauti dykai Zūrio pagerbimui. Teisėjas
$1,000.00 ir U. S. Defense Zūris yra kandidatas kitam
teisėjo terminui. Be to, šią
Bonds.
Kam praleisti tokią pro golfo dieną bus atidaryta
gą? Reikia ją išnaudoti. kampanija lapkričio 3 d. rin
Visiems yra proga gauti. kimams. Kalbės kongreso
Visi važiuosime į “Draugo” atstovas McKeough, kandi
pikniką: Katalikišką dien datas į senatorius.
Golfo dienos
komiteto
raštį paremsime ir pamaty
sime kas gaus tuos “Bonds”. priešaky yra Al G. Kums
J. E. Kaminskai yra pa kis.
vyzdingi parapijonai, išau
gino vieną dukterį ir du sū PLATINKITE “DRAUGI
nus. Vienas sūnus jau virš
metai, kai tarnauja kariuo
menėj ir gavo paaukštinimą
į staff sargent.
Garbė tėvams turėti ge
rus vaikus.
Rap.

i Iš Washingtono pranešta,
Penkis svarus cukraus ' kad Chicagoj bus įsteigta
dar vieno naujojo 11-ojo ar
bus galima gauti
mijos korpuso buveinė. Šio
vadu paskirtas
Office of Price Adminis- korpuso
tra'tion pranešė, kad su ra- moj. gen. Lloyd R. Fredencijonavimo kuponu No. 8 daU.
galima kiekvienam asmeniui
gauti (nusipirkti) antkart
WHOLESALE
penkis svarus cukraus, ktfLIQUOR
rio turi pakakti 10 savaičių.
ĮSTAIGA
Kuponas No. 8 įsigalioja
šio rugpiūčio 23 d. ir jam
laikas baigias spalio 31 d.

BUS 12 BONŲ

PIKNIKE !

Cicero žinios

X ■

Telefoaas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

J?

ADAD

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
PILNAS PASIRINKIMAS

Atvyk | mūsų Jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWQKI( — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAMS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAIMŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

Storm Sash, Combination — Doer aad Insulation
IsUtai

garo-- rūšies moterų kailiniai, kailiukais papam'tais
plot h kotai parsidulrta nuli ni Intomis kainomis.
ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arlia

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DVMAJ •

MAN DIEN t

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

CARR-MOODY LUMBER CO.
/

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted Sk

let VICtory 1272 I

*5L2

Antrallenis, rugp. IŠ, lMŽ
=====

PASKUTINĖS TIKIETŲ SUGRĄŽINIMO SAVAITĖS!
Waukegan'o Lietuviai Domėjosi "Draugo"
Labor Day Pikniko Siurprizais ir Bonais!
Praeitą sekmadienį, rugp.
16 d. visa grupė “Draugo”
redakcijos ir administraci
jos narių vyko į Lietuvių
Dieną Waukegan, UI., kur
buvo susirinkus didelė mi
nia lietuvių.

pijų chorai, Lieut. Donner
iš 6reat Lakęs Navai Station, lietuvis
jūrininkas,
Ensign Petroshius, iš Waukegano, Waukegan ir North
Chicagos miestų majorai,
Genovaitė Klevickaitė, iš
Kenosha, kun. J. Prunskis,
iš Chicago ir kiti.
G. Klevickaitė tikrai su
žavėjo visus klausytojus sa
vo menišku dainų išpildymu.
Matosi, kad ji daro nuola
tos pažangą dainavime.
Iš svečių dalyvavo kun.
K. Barauskas, buvęs “Mūsų
Laikraščio”
redaktorius;
kapitonas Labanauskas iš
Lietuvos; A. Daugirdas, bu
vęs “XX Amžiaus” adm.;
kun. A. Sandys, M. I. C.,
“Laivo” redaktorius; kun.
Pr. Skrodenis, M. I. C., Ke
nosha lietuvių parap. kle
bonas, kun. P. Cinikas, M.
I C., ‘Draugo” administra
torius, Ig. Sakalas ir kiti.

mu

Pranešamas stebino
waukeganiečius

Lietuvių
Dienos
metu
“Draugo” adm. kun. P. P.
Cinikas, M. I. C., padarė vie
ną labai svarbų pranešimą
liečiant ateinantį Labor Day
Visur Foss Parke skambė
pikniką Vytauto parke, rug
jo lietuviškas žodis ir daisėjo 7 d. Waukeganiečiai
na. Seni pažįstami iš Chi- ^^,'kad" t'iėk'd'a^" db
cago, Kenosha ir Waukegan
dėlių U. S. War Bonds bus
labai maloniai svečiavosi ir
“Draugo” piknike. Po pra
linksminosi.
nešimo daug tikietų buvo iš
platinta per susirinkusius
Graži programa ir daug
Foss parke. Tuo pačiu lai
žymių dalyvių
ku visiems buvo patiektas
K
Lietuvių Dienos progra nuoširdus pakvietimas at
ma buvo begalo įvairi, nes vykti į “Draugo” metinį pik
niką ir šiais metais U. S.
dalyvavo Bendras Kenosha
ir Waukegano lietuvių para War Bonų pikniką.

Daug knygučių grįžta

a

EP...T. "f..1
X Waukegano Lietuvių
Dienoj: čikagiečiai: kun. J.
Prunskis, kun. Barauskas,
kun. A. Sandys, Ig. Sakalas,
A. Daugirdas, stud. Baltinis
ir Reneckas po visų iškil
mių buvo svečiai plačiai ži
nomų vaukeganiečių Jono ir
Zofijos 2ėkų, pas kuriuos
X Daug čik&giečių daly
paitrta didelio vaišingumo.
vavo Waukegan Lietuvių
dienoj praeitą sekmadienį Aplankė taip pat ir jų sūnų
dr. J. žėką, Jr. Kun. P. Ci
Foss parke. Be “Draugo”
nikas svečiavos pas savo gi
redakcijos — administraci
mines Malelus.
jos narių, ir kalbėtojo kun.
J. Prunskio, teko matyti
X Daugelis lietuvių susi
dar kap. Labanauskas, stud.
rašinėja su saviškiais Lietu
Baltinis, stud. Reneckis,
voje. Žinoma, tik per Rau
Jack Juozaitis ir k.
donąjį Kryžių. Laišką gali
X Kun. J. Jančius, Tėvų ma parašyti iš 25 žodžių.
Marijonų Chicagoj namo, Tačiau ima keli mėnesiai kol
kuriame randasi “Draugo” gauna atsakymą. Visgi ge
redakcija, administracija ir riau, kaip nieko nežinoti aspaustuvė, viršininkas, pra pie saviškių Lietuvoj padė
eitą šeštadienį grįžo iš Ry tį.
tinių valstybių.
«•
X J. Čepulienė, Moterų
X J. Naumavičiaus, 1310
Sąjungos centro vice pirmi
So. 49 Ct., Cicero, žmona pa
ninkė, žinoma Town of Lake
sidavė sunkiai operacijai.
veikėja ir DKK narė, pirmi
Randasi Lutheran Deacones
ninkauja Chicago Lietuvių
ligoninėj, 1137 No. Leavitt
Kareivių Motinų Klubui, ku
St. (Kamb. No. 221). Nauris nori suorganizuoti visas
mavičiai yra
nuolatiniai
motinas, kurių sūnūs tar
“Draugo” skaitytojai.
nauja kariuomenėj, aviacijoj
X W. Grigaliūnai, 5130 ar laivyne. Sekantis klūbo
West 19 St., seni Cicero gy susirinkimas įvyks rugpiūčio
ventojai ir Šv. Antano pa 23 d., Marąuette Park Hali,
rapijos nariai, persikėlė į prie Western ir 69 gatvių.
Chicago adresu 7034 So. Šiame susirinkime kalbės
Cleremont Ave. W. Griga marynų karininkas.
liūnas per kelis metus bu
vo šv. Antano parapijos
SKELBKITĖS “DRAUGE”
komiteto narys, darbštus
žmogus. “Draugas” ir nau
joj vietoj Grigaliūnus lankkys kasdien, kaip ir gyve
nant Ciceroj.

Gėlynai Chicagos parkuose. Vaizduojami įvairiuose Chicagos parkuose gėlynai.
Parkų distrikto vadovybė praneša, kad per šias kelias savaites puiki proga žmonėms,
gėlių mylėtojams, pamatyti žavingąjį įvairiausių gėlių žydėjimą. Gėlynus galima ma
tyti kasdien parkuose: Lincoln, Washington, Jackson, Douglas, Garfield, Humboldt,
Columbus ir Marųuette. Taip pat ir kaikuriuose mažesniuose parkuose.

Patenkintas nutamsy
mo pavykimu

Dabar daug U. S. War
Bonų knygučių grįžta į
“Draugo” ofisą. Pastaromis
dienomis Chicago paėmė
pirmenybę knygučių sugrą
žinime. Grąžino sekantieji:
V. Overling, E. Vienžindis,
J. Zolpis, A. Šukienė, A.
Statkus, J. Mukenwicz, V.
Zatkevičius, J. šiškauskienė, T. Vežis, Ig. Baltušnikas, ir kiti.

šeštosios tarnybos koman
dos (Sixth Service Command)
vadas maj. gen.
George Grunert, kurio įsa
kymu Chicagoj ir apylinkė
se įvykdytas nutamsymo
(blackouto) bandymas, pa
reiškia, kad nutamsymas bu
vo sėkmingas. Už tai įverti
na Chicago civilinės apsau
gos organus ir visus gyven
•
, t
f
.
1
tojus, kurie supranta apsau
Iš kitų miestų sekantieji
gos reikalą.
grąžino: A. Ementas, Cice
ro; A. Buividas, Sheboygan,
Kondrotaitė, Harrison, N.
Wis.; K. Narkevičius, KeJ.; V. Bfažauskas, Boston,
wanee, III.; B. Pocius, Broo
klyn, N. Y.; P. Petrauskas, Mass,; P. Pilitauskas, Keno
sha, Wis.; J. Malela, WauBinghamton, N. Y.; K. Jakegan, IU.; S. Kazakaitis,
kubaitis, Detroit, Mich.; O
Great Lakeš, III.; ir kiti.
Aleskevičienė,< Waterbury,
Visiems ir visoms taria
Conn.; P. Martinkaitė, Phi
ladelphia, Pa.; S. Blaskevi- me didelį, nuoširdų, lietu
čius, Detroit, Mich.; A. Juš višką ačiū už didelę paramą.
XXX
kevičienė, Seranton, Pa.; B.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
'

PER

Registruojami visi namai
su nuomuojamais butais
Office of Price Adminis
tration Chicagos srities di
rektoriaus Earl Dean Howard nuosprendžiu šiandie
pradėta registruoti Chica
gos srityje visi namai, ku
riuose nuomuojami butai.
Turi būt įregistruota visi
namai, kempėse traileriai
(trailer camp unit) ir tu
ristų kabinai (namukai).
Namų registravimą atlie
ka patys savininkai, arba
real estate agentai privalo
mai.
! f

Namų savininkai
arba
agentai per tris dienas, tai
yra, šiandie, rytoj ir ketvir
tadienį, turi patys įsigyti
registracijos blankas šiose
vietose:

Lake; 10, Pilsen postoffice,
1859 S. Ashland; 11. Hawthorne postoffice, 2300 S.
Pulaski; 12, Stock Yards
postoffice, 4101 S. Halsted;
13, Hyde Park postoffice,
4601 Cottage
Grove; 14,
Englewood postoffice, 611
W. Sixty-third; 15, Grand
Crossing postoffice, 7748
Cottage Grove; 16. South
Chicago postoffice, 2938 E.
92nd; 17, Roseland post
office, 11037 S. State; 18,
Morgan Park
postoffice,
GRJ2ITUI palengrvinimnl —
1805 W. Monterey; 19, Cice
patrinkite su Musterole. IiX Šv. Kryžiaus parapijos
brauklmas su Šiuo “Counterro postoffice, 2430 W. 52nd;
Irritant” aktualiai gelbėja lr
piknikas praeitą sekmadiegydo skaudančius museulua.
and 20, Marąuette Park
Geresnis negni “mustard plaa• nį labai šauniai praėjo. Pa
ter"! Daromas I-Jų stiprumų.
fieldhouse,
Sixty-seventh
sitaikius gražiai
dienai,
and Kedzie Ave.
žmonių privažiavo pilnas
Jei per šias dienas namų Vytauto parkas.
savininkai arba agentai neįsigytų blankų, po to blan
kas galės gauti tik Rent
Control ofise, 222 W. Adams
gat. Galės kreiptis laišku,
y
arba asmeniškai.
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiaasis, nes gelŽViršuj nurodytose vieto
keliai daugiau ir daugiau užimti kaltės reikmenų pristatymu.
se yra paranku gauti blan
Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
kas, nes tenai bus pagelbė
1941 metais.
ta išrašyti blankas.
Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
Registracija turės būti
{ Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.
baigta rugsėjo 1 d.

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

MUSteroIF

Zona 1, Uptown postoffice, 4850 Broadway; 2.
Lakevievv postoffice, 1347
Irving Park; 3, Lincoln Park
postoffice, 2643 N. Clark;
4, Chestnut postoffice, 830
N. Clark; 5. Jefferson post
office, 5401 W. Lawrence;
6. Kedzie-Grace postoffice,
3750 N. Kedzie; 7, Logan
Sąuare postoffice, 2339 N.
California; 8, Midwest post
office, 2419 W. Monroe; 9,
“Darbai parodo meilės jė
Austin YMCA, Central and gą” (Goethe).

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

Jeigu Senatas perleis vieną bilų, tai geižkeliams daleis pakelti pristatymo kalnas. Tuom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kainas.

‘ Dėl Šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nantį pasirinkimą galite rasti Šioje firmoje —

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D„ 1942 M.
VYTAUTO

PARKE

(prie 11 Stos tarp Cravvford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "DraugoII
Piknikams.
» 1
Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

Chicagon atkeldinama eilė
vyriausybės agentijų, biurų
Vyriausybės pareigūnai,
sako, kad Chicago šiandie
gali skaitytis atfctraja šalies
sostine, nes vyriausybė iš
Washingtono čia atkeldino
ir atkeldina visą eilę savo
agentijų ir biurų, kadangi
Washingtone neturime vie
tos. Kuone viena pusė visų
biurų, kurie iškeldinami į
kitus miestus, tenka Chicag«l.
Tūkstančiai
federalinių
tarnautojų atsikėlę ir atsi
kelia į Chicagą. Jų daugu
mas su šeimomis. Tad Chi
cago susilaukia
daugiau
“husinesso”. Nes milijonai
dolerių bus išleidžiama nuo
moms ir pragyvenimui.

Office of Indian Affairs,
Fish and Wild Life Service,
and National Parks;* 1,250
tarnautojų.
Railroad
Retirement
Board; 1,650 tarnautojų.
Bureau of Public Dėbt;
4,000 tarnautojų.
United States Maritime
Commission, regionai Of
fice, 325 tarn.
1
Alien Property
Custodian, 200 tarnautojų.

Federal Deposit Insuran
ce Corporation; 389.

3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584

Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 *99 nn
vertės “elose out” kaina ............................................... JM.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
tflA tfl
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž .........................

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųtl. Tikra vertė nuo $15.00 *Q ne :1.: C1R
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo.. 4>o./

J

FUR COATS, $75.00 vertės,
*99 nn
Parsiduoda po tiktai .......................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Šmotų C C QC :r <£Q QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina a0*3'’ ir
MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.95, parsiduo- Pi QQ
da no tiktai ...........................................................................
4)1.00
$15.00 vertės KOTAI,

Public Housing Agency,
regionai Office; 185.

Sočiai Security Board, old
Chicagai tenka šios agen- age and survivors’ bureau;
tijos ir biurai:
350 tarnautojų.

4

THE VILIJA COAL CO.

parsiduoda po tiktai

Q *7 C

......... .............................................. 4>O. ' O

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

