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VICHY: ATAKOJE 10,000 KARIUOMENE
Rusijos kariuomenė pravedė
atakas keturiuose frontuose

Dalyvavę atakoje amerikiečiai
apmokys kareivius Amerikoje

Rusai laikosi Kaukazo fronte, prie

Anglijon pargabenta skaičius vokiečių

Stalingrado sunaikino būrį nacių

karo belaisvių, sunaikinta 200 orlaivių
WASHINGTON, rugp. 20
d.—KaTo departamentas pa
skelbė, jog tūkstančiai “Ran
ger” tipo kariuomenės bus [
apmokoma Amerikoje i r .
juos apmokys amerikLečiai
karininkai ir kariai, kurie
vakar
dalyvavo
atakoje
Prancūzijoje, Dieppe.
VICHY, rugp. 20d.—Tele
foniniai pranešimai iš kovos
lauko pasiekę Vichy skelbia
apie susirėmimus liepsno
jančio Dieppe miesto gatvė
se ir apie britų armotų smar
kų bombardavimą.
Civiliais apskaičiavimais,
sąjungininkų kariuome nės
skaičius siekia 10,000, kurių
dauguma kanadiečiai. Ka
riuomenė buvusi iškeldinta
300 ar 400 mažų laivelių su
stiprintame pajūryje, kai
britų 13 karo laivų bombar
davo pakraščio įtvirtinimus.
Pasak šių pranešimų, mie
sto gyventojai laikėsi rainiai
ir tvarkingai, sąjunginin
kams ir vokiečiams aršiai
bekovojant miesto gatvėse.
Pirmieji apskaičiavimai skel
bia, jog nukauta 30 civilių
gyventojų. +

, 1'

Atgabenti belaisviai

Aviacijos nuostoliai abie
---------------------------<uDr»u»w,'’ Acme telepnoee.
jose pusėse dideli. Vokiečių
Amerikiečiai ranžeriai praktikuojasi. U. $. ranžeriai (Rangers)
ng įjoję pra i
orlaivių tikrai sunaikinta 91
kuojasi invazijai. Jie dalyvavo atakose prieš Dieppe. (Radiophoto from London, passed
ir 100 gal būt pašauta ar
/■
sužalota. Britų aviacija ne by censors).
teko 98 orlaivių.

Sąjungininkų
lakūnai puolė
japonų laivus

kas, kai tuo pačiu laiku ar
šiai laikosi prie Stalingrado
ir Kaukazo fronte.
Pranešimai pareiškia, jog
rusai savo atakas pravedė
Briansko fronte; Viazmos
apylinkėje; Kalinino - Rževo
lagijone ir Umenos ežero
fronte.
Dideli Nuostoliai.

Smulkmenų apie šiuos ru
sų žygius nepaduodama, bet
rusų pranešimai pareiškia,
jog vokiečiams padaryta di
deli nuostoliai.
Prie Stalingrado, kur na
ciai yra sutraukę milžiniš
kas pajėgas, vokiečių kariuo
menės būriams buvę pavykę
pereiti Doną, bet jie huvo
“visiškai sunaikinti” vakgr
riniam upės krante.

Nomura ir Kurusu
MarArthur
Donald
Nelson
KARO
EIGA
/
j
rugp.
Sąjungininkų
Brazilija palieka
aviacija vėl pravedė smar
grįžo
Japonijon
pertvarko gamybą EUROPA.
prieš japonus
Po paskutiniosios ir di
apmėty
TOKIJO,
20d.—To
džiausios čomma d
”
nacius įkaitus
rugp.
japonų karo
šiandie paskelbė,
kurioje dalyvavo kijo
— Donald
karo
į šiaurę nuo

šiandie
pa
produkcijos biuro

už brazilus
zonos.
Maru ir
ir
prancū siekė
kas, šiandie ruošiąs planus
Indijoj iškilo nauji
Gen.
20 d. —

d.

WASHINGTON,
20
Nelson,
viršinin

atleisti iš tarnybos apie penkioliką ar dvidešimtį tar
nautojų ir praplėsti progra
mą, kad būtų baigti nesusi
pratimai Washingtone.
Taip pat manoma, jog
Nelsonas sudarys dvi nau
jas biuro divizijas ar per
tvarkys esamąsias, kad jos
galėtų geriau atlikti (1)
ginklų, orlaivių ir laivų ga
mybos planavimą ir (2) ge
riau parūpintų reikiamos ža?
RIO de JANEIRO, rugp.
liavos, kad dirbtuvės galėtų
20d. — Aukšti vyriausybės j
juos laiku gauti.
sluogsniai šiandie pareiškė, į
jog penki Brazilijos ląivai
nuskandinti padedant nacių Bahr prisipažino
agentams, kurie informavo
ašies submarinus apie ka turėjęs santykiu su
riuomenės perkėlimą.

RIO de JANEIRO, rugp.
20d.—Visi vokiečiai, išsky
rus diplomatus, kurie buvo
pasi'keitimo laive Bage ir
Cuyaba, sulaikyti Preziden
tui Getulio Vargas įsakius.
Jie bus laikomi įkaitais už
laikomus internuotus brazi
lus Campiegne stovykloje,
okupuotoje Prancūzijoje. •

LONDONAS, rugp. 20d.—
šiandie į pietinį Anglijos
uostą atvyko vokiečiai be
laisviai, kai kurie jų sužeis
ti.
Vienas kanadietis karinin
kas pareiškė, jog vokiečiai
pasidavę be ramiai, nors bu
Brazilijos vyriausybei duo
vo tikėtasi, kad jie kovos iki
dant suprasti, kad Brazilija
paskutiniosios.
pasirengus kovoti prieš ašies
Korespondentų pranešimai agresiją be karo paskelbimo,
sako, jog daugelis vokiečiui visam krašte suiminėjami
drebėjo iš išgąsčio, nes jie įtariamieji asmens. Šie sur
manė, kad bus sušaudyti ir iminėjimai ypač plataus po
vėliau juose pasirodžiusi būdžio pajūrio miesteliuose.
* nuostaba, kai pranešta, jog
Suimtųjų tarpe yra Vokie
jie nebus sušaudyti.
tijos turistų biuro Brazilijo
je viršininkas Wilhelm Koenig, kuris laikomas vienu
svarbiausių nacių veikėjų
LONDONAS, rugp. 20d.— Brazilijoje.

Naujos atakos

Po sėkmingos atakos Pran
cūzijoje, šiuo tarpu Anglijo
je plačiai
spekuliuojama
apie galimas naujas atakas
Hitlerio okupuotoj Europoj.
Iš šių atakų sąjungininkai
daug pasimokė. Manoma,
jog sąjungininkų karo va
dovybė pilnai žino vokiečių
pajėgumą vakarų Europoj
ir įgavo praktikos dėl ka
riuomenės, laivyno ir avia-

MASKVA, rugp. 20 d. —i
Pranešimai iš karo fronto
duoda suprasti, jog centri
nio rusų fronto—nuo Brian
sko iki Umenos ežero—ketu
riose vietose sovietų kariuo
menė veda sėkmingas ata-

cijos kooperavimo.
Britai primygtinai skel
bia, jog tai nebuvęs antrojo
fronto bandymas. Tik vo
kiečiai, matomai, kad suma
žinti įspūdį namie, skelbia,
jog tai buvęs antrasis fron
tas, kuris pasibaigęs antroju Dunkirku.

Iki šiol Brazilija karo
ašies valstybėms nepaskelbė
ir neatrodo, kad preizdentas
Getulio Vargas paskelbtų
atvirą karą.
Juo tarpu Čilės vyriausy
bė, kuri kartu su Argentina
tebepalaiko
santykius su
ašies valstybėmis, pasiuntė
griežtą protesto notą Vokie
tijai dėl nuskandinimo Bra
zilijos laivų.

Vokietijos Gestapo

NEWARK, N. J., rugp. 20
d. — Teisiamasis sąryšyj su
šnipinėjimu svetimai valsty
bei Herbert Kari Friedrich
Bahr prisipažino, kad Vokie
tijos Gestapo jam buvo įsa
kiusi surinkti informacijas
apie Amerikos karo produk
ciją.
Savo prisipažinime Bahr
pareiškė palaikęs ąusirašinėjimą su vokiečių agentais
Vokietijoj, Švedijoj, Šveica
rijoj ir Turkijoj iš Aarau,
Šveicarijoj ir Lisabonos, Por
tugalijoj, kur jis laukė laivo
vykti Amerikon. Jis buvo
suareštuotas, kai diplomati
nis laivas Drottningholm
įplaukė Jersey City uostan.
Tačiau Bahr pareiškimas
nesako, kad jia buvo pasi
rengęs tuos nacių nurody
mus pravesti Amerikoje,
nors jis prisipažino paėmęs
iš Gestapo 7,000 dolerių.

“

n

rugp.

os

radio

atakos,

amerikiečiai,

Yokohamą
laivai Asama
Conte Verde kuriais Japo
nijon grįžo 1,421 japonų re
patriantas. Daugiausia japo
nų grįžo iš Jungtini^ Vals
tybių.

ftanadtočlal, jog

britai
kovoją
zai, Londone šiandie spe
kuliuojama apie galimas
naujas atakas.
Tuo tarpu Rusijos fron
te, sakoma, pravedę sėk
mingas atakas keturiuose
Kartu su kitais repatrian
frontuos ir aršiai laikosi tais grįžo adm. Kichisaburo
prie Stalingrado ir Kauka Nomura, tyivęs Japonijos
zo fronte.
ambasadorius Washingtone
PIETŲ PACIFIKAS.
ir Saburo Kurusu, specialus
Po pirmųjų kovų prie pasiuntinys Washingto n u i,
Solomon salų Japonijos kai japonai klastingai užpuo
laivyno dalingai skubiai lė Pearl Harbor.
pasitraukė į šiaurę ir iki
paskutiniųjų dienų apie
juos nieko nebuvo girdėti. Brazilai nužudė buvusį
Tačiau šiandie paskelbta,
Vokietijos karininkę
jog sąjungininkų aviacija
MONTEVIDEO, rugp. 20
japonų karo laivus apmė
tė bombomis apie 400 my d.—Pranešimai iš Riveros,
lių į šiaurę nuo karo zo Brazilijos pasienyje, skelbia,
nos.
jog kaimyniniam Brazilijos
• I
mieste Santa Ana įpykusi
brazilų minia nužudė buvusį
Japonų okupuotoj
Vokietijos karininką ir su
deginusi vokiečių laikomas
Kinijos dalyj
krautuves.

žuvo 3,000
CHUNGKINGAS, rugp.
20 d.—Kinijos žinių agentū
ra paskelbė, jog japonų oku
puotam Tengyueh, vakari
nėj Yunan provincijoj, nuo
koleros žuvo tarp 3,000 ir
4,000 asmenų.
Agentūra taip pat pareiš
kė, jog kartu au civiliais
gyventojais nuo koleros mi
rė ir skaičius japonų kariuo
menės.
ALA8KA, rugp. 20 d. —
Al&skos

apsaugos

vadovy

bės štabas šiandie paskelbė,
jog prie Aleutų salų pašau

ta trys didCejt japonų jūrų

orlaiviai.

štabas,

kias atakas
ir
šį kartą bombomis
ta
laivai apie
400 mylių
ko
f ' tr*
.
vos

Tuo pačiu laiku štabo ko
munikatas paskelbė, jog pir gyventojų neramumai
mosiose kovose prie Solomon
BOMBAY, rugp. 20 d. —
salų žuvo Australijos 10,000
šiandie Madras apylinkėje
tonų kruzeris Canberra.
iškilo naujos riaušės, sąry
Sąjungininkų didieji bomšyj su Indijos kongreso par
banešiai atakavo japonų ka tijos reikalavimu, kad britai
ro laivus netoli Faisi salelės pasitrauktų iš Indijos.
ir rezultatai kol kas dar ne
Madras provincijos vyres
žinomi. Iš atakos visi orlai nybė pranešė, jog 3,000 mi
viai grįžo į savo bazes.
nia užpuolę policijos stotį
stotį Godavari distrikte ir
Japonų Laivynas Dingo.
apiplėšė namus. Ramnad dir
Šis pranešimas apie ataką
t rikte 5,000 minia sudeginu
ant japonų laivų ypač įdo
kalėjimą.
mus, nes nuo kovų prie So
lomon salų apie japonų lai
vyną nieko nebuvo girdėti. Legionieriai nori
»
»
Po susirėmimo japonų lai
iškraustyt japonus
vynas buvo pasitraukęs į
šiaurę ir tik dabar tepaste
LOS ANGELES, rugp. 20
d. — Californijos Amerikos
bėta pirmieji jo laivai.
Šalia atakų ant japonų Legijonas savo 24 metiniam
laivų sąjungininkų bomba- suvažiavime priėmė rezoliu
nešiai atakavo japonų oku ciją, kad po karo iš Ameri
puotą miestą Timor saloje. kos į Japoniją būtų depor
tuoti nepiliečiai ir piliečiai
Demonstracijoms išsklai
japonai.
dyta buvo iššaukta kariuo
Kita rezoliucija pataria
Kariuomenė tvarko
menė. šios brazilų demOnspriedą prie Jungtinių Vals
trtacijos iškilo sąryšyj su a- dirbtuvę Bostone
tybių konstitucijos, pagal
šies submarinų veiksmais
kurį būtų draudžiama japo
prieš Brazilijos laivus, kurių j BOSTONAS, rugp. 20d —
nų kilmės asmenims tapti pi
paskutiniuoju laiku nuskan S. A. Woods Machine kom
liečiais
panijos dirbtuvėje šiandie
dinta penki.
Trečioji rezoliucija reika
./ '
t
darbas eina be pertraukos,
lauja, kad japonams būtų
kai kariuomenė perėmė dirb
Pašovė keturis
' r tuvę savo kentrolėn, nes uždrausta turėti ir valdyti
laivus Amerikos vandenyse.
dirbtuvės vadovybė atsisa
ašies orlaivius
kė paklusti karo darbo biu
Anglijos uostas, rugp. 20
KAIRO, rugp. 20d.—Britų ro nuostatus.
d.—Dieppe uolose du britų
Pasiremdama Prezidento
generalinis štabas paskelbė
"kariai iškėlė Anglijos vėlia
jog staiga praplėtus aviaci Roosevlto įsakymu, kariuo
vą, kuri plevėsavo per visą
jos veiksmus į vakafus nuo menė į dirbtuvę, kurioje dir
kovą.
EI Alamein fronto, anglu ba apie 700 darbininkų, pa
rsauie teka 0:OS vai., saulė
kovos orlaiviai sunaikino siuntė septynis sunkveži
leidžias 7:43 vai.
bent keturis ašies orlaivius. mius kareivių.
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Meilė duoda šviesos dar
bui. (ANON).

I atlankyti kiekvieną lietuvy
bės rėmėją, biznierių, profe
sionalą ir tuos, kurie visados
remia savo tautos kultūri
Gimęs Reverton, III., bri.
nius reikalus. Todėl prašo
J4 d., 1904 m., High Sehool
me visų Federacijos dalyvių
baigė Omaha, Neb. Po to ir naujų darbuotojų ateiti į
jankė Creighton universite
šį susirinkimą. Susidarys
tą per du metus. Į Detroitą
gyvesnis veikimas lietuvy
atvyko 1928 m. ir pradėjo
bės reikalams.
lankyti Detroito Universite
tą teisių skyrių, kurį bai Juozas, Dalfina Cress, nuo
gė 1932 m., o 1933 metais širdus lietuvystės rėmėjas,
pradėjo praktiką, kuri ge rugp. 15 d. buvo surengę
rai sekasi.
Petronėlės Tumienės garnio'

ADVOKATAS

Lietuvis užima
žymią vietą

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATA8
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Itnnm 2014

lauktuvių parę. Jos vyras
Juozas Tumas yra talentin-'
gas scenos mėgėjas ir daug
kartų detroitiečiu8 linksmi
no savo gabumais.
Abi veiklios šeimos ir
Kur įvyko didžiausios commandų atakos. Prancūzijos pajūrio miesto Dieppe reginys ir vokiečių submarinų ba
daug lietuviams pasidarba zė. Šį miestą ir aplinkines pakrantes netikėtai užpuolė britų vadinamos commandos. Britams gelbėjo amerikie
vusios.
čiai, kanadiečiai ir dalis laisvųjų prancūzų pajėgų. Apie per devynias valandas kovota su vokiečiais. Atakose da
lyvavo tūkstančiai lėktuvų ir daug karo laivų, lš Londono pranešta, kad atakos prieš vokiečius pavykusios.
Doma Kaminskienė-Guslaitė iš Chioago svečiuojasi
selė Vivencija mokytojaus dukrele Donna Jean, 2 me
savo gimtinėj ir lanko sun
ketvirtame, penktame ir še tų, ir sūneliu Povilu, 5 me
kiai sergantį tėvą. D. Ka
štame skyriuje. Seselė To tų, ir su savo motina Mrs.
ky, ir dabar yna išvykęs i
minskienė yra Detroite au PADĖKA
ma bus parapijos vargoni A. Spėjewski. Sustos Gainesvetimas
šalis.
gus ir savo jaunystės dieno
Kleb. kun. K. Bičkauskas
ninkė ir mokytojaus septin sville, Florida, pas savo se
P.
F.
C.
Dominika*
Mika

se daug veikus su jaunimu. nuoširdžiai dėkoja visiems
tame ir aštuntame skyriu serį Mrs. C. Eckelborger.
lauskas,
3731
Seoder
gat.,
Be to, bendradarbiavo ka parapijonams ir svečiams už
je. Seselė Aniceta bus na
talikiškai spaudai y* visame rėmimą mūsų paskutinio jau Anglijoje.
mų pareigose.
LIGONINĖJE
Jūreivis Andrius Bacevi
veikime buvo tikra pažiba. pikniko. Ypatinga padėka
Sveikiname seseles ir lin
Šv. Katarinos randasi Ka
Jos vyras gražiabalsis teno tenka šeimininkėms O. Mus čius, 3810 Ivy gat., tarnau-I kime laimingų metų.
zys Petkus, 3611 Ivy gatvė,
ras A. Kaminskas prieš ke teikienei ir O. Jurgutienei ir ja mūsų krašto apsaugos
kur gydoma jo nesveiki pe
letą metų žavėjo detroitie- jų pagelbininkėms, komite skyriuje, St. Mary’s Unit,
FLORIDOJ
Battle
Creek,
Mich.
čiai. Motiejus
č'.us.
to nariams ir jų pagelbinin
Pvt.
Juozas
Greičiūnas,
Iškeliavo P. Gudienė, 48kams ir draugijoms už au
LIETUVIAI
3717
Deodor
gat.,
išvyko
28 Drummond gat., sykiu su
Lietuvaitė ir Birutė (se kas ir dalyvavimą. Pikniko
sutės) atidarė valgyklą ad dovanos teko sekantiems: pirmadienį į kariuomenę.
DR, P. ATKOČIŪNAS
resu, 4114 Jay Road. Gera
Pr. Zaraakai, 3908 Elm Jo brolis, Jonas, jau kaikurį laiką yra kariuomenėje.
Būkit Malonūs 1446 So. DANTISTAS
proga lietuviams pas savo gatvė — $10.00.
49th Court, Cicero
Trys broliai: Stasys, Jo
tautietes skaniai pasivaišin
J. Abaravičiui, 915 Logan
SAVO
AKIMS!
Aitradieniais, Ketvirtadieniais
viena pora aktų visam gy
ir Penktadieniais
ti lietuviškais valgiais.
gatvė, Hammond, — $5.00. nas ir Leonas Matušiai, 50- Tik
venimui. Saugokite jas. leisdami
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
27
Todd
Avė.,
irgi
tarnau

tfiegzamlnuotl
Ji«e
moderniškiausia
O. Brenčienei, 3910 Hem
metodą, kuria regėjimo mokslas I 3147 S. Halsted St, Chicago
ja Dėdei Šamui.
Katrie turite “Draugo” lock gatvė, — $5.00.
gali suteikti.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
SB METAI FATYltIMO
Labor Day p’kniko knygų-, P. Stankienei, 4211 Carey
ir šeštadieniais
pririnkime akinių, kurie pašalina
vtsų aklų įtempimą. ..
Valandoa: 3 — 8 popiet, *
tęs išparduotas, parankumo gatvė, — lempa.
SESERYS
dėlei atneškite į Federacijos
Dr. John J. Smetana 1 DR. F. C. WINSKUNAS
KAZIMIERIETĖS
susirinkimą. Valdyba patar
Sugrįžo pirmadienį reng
Dr. J. J. Smetana, Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pininkaus: su kitais pasiųs, MCSŲ KAREIVIAI
OPTOMETIUSTAI
tis prie mokslo metų mūsų
2158 VVest Cermak Road
ar, gal, rasis kas vyks iš
1801 So. Ashland Avenue
P. F. C. Stanislovas Gu
Ofiso t«L CANal 2345
parapijos mokykloje. Sese
Kampas
18-tos
narių į tą “Draugo” pikni das, 3910 Hemlock, iš Camp
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0
Telefonas:
OANAL
0523,
ObJcagc
lė Sebastijoną, viršininkė,
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
ką Chicagon.
Koresp. Ahelby, Miss., yra namie ir
Kasdien >:30 a. m. iki 8:10 p. m.
mokytojaus* pirmame, ant
Bes.: 7004 So. Fairfield Aveaue
Trečiad. Ir Seštad. 8:80 a. m.
dalyvauja su mumis pikni
Ree. teL: HKBHook S1M
Iki T: n» p. m.
rame ir trečiame skyr., se- j
ke.
*

INDIANA HARBOR AIDAI

ADV. ALEX CONRAD
Prieš kelis metus adv. A.
Conrad plačiai išsigarsino
po Detroitą, kuomet lietu
viai organizuotai darbavo
si, kad išrinkus jį teisėju.
Nors ir nelaimėjo, bet var
das paliko populerus.
Vėliau lietuvių grupė pa
darė spaudimą į prosekiutorį Wayne County, kad energingam lietuviui rastų
vietą valdžios ofise. Praeitą
pavasarį prosekiutorius Wayne County adv. William E.
Dowling paskyrė adv. Alex
Conrad savo padėjėju. Tai
pirmas Detroito lietuvis už
imąs tokią atsakomingą vie
tą.
Mūsų tautiečio pasiseki
mu lietuviai gali džiaugtis,
nes ir lietuviams daugiau
patarnaus.
Prieš keturis metus jis
vedė gerų lietuvių dukrelę
Leoną Schutę (šatulaičiu-

tę).
Per daugelį metų adv.
Conrari teisių ofisą turi su
kitais žymiaiB advokatais
(Wilson, Conrad & Walker)
1624 National Bank Build.
Detroito lietuviai adv.
Alex Conrad sveikina ir lin
ki kuogeriausių sėkmių val
džios reikalų vedime. Taip
gi veda ir pašalinius žmo
nių reikalus teisių srityje.
Koresp.

Žinių-žinelės

DR. SELMA SODEIKA,
o. a

AKIS ISTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 0 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

187 No. Marion Street
Oak Park, Ulinois

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKĖJIMAIS

Telephone: — EUCIJD 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Avė., Cicero, DI
TeL: Cioero 7681

1

rbaao YAEX UU

TsL YARde 8840

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso UL VIRginia 0088
Eeridendjos Ui.: BEVsrtv 8844

TaL OANal 6188

DR. T. DUNDULIS

(Prie kampo Lake St)

Federacijos 4 sk. svarbus
susirinkimas įvyks rugp. 26
d., trečiadienio vakare, Lie DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
tuvių žemutinėj svetainėj,
prie 25-tos gatvės. Susirin
kime mok. O. Kratavičienė,
V. Medonis patieks raportą
iš Studentų ir Profesijona
Mano 28 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
lų Są-gos seimo ir kaip Det
Optomctricalty Aklų Specialistas
roite bus organizuojama ka Palengvina akių įtempimų, kuris
talikų moksleivija. Svarbu esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotėvams tuo klausimu susi tumo, skaudamų akių karėti,atitai
trumparegystę ir
toliregystą.
rūpinti, nes lietuvybės dar so
Prirengia teisingai akinias. Visuobuotė priklausys nuo švie se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
sesnio jaunimo.
žiausias klaidas. Specialė atyda at
į mokyklos vaikus.
Federacijos atstovai dar kreipiama
Kreivos akys atitaisomos.
buojasi Lietuvių Kultūrinio VALANDOS: auo 10 ryto iki v.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
Instituto naudai priruošdakėlioj pagal sutartį.
mi rėmėjus, platindami iš Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigtsa kaip
leistas knygas. Darbas ve
damas organizuotai. Orui at <712 South Ashland Av.

vėsus komisija pasistengs

P. F. C. Bruno Gudas, 3910 Hemlock gat. buvo pas
kirtas į Ft. Knox, Kentuc-

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAEANAUSKAS
Sekretorius

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Strsst
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefonas: HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehilI 061?
Offloe teL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place
TeL REPubllc 7868

TaL OANal 0267
Rsa. tel.: PROspect 6659

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 91
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANal 4796

Vai.: 3—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitaras.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. PETER J. BARTKUS

2423 VVest Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

1913 So. Halsted St

PHYSICIAN AND SURGEON

OF CHICAGO

2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vei.: 1—3 ir 6—8:30 P. lt Sekmad., Trečiad. ir Seštad. va
Trečiadieniais pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

DR. STRIKOL’IS

Savings and Loan
Association

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

MUTUAL
FEDERAL

DR. S. BIEŽIS

DR. C, VEZEUS.

4645 So. Ashland Avenue

Rsaldsndįa: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

I iki 9 vaL vakare.

OFISO VALANDOS: 23 u 7-0
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea telefonas SEBlsr 9484.

Tsl Cicero 1484
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vaL vak. Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.
Nedėliomis pagal sutartį.
Offiee teL YARda 4787
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Namų teL PROapect 1980

DR. MARGERIS

DR. A. J. BERTASH

Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-čios popiet
ir nuo
6-tos iki 8-to8 vak.

OYDYTOJAS IE CHIRURGAS

Telefonas: Y A RD $7299

TaL YARda 6981.
Rsa.:. KENirood 6107.

Ofise vaL: aue 1-3; nue 6:30-8.-60

756 VVest 35th Street

3325 South Halsted St.

Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

DB. S. R. PALUTSIS

Tel. Cicero 1484
Ręa. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
Emergeacy KEDZIE 2868

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Selt.
10 iki 2:30 P. M.
|

Troč, įi Suko, sagai

-1'1'

Pritaikina aHfilna
• t s a k o mlngal oi
prieinamų kalnų,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

▼ARDA 90M

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtuvS
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutart)

DAKTARAI
Td. TAM. S1M

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 CANal 6968

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

Ofisas ir Ra&dencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. Westarn Avė.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki B vaL kasdlsį
Ofiso TeL ...........

VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad..tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
,(2-tras labos),

TaL lUDvay 8880

Okicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir auo 7 iki 8 JO vai. vak.
Sekmad. nuo 10 i^i 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Res. 1625 So. 50th Avenue

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

{Mat 1Ą 222.1

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Ofiso TeL: Yards 0994
Res. Tel.: Kentvood 4300
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
S iki 4 popiet
7 iki 8 vakara Nno 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dien*
ir pagal sutartį.

Dr. Emily V. Krukas

Kas bus Ištvermingas Iki
galui. tas bus išgelbėtas.

Tel. STA U 7578

nrP»rimė-

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOSNuo 1—4 Ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

REMKITE ‘‘DRAUGA”

■ ■ D « ■ B

Penkiadienis, rugp. 21, įyiz

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Žinutės iš mūs
apylinkės

puikią mirtisių
mui vietą.

n

Amerikoj gimęs ir augęs, bet
yra sąmoningas lietuvis ir
katalikąs. Sus-me darbuoja
si nuo pat savo jaunų die
HELP WANTED — MOTERYS
nų. Be to, jis pabrėžė savo
“DRAUGO”
SESTOS
PATYRUSIOS
PRESERKOS ant skalbiamu suknelių. Taip
pasitenkinimą ir tuo, kad
DARBŲ SKYRIUS
pat 20 aingrle
needie
Operatorių.
Nuolatinis darbas. Geras užmokes
šiandien LRKSA centro val
tis ir bonusas.
“DRAUGAS” HEIJ* ffANTED
KORACH BROS.,
dyboje iš aštuonių narių,
ADVERTISING DEPARTMENT
913 W. Van Buren
127 No. Dearborn Street
penki yra šiame krašte gi
Tel.: RANdolnh «4aa-#48a
OPERATORES
mę ir augę, būtent — sekre
Prie Siuvimo Mašinų.
Patyrusios
HELP WANTED — VYRAI
siuvinėti skOrinius daiktus. Taipo
torius Vincas Kvietkus, vi
T
gi reikalingos Cylinder Maehine Oce pirm. J. Vaičaitis, iždi- bus bots ir pus pot vette peratorę.-. CHAS. F. CLARK, Ine.,
r
'
RIAI dideliam Weat Side restoraninkas Juozas Joneika, iždo ne- Uafbas dienomis a.r naktimis. 1403 W. Oangress, tel. HAY. 0700
Matykite Miss Mullen.
SURGICAL
NTJRSftS
reikalingos.
globėjai — P. Karašauskas 3950 WEST MADISON STREET Taipogi
Graduat- Nursčj — tarnauLOADF.RS, STOCK-MEN i
"nt Ohstetrical ankšto. Malonios
ir Vincas Abromaitis. Tai y- PACKERS,
__ _ ____ _________________,______ ! darbo sąlygos, gera užmokestis. Ma
Starting wage 57 H cents per hour; tykite Supt. of NurSe^:
ra geras reiškinys, kuris by overtlme at time and one-half. Ap
EDGEtVATER HOSPITAL, 5700 N.
loja apie gražią LRKSA a- ply between 8:00 A. M. and 4:00 Ashland Ave., tel. LONgbeach 4242
teitį, nes mūsų jaunoji kar- P. M. dally, ineluding Saturday,
MERGINOS
SPIEGEL, INC.
18 Iki 35 metų senumo — dirbti
I ta kas kart aktyviau daly1038 Wist 35th Street
‘•wholesale” kenykloje.
Patyr'mas
‘ vauja Sus-mo veikime.
nereikalingai 49- Į va'a"dą prade
FACTORY LABORERS
lr 43c | vai. po 3"> dienu. Nuo
Pastovūs darbai saldainių dirbtu dant
■
Svečias vėje.
latinis darbas ‘U tankiu pak&'imu
Kre’pk'tės ) —

CLASSIFIED

pasarvoji-

K

\ \?

Amboi ir Seneca, III., jau

Spring Valley, UI. — Šv. baigė statyti valdžios fab

Onos parapija rengia baza- rikus. Tai rųilžiniški pasta
rą (picnic) rugsėjo 6 d. Bus tai.
puikus kamivalas ant baž
Oras šiltas, komai milži-1
nyčios žemės ir parapijos
niški. Bus labai daug vai
svetainėje. Dėl to prašomi
sių. Bus milžiniškas derlius
visi lietuviai iš Spring Va
šįmet.
\ A. P.
lley ir apylinkių miestelių
dalyvauti šiame piknike ir
tuo paremti šv. Ono3 para Shenandoah, Pa.
pijąIš jubiliejaus knygos
Nuoširdžiai kviečia klebo
Kalbant apie šv. Jurgio
nas kun. W. Kviečinskas ir
parapijos pikniko rengėjai parapijos praeitį, verti pa
BI NTE BROTHERS
minėjimo šie pirmieji fak
bei komitetas.
3301 West Franklin Blvd.
Hazleton, Pa. — Liepos
Rugpiūčio 14 d. mirė El tai iš parapijos istorijos:
VYRAI REIKALINGI
mėn. mirė Lietuvių R. K.
zbieta Plioplienė (Pridot- pirmos vestuves buvo 1891
Patyrimas nefe’kalinga. Vieokio am
Sus-mo narys Adomas šup- žiaus Atlikti visokius valvmo dar
kiutė), kilus nuo Kazlų Rū m. balandžio 19 d. — Jurgio
bus ir už porterius Taipgi stiprus
¥
šinskas, priklausantys prie vyras reikalingas kasti anglis. Atsi
dos, Marijampolės apskr. ir Slaviško ir Onos Pačėsaitės;
i ** -.*^S
šaukite j esnplovment ofisą ant 4to
LRKSA 263 kp. nuo 1921 aukšto tarp 9:30 vai. ryto ir pietų.
parapijos. Palaidota rugpiū pirmas kūdikis pakrikštytas
WIEBOLDT’S
metų.
čio 17 d. Šv. Onos parapijos — Juozas Jančius, ,1891 ba
Aslikuul, Monroe and Ojjjjtm
Vadovauja
orinėse
atakose.
Brig.
gen.
Ira
C.
Eaker,
kapuose. Paliko išauklėtus landžio 12 d., pirmos Laido
Rarrp Pn
6In SAWYERS — patyrė prie “trim
sūnų Jurgj Chicagoj, duk- tuvės — Jono Dzencevičiaus amerikiečių lakūnų bombinės komandos vadas, persona
VVUKes D»rre, ra.
bio | 8aw
8aw”
.. , ant
an, rakandų:.
rakandu'. Kreipkitės
Kreipkitės Ji —
liai
vadovavo
savo
vyrams
orinėse
atakose
prieš
vokie

STANDARDI.INE
MFC.. CO.
terį Marijoną Vokietijoj ir; 1892 m. sausio 11 d. — Pa
mėnesio pradžioj mirė Pračius Europoje. Rodoma, kaip jis grįžęs iš atakų išlipa
1850 W. Hastingfi, tel. Canal 6000
vyrą Kazimierą.
I rapijos pradžioje labai gy- iš didžiojo amerikoniško keturių motorų bombonešio nas Milašius, sulaukęs 59
-----------I va buvo organizacinė ir ‘Yankee Doodle” (Radiophoto from London).
m. amžiaus. Prie Lietuvių PAIEŠKO RENDUOTI Marųuette
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
LRKSA 146 kp. buvęs! kultūrinė veilfta. Buvo apie
R. K. Susivienymo 17 kuo nimą. apšildoma pečio šiluma. Atsi
ar rašykite sekančiai:
pirmininkas AndrLus Marti-118 draugysčių. Dabar ranpos priklausė nuo 1919 m. šaukite
“DRAUGAS, Box 124, 2334 S. Oak
Pagerbė
LRKSA
Parapijos
piknikas
naitis išvyko į Detroitu Mi-I dasi 16. 1888 m. įsisteigusi
Šioj organizacijoj velioni? ley Ave., Chicago, III.
chigan, apsigyventi. Jo na Šv. Petro ir Povilo draugija Los Angeles, Cal. — rugp. vice pirmininką
buvo
apsidraudęs
ant
mą nupirko laid. direktorius turėjo apie 400 narių.
$1000.00.
30 d., Arroyo Seco parke
U.S. pajūrio miestai ‘
Seranton, Pa. — Rugpiū
Kaulas (section 2). Važiuoti reikia
Baladinskas.
Dabar turi
North Figueroa iki 60th ar čio 12 d. Dinner Bell resto
“Darbai parodo meilės jė bus aptamsinami
rane
įvyko
labai
graži
ir
62nd Ave. ir užvažiuoti ant
gą” (Goethe).
SAN FRANCISCO, rugp.
jauki
puota
pagerbti
serantilto; pervažiavus tiltą nusr20d.—Kariuomenės vadovy
tonietį Juozą Vaičaitį, kuris
leisti tiesiai į parką.
bei įsakius visi rytų pajūrio
NULIŪDIMO
VALANDOJE
praėjusiame 53-čiame seime
miestai visam karui bus da
'UJltai 'l/oufetuf. Mitk
Mūsų darbščios moterys
buvo išrinktas Lietuvių R-K.
linai aptamsinti, šis nuosta
paruoš skanius pietus su a- Susivienymo Amerikoj vice
tas paliečia 150 mylių pak
lučiu arba vynu ir su šyp prezidentu. Vakarienėj daly
raščio plbtą—nuo Kanados
sena patarnaus nuo 1 vai. vavo rinktinis Scrantono
These huge 80-ton heavy tanks J
Kreipkitės į cost
$120,000,
and
America
’
*
autoJ
iki
Meksikos ir apima apie
Kita naujiena, tai kad veikėjų būrys ir LRKSA motlve and locomotive plants are ;
šiame piknike bus mūsų Vykdomosios Tarybos na turning them out on a never-ending Į devynis milijonus gyvento
line. Our army uses light
ji1 brangus klebonas pralotas riai. Scrantoniečiai džiaugė assembly
tanks, weighing 14 tons, and mePagal šį nuostatą visi
dium
tanks
of
28
tons
also,
būt
we
i Maciejauskas, kuris papasa- si, kad seimas jų jauną ir
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
favor the medium tank over the
krautuvių langai, elektros
' kos įspūdžius, džiaugsmus ir
gabų veikėją ir biznierių iš other two.
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
iškabos ir skelbimai turi bū
vargus, kokius jis turėjo rinko mūsų garbingojo Su
JŪSŲ PATOGUMUI:
/
ti visai užgęsinti ar aptam
Rytinėse valstybėse besi sivienymo centro valdybon.
sinti. Gatvėse šviesos suma
1410 South 50th Avenue, Cicero
darbuodamas Los Angeles Jie džiaugėsi ir tuo, kad šios
žintos vienu trečdaliu.
lietuvių parapijos labui.
Telefonas CICERO 2109
organizacijos 54-sis seimas
Tie, kurie neturite kuo (1944 m.) bus Scrantone.
6812 So. Western Ave„ Chicago
PITTSBURGH, Pa., rugp.
nuvažiuoti, būkite pamaldo
“
Draugo
”
redaktorius
fr
20d.—CIO Amerikos alumi
Telefonas Grovehill 0142
se Šv. Kazimiero parapijos LRKSA centro pirmininkas
These heavy tanks are needed for
no darbinCnkų vykdomasis
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
bažnyčioje (2511-3rd Ave.). L. Simutis, sveikindamas p. certain phasea of modern warfare, komitetas šiandie paskelbė,
and with their thiek armor and
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
Po pamaldų būsite pavėžyti Vaičaitį, džiaugėsi, kad į heavy-gauge guns they are almost
jog bus prašoma, kad 32,000
unstoppable. They are considered
į pikniko vietą.
,mūsų organizaciją rašosi
euperior ln gun power, in maneuver-

★

★

WAR BONDS

ANTHONY B. PETKUS

-A

Visi maloniai kviečiami at
silankyti į šį pikniką. Nei
vienas nesėdėkite pikniko
dieną namie.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

jauni žmonės, nes jais re
miasi lietuvių veikimo atei
tis. Juozą Vaičaitį jis statė
pavyzdžiu, nes jis, nors ir

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

RENDUOJASI — 5 kambarių Re
tas. štymu apšildomas, turi 3 mie
gamus kambarius. Atsišaukite se
kančiai:
402# S. BRIGHTON PLACE.
ALYVINIS ŠILDYTUVAS para'd uo
dą Dėl 5 er 6 kambarių.. Vis'š’-al
naujas. Namus pirko, dabar negs.H
vartoti — parduo® už pus-> kainos.
Parduoda prlvatiški žmonči. Atsi
šaukite j:
712# S. ROCKWEI.L St.

FOR

SALE

PARSIDUODA TAVERNAS, su už
pakaliniai® kamba-i is varlėms ar
šokiams. Virtuve pilnai irengta. Vei
kli vieta, neto'l dirbtuvių. Savinin
kas apleidžia vietą išeidamas j ka
riuomenę.
Tel. SIEwart 9854, 650 W. 8lst St.

unijos darbininkų visose Ame rikos dirbtuvėse nutrauk
tų darbą alumino dirbtuvė
se.

VVASHINGTON, rugp. 20
d—Karo produkcijos biuro
dabartiniu apskaiči avimu
Amerika r.e tik išpildys
Prezidento nustatytą kvotą
laivų statyme, bet ją dar
perviršys. Kvota buvo 8,000,000 tonų šįmet.
Tik patvara veda į tikslą
(SchiUer).
Išviršinis švarumas yra
vidujinio tyrumo laidas.

Patyrimas labai dažnai
mums parodo, kad žmonės
kuo mažiausiai turi valios
liežuviui suvaldyti. (Spinoza).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
MAŽEIKA lr EVANAUSKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDOTONAL COST.

Memorials Erected Anyuhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Laidotnvii Direktorns

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

AMBUBANCB Metą Ir EUktf

KREIPKITffiS PRIE LIETUVIO

8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyriai: 710 West 18th Street

Viai

8819 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139'

telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 W«t 46th Street

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

Tel. YARda 0781-0782

JOHN W. PACHANKIS
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ability and in the power of their
huge tractor motors to Axis tanks.
Americans everywhere are helplng
to pay for these monstere of war
through their purchase of War
Bonds. Invest at least ten percent
of your Income in War Bonds every
pay day.
V. S. Trttuury Dtpartmtnl
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REZIDENCIJA:

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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 vai.
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Tremtiniu reikalai
Tenka džiaugtis, kad jau atsirado keliai suieškoti iš
vežtuosius j Rusiją lietuvius. Tie keliai surasti garbin
gojo Amerikos Raudonojo Kryžiaus pastangomis. Jau
buvo paskelbta, kad ieškojimo prašymai priimami. Pra
šymus reikia paduoti vietiniams Amerikos Raudonojo
Kryžiaus skyriams (Chicagoj—616 S. Michigan Ave.).
Prašyti suieškoti išvežtuosius į Rusiją gali paduoti gi
minės ir taip pat negiminės, kaip Jungtiniu Valstybių,
taip ir Lietuvos piliečiai.
Mūsų laikraščiuose buvo paskelbta apie trylika tūk
stančių tremtinių Rusijon vardų. Bet tasai sąnašas toli
gražu nėra pilnas. Visokiais keliais ir būdais Lietuvos
žmonių buvo išvežta apie šimtas tūkstančių. Tad, retas
krufis Amerikoje gyvenančių lietuvių neturi jų tarpe
giminių, kaimynų ar pažįstamų, kurių likimu rūnintis
yra mūsų šventa pareiga.

Svarbu įsidėmėti, kad Amerikos Raudonasis Kryžius
už ieškojimą tremtinių jokio atlyginimo neima. Jis yra
pasiruošęs tarpininkauti, padėti.
Tremtinių reikalai yra svarbūs reikalai,
reikalai.

Tai

mūsų

Mūsų tautiečiams ir aiškinti, berods, nereikia, kokioj
padėty yra išvežtieji iš Lietuvos žmonės. Normaliais
laikais svetur apsigyvenusiems nėra lengva gyvenimo
pradžia. Bet ką jau ir kalbėti apįe išvežtuosius, kurie
nieko su savim negali pasiimti, kurie pateko į ta kraštą,
kur eiha žūtbūtinis karas.

Pati Sovietų Rusija yra užpulta. Jai reikia aprūpinti
ir ginklais ir maistu savo milžiniškąją Į&ariuomenę. Jai
reikia gydyti sužeistuosius, karo paliestų rajonų gyven
tojams butus, maistą, drabužius dr medikamentus parū
pinti. Tai yra nepaprasto didumo darbas. Galima su
prasti, kad tokiose sąlygose gyvenant, vedant žūtbūtinį
karą su užpuoliku, kad ir prie geriausių norų sunku yra
valdžiai viską aprėbti. Tremtinių, ar jie bus lietuviai ar
kfti, reikalai, žinia, yra paskutinėje vietoje. Dėl to pap
rasčiausio žmoniškumo jausmas sakyte sako, kad reikia
surasti ištremtųjų adresai ir juos sušelpti, nes karas
nesibaigia, ateina žiemos šalčiai, kurie dar labiau trem
tinių būvį apsunkina.

r *
•
Amerikoje veikia “Russian War :Relief” draugija.
Renkami šiam tikslui fondai, kuriaife-Šelpiamai nuo karo
nukentėjusieji rusai. Mes tą darbą galime praplėsti, per
Amerikos Raudonąjį Kryžių surasdami savo gimines
tremtinius ir juos sušelpdami. Tuo būdu palengvinsime
ir patiems rusams, nes pasirūpinsime saviškių sušelpi-

mu.

K
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Šelpimas lietuvių tremtinių Rusijoje, yra bevėik
tiesioginė parama kariaujančiai Sovietų Rusijai, kuri
šiuo tarpu yra Jungtinių Amerikos Valstybių santarvflttinkė. Be abejonės, šiais sumetimais ir Amerikos Rau
donasis Kryžius mielai sutiko tarpininkauti mūsų gimi
nių ar pažįstamų suradime. Už tat mes turime būti dė
kingi Am. R. Kryžiui ir pasinaudoti jo patarnavimu.

Amerikiečių, kanadiečių ir anglų vadinamosios “commandos” užvakar padarė svarbų, istorišką žygį. Įsiverž
ta per Anglijos kanalą Prancūzijon prie Dieppe ir smar
kiai bombarduota karo amunicijos sandėliai ir vokie
čiams padaryta milžiniški nuostoliai.
Tai buvo nepaprastai drąsus žygis, kuris aiškiai pa
sako, kad santarvininkai greitu laiku pereis ofensyvon.
Nors tai buvo pirmas kontinentan įsiveržimo mėgini
mas, bet jis skaitomas pilnai pavykusiu. Priešas, su
prantama, nuo dabar akyliau būdės, bet tai nesulaikys
santarvininkus nuo tolimesnių panašių, tačiau dar ge
riau paruoštų, žygių, kurie daužys nacių karo jėgas.
Tais žygiais bus palengvinta rusams, kurie šiuo metu
visas galimas pastangas deda, kad apginti nuo vokiečių
turtingąjį Kaukazą.
Šis “commandos” žygis, tai bus Maskvos-konferenci
jos susitarimo netiesioginė pasekmė. Dabar galima su
prasti, kad toj konferencijoj tarėsi ne tik politikai, bet
ir karo strategai, kurie fiuplanavo labiau subendrinti
visų frontų akciją. , Galima numanyti, kad nuo dabar
visuose frontuose prasidės lemiamieji mūšiai.
Amerikiečių vaidmuo šiame žygyje buvo labai svar
bus. Londono spauda gėrisi amerikiečiais lakūnais, lėk
tuvų greitumu ir, aplamai, amerikiečių karių drąsa ir
gabumais. Jie, amerikiečiai, visiems santarvininkams
priduodą daugiau drąsos ir, be to, vilčių greitesniu lai
ku, negu buvo mahyta, sutriuškinti Berlyno-Tokio ašį.

Laimėjo ir krikščionybė ir demokratija
Šių metų liepos mėn. 31 diena Cošta Rica tikintie
siems ir visiems žmonėms yna istoriška diena,; kurioj
panaikinti anti-religiniai įstatymai ir laimėta ilga ir
didelė kova dėl religijos laisvės tame krašte.
P/ieš šimtą aštuonioliką metų Costa Ricos liberalai
pravedė įstatymus prieš religines kongregacijas ir, ap
lamai, prieš dvasiškiją. 1824 metų liberalų priešreliginis
ukazas buvo patvirjintas 1884 ir 1894 metais. Nuo to
laiko tikintieji turėjo daug sunkumų pildyti religines
pareigas ir dėl to visais galimais būdais kovojo dėl re
ligijos laisvės.
Costa Rico švietimo sekretorius, prieš-religinių įsta
tymų panaikinimo proga, padarė reikšmingą pareiški
mą. Jis pasisakė .nerandąs jokių priešingumų savo reli
gijos dėsniuose ir demokratijoje. Krikščionybės idealai
ir demokratijos siekimai jungiasi vienan ryšin šių laikų
I
kovose dėl žmoniškumo, laisvės ir gerovės. Jisai ,Luis
Demetrio Tinoco Castro, švietimo sekretorius, džiaugia
si Šiaurės Amerikos vyskupų iškeltu šūkiu—Dievas ir
Tėvynė. Jis džiaugiasi vyskupų griežtu nusistatymu
prieš Hitlerio totalitarianizmą ir visus jo sekėjus.
Tuo būdu Costa Ricoj laimėjo ir krikščionybė ir tik
roji demokratija. Tai yra gražus ir svarbus reiškinys.

Skaudžios žinios
Ljubljanos, Slovėnijoj, vyskupas Rozman pranešė,
kad toj diecezijoj katalikų kunigų beliko tik devyni, ku
rių dauguma senukai. Pirmiau ten buvo keli šimtai ku
nigų. Dauguma bažnyčių visai uždaryta. Katalikams
draudžiama bet kur rinktis. Uždarytos visos mpkslo
įstaigos, naikinamos knygos ir kitoks slovėnų tautos
turtas. 200,000 tikinčiųjų žmonių neturi progos šv. Mi
šių išklausyti, nes nėra kunigų. Nėra kas aprūpina juos
šv. Sakramentais. Net įnirusiems nebeleidžiamas pasku
tinis patarnavimas—katalikiškos laidotuvės.
Pranešama, kad katalikų religinė padėtis italų .užim
toj Slovėnijos dalyje yra gerokai šviesesnė. Bet ten, kur
naciai valdo, žmonės visokiausiais būdais esą persekio
jami ir kankinami.
Tikinčiųjų, būvis yra vargingas ne vien Slovėnijoj, bet
visuose nacių užgrobtuose kraštuose.

" SPAUDOS APŽVALGA *
Gal dabar Ims kitaip

Tasai gražus ir tikrai krikščioniškas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus gestas turi būti mums, lietuviams, di
deliu akstinu rūpintis po viso pasaulio kraštus išblašky
tais lietuviais. Jei kiti supranta ir atjaučia Lietuvos
tremtinių vargus ir kančias, tuo labiau mes turėtume
tai suprasti ir atjausti-. Tai yra mūsų ir krikščioniška
ir lietuviška pareiga, nuo kurios išsisukinėti būtų dide
lis nusikaltimas prieš paprasčiausią žmoniškumą ir
prieš tautą. Dėl to, ieškokime saviškių tremtinių ir juos

“N-nos” paduoda, kad praėjusį sekmadienį vienas
Vašingtono korespondentas “The Nevv York Times”
taip rašė:
“Washingtonas, pradedant atsakingais karo vadais ir
ba'ngiant paprastais stebėtojais, žino iš tiesų labai ma
žai apie Sovietų stovį, išimant neginčijamus pranešimus
apie pasitraukimus ir nuostolius ir mūšių teatro geogra
fiją—Kaukazą. Praėjus daugiau kaip metams laiko, kai
Rusija kariauja, nė vienas Amerikos arba Britanijos
kompetentingas stebėtojas dar nėra buvęs nė viename
Pasijos karo lauke, šitoks slaptingumas neišvengiamai
kelia įspūdį, kad dalykai veikiausia eina blogiau, negu
kad jie yra piešiami.”
Galimas dalykas, kad po Churchillio-Stalino pasita
rimo Maskvoje, šiuo atžvilgiu padėtis bus atitaisyta.
Gal dabar Sovietai Labiau ims pasitikėti savo santarvi

Mpkime,_____________________ ____ _____ _

ninkais.

_____

Artimųjų Rytų vadas, gen.
Sir Harold R. I. Alexander,
kurs paskirtas nauju vyriau
siuoju vadu Artimuose Ry
tuose vietoje paleisto iš tų
pareigų gen. Auchinleck..

Po svietą pasidairius

Kirvis pataikė į akmenį

Sakoma, kad kuomet ruskiai balšavikai traukėsi iš
Lietuvos ir rytinės Lenki
jos, nespėjo paiimti visų
savo valdininkų, nes trauk
tis reikėjo labai skubiai,
vien tik Lietuviškoj Bras
toj paliko 8000 Sov. Rusijos
piliečių, iš kurių dabar dau
gelis yra uolūs nazių įsaky
mų vykdytojai.
Neuždyka balšavikai va
dinami komnacais. Neuždy
ka ir Amerika į juos visuo
met kreiva akim žiūri, nors
jie garsinasi esą didžiausi
Amerikos tavorščiai.
Vilkas vis pasilieka vilku.

Arba kaip “bedūšis” neat
silaikė prieš žmogų su
dūšia

Ignas Moteraitis minėda
(Draugas, 1917 m. rugp. mas savo vardadienį pasi
kvietė svečių. Jo žmona pa
21 d.)
ruošė skanią vakarienę. Be
Prancūzai puola Vokieti valgant ir besivaišinant Ig
ją... Prancūzų lakūnai (jų nui viena patrova kaž kodėl
111-ka) užpuolė Vokietiją.
nepatiko ir jis juokdamas
Jie nuskrido į Badeną, ana
sako žmonai:
pus Reino. Numesta kelios— Beeinu, kad jei po šio
dešimts sprogstamos me
valgio aš nesusirgsiu, tai, iš
džiagos. Vokiečiams pada
tikrųjų, jausiuos turis strau
ryta didelių nuostolių.
so vidurius.
•
—1 Malonu girdėti, — at
U. S.* karo reikalai... Fi
siliepė žmona, — kad tu jau
nansų sekretorius McAdoo
tiesi esąs strausas. Tokiu
kongreso reikalauja 11 bili-""
būdu nepamiršk duoti ganė
jonų dolerių karo reika
tinai plunksnų ir man pasi
lams... U. S. netrukus jau
puošti.
bus sumobilizavusios ka
riuomenę iš 1,631,000 vyrų...
Baigiant atostogas Jonui
Prez. Wilsonas nustatė kai
Aukštynkojui atėjo iš namų
ną plienui ir mėsai... Armi
telegrama. Patarnautoja no
jos rekrutavimo viršininkas
ri telegramą nunešti į Jono
dideli mūšiai. Abi pusės tu
kambarį, bet vietos šeiminin
ri daug nuostolių.
kė sulaiko:

c

Vakarui fronte... Viename
Europos vakarų fronte eina
priešinasi vedusių vyrų paliuosavimui nuo kareiviavi
mo.
,

Benton,

— Palauk. Telegramą įtei
ksi jam, kai jau bus sumo
kėjęs visas bilas. Gal, toj
telegramoj kokia bloga nau
jiena ir perskaitęs jis gali
kristi ant vietos negyvas...

(Tęsinys)
Daktaras nustebo, kad
jo pažįslamulis keleivis yra
katalikas, besilaikąs tokių
prietarų, kokius apsišvietę
žmones senai atmetė kaipo
kunigų pramanytą daiktą.
Daktaras prisipažino esąs
bedievis, neturįs jokios dū
šios.
— Ar tamsta manai turįs
savyje kokią ten dūšią? —
užklausė daktaras savo nau
jo pažįstamulio.

— Be abejonės, — greit
atsakė šis. — Ar tamsta
manai, jog aš koks gyvulys,
kad nesijausčiau turįs dū
šią? . ’
— Mokytų žmonių tarpe
Tamstai turėtų būti sarma
ta taip šnekėti, sakysiu, že
ma, kunigų nudėvėta tema.
— Nesijaučiu, kad tai bū
tų pažeminimas, — atsakė
jam bendrakeleivis. — Aš
esu žmogus ir jaučiu turįs
dūšią, kurią man Aukščiau
sias suteikė. Tokią šneką,
kokią daktarai dabar nuš
nekėjai, aš pavadinsiu vai
kiška, be jokios vertės.
Taip šnekėti gali tiktai žmo
gus, kurio akys užlipdytos
tamsybe. Nerasime pasauly
įrodymo, kuris, nors aukš
čiausiai būtų iškilęs mokslo
atžvilgiu, aiškiai įrodytų,
jog žmogus neturi dūšios.
Laisvamaniai
šnekėdami,
kad žmogus yra be dūšios,
lygus gyvuliui, niekuomet
nėra to įrodę ir neįrodys.
Tai tik aklas bedievių moks
lininkų užsispyrimas.
«
(Bus daugiau)

III....

Bentoniškius apleido kun. E. S. Kolesinskis. Nusiminė vietos
lietuviai netekę darbštaus
klebono, kurs pas mus bu
vo nuo 1913 m. Jisai iškel
tas klebonu į St. Louis, UI.
•

X
Z

Italai puola australus... Italų armija Ysonzo fronte
pradėjo generalinį užpuoli
mą prieš austrus. Paimta
nelaisvėn 7,500 austrų.

Ukrainai

autonomija...

Rusų vyriausybė davė Uk
rainai autonomiją ir ją pa
dalino į penkias gubernijas.

Vienas žodis ne šneka,
vienas vyras ne talka; k.i
du stos, visados daugiau pa
darys. (A. Jakštas),

Manieros (ypatingi apsi
ėjimo būdai) tofca knygas,
ne knygos manieras. (J.
Tautier).
Kas laisvę brangina,
perka War Bonds.

tus
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Nūiisusios, bet linksmos. Išalkusios ir nusikamavusios,
bet linksmos šios kanadiečių commandos, grįžusios Ang
lijon iš įvykdytų atakų prieš vokiečius Prancūzijoje —
Dieppe apylinkėse (Exchisive photo cabled from London
to NeW York, paseed by censors).
■MI
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KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų
Rašo K. Šilinis
f

Prie Helio bokšto
Karui prasidėjus. 1939
metais, rugsėjo mėnesį, mes
gyvenom Paryžiuje ir stengėmės aplankyti žymesnes
vietas.
Kartą nukeliavom prie Kfelio bokšto, į kurį įkopus
gali matyti kaip ant delno
visą Paryžių ir jo apylinkes.
Gal kokią valandą ten pabuvom, bet galų gale nutarėm nevažiuoti į Efelio
bokšto viršūnę. Nepasiekėm
bokšto viršūnės ne dėl baimės, bet taupėm pinigus, nes
mūsų kišenėse nedaug jų
buvo ir nežinojom ar begausim daugiau iš Kauno, o
vienas pasikėlimas į bokšto
viršūnę kaštavo 15 frankų,
gali gerus pietus “užsifundyti.” O gerų pietų retai te
turėjom, nes riestai buvo su
pinigais.

I\

Ėjom iš kavinės ir spiaudėmės, kad mes likom gerokai apstatyti dėl savo žioptomo. Gailėjom 15 frankų
įkopti į bokštą, o čia žibt ir
nėra daugiau kaip 20 frankų. Po šio įvykio buvom
gudresni ir tokių dalykų
da.ugiau mūsų gyvenime ne
pasitaikė.
Taupėm pinigus kelionės
reikalams, nes ieškojom* būdų grįžti iš Paryžiaus į ^Šė
tuvą, todėl valgydavom kuk
liai, kava, bulkutės ir vy
nuogės buvo mūsų nuolaticTjraur**' ac?iii% teieonuM.
nis valgis. Bet tokiu maistu
Com man do.s saugiai grįžo. Kanadiečių commandos laimingai grįžusios į Anglijos
gali tenkintis kokią savai
uostą po įvykdytų atakų prieš vokiečius Prancūzijoje. Commandų nariai pirmiausia
tę, bet toliau pilvas kelia
gauna užkandžių (Exclusive photo cabled from London to New York, passed by cenrevoliuciją ir reikalauja sov
tesnių valgių, todėl retkar sors).
čiais užsisakydavom poniš
kus pie tras ir tada nuotaika
pagerėdavo, nors kišenės ir
būdavo tuštesnės.

POPIEŽIAUS PIJAUS XII TAIKOS PLANAI.

Karui prasidėjus, prancū
Kažkaip sarmata buvo ei zų valdžia išleido įsakymą,
ti nuo Efelio bokšto, neįko kad visi kitataučiai turi
pus į jį, bet taupumas nu stoti į svetimšalių legijoną,
jei nenori stoti į svetimša
galėjo smalsumą.
Grįždami nuo Efelio bok lių legijoną, tai tūri palikti
što, užėjom į kavinę ir už Paryžių — važiuoti į kai
sisakėm užkandžius, bet ne mus ar į nuošalesnes vie
tikrus pietus, ir paprašėm tas arba grįžti namo.
Įsitikinę, kad studijuoti
Vyno bonką. Mes manėm,
k ad čia vyno bonka kaštuos į negalėsime, todėl nutarėm
kokia porą frankų, nes prie palikti gražų Paryžių ir vapietų duoda pusbonkę nemo- žiuoti į Kauną. Buvom įsi
karnai. Bet kai gavom sąs tikinę, kad Lietuva liks ne
kaitą, pasirodė, kad už vy- paliesta karo audrų. Bet
no bonką reikėjo sumokėti i pasirodo, kati skaudžiai apdvidešimt frankų. '
I sirikom.

Sunkus kareivio gyvenimas
naujoj

Kelių Vatikano korespondentų minčių santrauka

mų. - Dideli pavojai neftumuša karei
vių dvasios. - Nepaprastas draugiš

kumas pavojuose. - Negras, kūrio au

šios sistemos sekėjų galutinis tikslas yra turtų susikrovimas. Nieks nesvarbu,
bile tik pinigus sau gali pilti į kišenes. Negalima ufgirti tokios teorijos, kuri ig(Poruoja svarbesnius ir kilriesnius žmogaus gyvenimo
siekius.
NllsSg,nklavimM
,
^v. Tėvas įspėja žmoniją,

kad tarptautinių

(Tęsinys)

Šiandien tarptautini ame
gyvenime yra įsiviešpata
vusi klaidinga mintis, kad
“jėga sudaro tiesą”. Taigi
smerktina dvasia, nes ji vis
ką įkainuoja pagal fizinės
jėgos galią. Jei gali kitą su
mušti, atimti pinigus, tau
gerai, nes “jėga sudaro tie
są”. Ko daugiau gi reikia.
jau pavojus gręsia.

priešo

lėktuvai išrodo it špilkos
galvytės, taip aukštai iški
lę. •

Prasti Australijos keliai,
kurie amerikiečių platinami
ir naujai statomi prisideda
prie transportacijos sunku
mo. Kareivis, norėdamas
dulkėtais
keliais
toliau
keliauti, turi vartoti seną
Amerikos būdą — “nykštį”.
' Mat, taip darydami ameri-

ne gerove. J« yra bė dėl to, padžti nės bijo
tuoini
kad atskirtų savo tautą buo j nesustiprintų ateities priešą,
pasaulio, bet Atvirkščiai, kad i jos mggjna kontroliuoti vibūtų
būtu žingsnis
Sinesnis pirmyn
Uirtbvn tiuti
karo medžlagog relkme.

! nių grupių bendrttvimd pro
nis.
cesijoje. Žodžiu, tautiniai in
Todėl apsiginklavimo liTačiau tiesa nepriklauso nuo, sitaikinti prie jos įstatų. Ki teresai negali prieštarauti
m
i
ta eij a reikalinga. Pasira
jėgos, nes ir neteisingi gali tataučiai neturi
teisės varto- visos žmonijos gerovei.
♦
šytos objektyvlnės sutartys
būt stiprūs. Jei jėga suda ti savo kalbūs ir skleisti sa
Karo priežastis
turi būt gerbiamos it tam
rytų tiesą, tai visi užgbobi- vo mokslą prieš esamą tvar
Svarbiausia dabartinio ka tikslui steigiamos tarptauti
kų diktatorių žygiai būtų iš ką. Šalia to, jte ‘tūri pariesti
teisinami. Tačiau taip nėra, ir proporcingą visų valdžiai ro priežastis glūdi ekonomi nės institucijos.
Reikia nė tik medžiaginiu
nes ir tiesą gerbiančios tau mokesčių dalį. Ekonomikos jos srityje. Ekonominė kri
zė
privedė
pasaulį
prie
ka

nusiginklavimo,
bet ir dva
tos, kurios nesiremia jėga atžvilgiu valdžia negali jas
savo pirmenybę išlaikyti tau skriausti, bet turi duoti ro. Asmeniniai interesai pa sinio. Neužtenka ginklų patų tarpe, esą stiprios. Jung jiems pragyvėhimui užsidirb neigė socialinę gamtos tur ttaikinimo, jei karinga žmo
tinės Amerikos Valstybės, ti. Negalima pripažinti jo tų svarbą tarptautiniame gy nių nuolaika nepasikeis.
venime, pataikaudami pus šiandien žmonija užkrėsta
pasiremdamos savo milžirtiš- kios priešingos teorijos.
kiroms tautoms arba gru-, karo psichozu. Tai tūri būti
ka jėga, nepuola kitas tau- Natūraliniai turtai ir
pėms ir nepaisydami bend-! prašalinta, jei nori tikro nu
tas, o visgi negalime jas pa
ekonominis bendra
ros tarptautinės gerovės. To- ( siginklavimo.
vadinti silpnomis.
darbiavimas
dėl įvyko ekonominis kana s
f Bus daugiau)
Jėga tegali būti vartoja
Šv.
Tėvas
toliau
nurodė,
tarp tautų. Viena kitai ne-------=---- ----------ma apsigyūimui, bet rie kitų
kad
smerktinos
tautob,
ku

nusileisdama jos pakėlė muiBūti draugiškam žodžiūOkraštų pavergimui.
rios
užgrobia
žemė3
turtus
tus, uždraudė gaminių eks-' se ir greitam darbuose, viNe visos tautos lygios vie
portaciją,
įsteigė monopoli- ’ sa tai maža kainuoja ir la
savanaudiškiems
tikslams.
na kitai savo žemės pločiu,
1 bai naudinga. {Henrikas IV)
gyventojų skaičiumi, turtais, Jisai pasiremdamas Šv. To- jas ir panašiai.

tačiau visos turi tą pačią
teisę gyventi. Todėl ir mažos tautelės turi politinės ir
j ekonominės nepriklausomy1 bės teisę, kurią kitos tautos
privalo gerbti.

sys geresnės už mechanišką klausi

, kiečiai jaučiasi kiip namie Tautinių mažumų
Net ir generolų mašinos
mo aparatą. - Daugiau dulkių, negu sustoja duoti prasčiausiam klausimas
Kartu kyla ir kitas labai
kareiviui “raidą”.
Libijos peskynuose.7
opus klausimas. Kas gi da
O dulkių, dulkių
rytina su toms tautinėms
Sunkus kareivio gyvenimas vinių patrankų, tat iš 20,000
mažumoms,
kurios randasi
O dulkių ten devynios ga
Nelengvas kareivio gyve- pėdų aukštumo mėgina bom
nimas Naujoj Gvinėjoj. To barduoti Port Moresby ba lybės. Daugiau negu Afri- kitose ‘*‘5'“ Sav0 T,lk08
Punktuose popiežius Pijus
limos Gvinėjos tuštumuose zę. Amerikiečiai žiovauda- kos peskybuose. Tokios sun
XII ypatingai pabrėžė šį
kios ir labai lengvai iškyla.
trūksta visų tų gyvenimo mi juos stebi.
klausimą, nes gerai žinojo,
Sveikatai irgi pavojinga, Laimė, tik, kad bazų apy
patogumų, kurių galima ras
koks nukariautų tautų arba
ti Amerikoj arba Australi nes dmg ligas nešianč.ų uo linkėse randasi daug van
tautinių mažumų būtų liki
joj. Kareiviai negauna mė dų gelbsti priešui. Tačiau dens. Amerikos kareiviai ne
mas Hitlerio ir Stalino ša
gstamo “bifsteiko”
arba Amerikos didvyriai dakta- šioja gumines įtaisas išva
lyse. Toks negirdėtas žiau
“chops”. šviežios daržovės, rai apribojo šio nekviesto 1 rfnti orą. Lakūnai sako sarumas neprivalo rasti prita
ir riet šaldyta mėSa tikra “svečio” veiksmą, užtat li v6 vadams, kad geriausias
rimo krikščioniškų tautų
“blackout” būtų paleisti lėk
retenybė. Nėra “movies”, gos vis mažėja.
tarpe.
tūvų motoras ir iškelti di“byro”, kavinių arba mote Mirčių maža
Valdovai turi pareigą gerb
džiausi-.s
dulkių debesis. ti’ tų tautinių mažumų tei
rų šiame pasaulio užkampy
Mirčių ir nuostolių maža Tada gal priešas uždustų.
je. Tačiau kareivių tarpe
ses, suteikdami joms progos
viešpatauja linksmesnė riuO- dėka gero apsisaugojimo.
P. J. i išfndkti kraSto kalbą ir pHtaika, negu galime rasti sau Šalia prasto japonų patai
gesntase Amerikos ar Au kymo tame p.irideda dar ir
du svarbūs faktoriai. Apka
stralijos vietose.
sų bombarduojamos apylihNuolatinis pavojus
.ėj tiek daug, kad ir rienONuolatiriio pavojaus aky- ėtum į jas eiti, bebėgda
JULIUS J. STORGUL
mas
įpuoli.
Gi
antras
fakta

vaizdoje nuostabi visų ka
PLUMBINO, KRAPINO, lr SEWERAGE KONtttAKTORIUS
reivių nuolaiką. Priešo lėk is yra negras korparalas,
2021 Wėst Cethidk Road
tuvų yra kaip musių. Jie įurio ausys geresnės už
paleeidžia savo ‘kiaušinius’ jr:ngią kleusimo aparatą.
Phrtne: CANAL 41M — 4124
iŠ
tolo
jis
išgirsta
lėktuvų
iš aukštybių, tačiau retai
kada pataiko į taikinį, nes aurzgimą ir galvotrūkčiais
ATLIEKAME “lst CLARR” DARBĄ, v
turi prastas akis. Be to jie pasileidžia apkasų link, pra
APfcAlNUOJAME PAGAL UŽPRAŠYTĄ.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

bijo amerikiečių priešlėktu- nešdamas

draugams,

problemų

išrišimas Artimai susijęs su
karo panaikinimu ir apsiginklavimo sumafi h i m a s.
Apsiginklavimo programos
turi 8Vftrbią ir tiesioginę j1 taką šalies ekonominei būkTarptautiniai santykiai saj lei ir bnVQ Hmtų.
vaimi esti santykiai tarp žastimL Karui „HuiritoRmo
pavienių asirierii) abba gru išlaidos uždeda gyventojams
pių. Jose privaloma laikytis sunkesnę naštą. Valdžios no
etikos dėsnių. Kiekvienas
rėdamos pasiruošti karui
Žmogus efcąs šeimos narys; pradeda kelti mūitus, kon
kiekviena šalis yra tautinės
troliuoti pinigus, taip kad
šeimos nkrys. šeimos 'galva
pagaliau tarptautiniai valiu-,
turi rūpintis savo narių ge tai nusmukus ir kyla eko
rove. Valdi’os privalo rūpin nomiška krizė. Turtingesnės
tis savo tautiečių ekono'mi- tautos bauginasi silpnesnėms

Rašo Pranas Jančius

Transportacijos probtetaa

Mažai. modernių civilizacijos patogu

mo Akviniečio pamokymais,
paskelbė, kad hoTs Ir žtemės
turtai gali būti privatine
nuosavybe, tačiau visi turi
teisę juos vartoti. Privatinė
ttuosavybė nėra gyvenimo
tikslas savyje. Ji neskirta
saujelės piktadarių Mudai,
bet visos žmonijos reikalams. Nuosavybe yra teisė,
bet kartais ir slepia savyje
pareigą artimui. IndivMualizmo — dogmos iškelia privatinį gėrį virš bendruomenės gerovės, šv. Tėvas skelbia, kad privatinis gėris tuti tarnauti bendrai žmonijos gerovei

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
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“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku

ftVGSejO (SEPT.) 7 D.. 1942 M.

Parke

vytauto

(prie 115-lds tarp Cravvford ir Cicero gatvių)
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šiame Piknike bus naujų, kitur nematytu ftūr-

ptyzų!

Vėl bus Naujas Rėkordas "Drdw$eA

Piknikams.
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D R A U O A B

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Penktadienis, rugp. n, 1&42

VIENA AUKŠTESNIŲJŲ LIETU VIŠKŲ MOKYKLŲ AMERIKOJE

deckis išėmė pašelpą už vi
sus metus ir nustojo drau
gijoj teisių. Tas atsitiko ir
su Z. Noreika. Ir taip atsi
tiks su kiekvienu, kuris ims
pašelpą per metus laiko. I).

"Visi remsime teisėjo Dariaus-Girėno
.s.:,r
Jon? Zurį
paminklo komiteto
iri
dėka ir pranešimas

Tarnybos vyrai
turi apsižiūrėti

Rugpiūčio 12 d. DariausGirėno paminklo komitetas
laikė susirinkimą ir baigė
sąskaitą iš buvusios Lietu
vos Respublikos Dienos. Pa
sirodė, rezultatai buvo gra
žūs ir mūsų visuomenė tą
žino. Komitetas tik pasi
džiaugė ir reiškia visiems
savo padėką.
Pats Dariaus-Girėno pa
minklo komitetas, į kurį įėjo ir Katalikų Federacijos
Praėjusį trečiadienį Ever- veikėjai — dirbo nuoširdžiai
green Country C!ub patalpo- įr sutartinai. Jam daug pa
se buvo gražus bankietas dėjo lietuviškų radio valanteisėjui Jonui Zuriui pagerb- dų leidėjai, lietuviškoji ir
ti. “Visi remsime teisėją Jo- angliškoji spauda, ypač die
ną Zurį ir už jį balsuosime rištis “Draugas”, kuris ir
—taip kalbėjo susirinkusieji visą puslapį tai dienai skyj bankietą jo draugai lietu- rė. Daug gelbėjo Dariausviai ir kitataučiai.
Girėno legionierių postas,'
Šis bankietas tai buvo gra kuris ir kitus postus suk- <
Šv. Pranciškaus Seserų vedama akademija mergaitėms. Pittsburgh, Pa. Mokslo ir auklėjimo atžvilgiu prilygsta
ži užbaiga “Judge John Zu-,vietė; Šv. Kazimiero Akade-( .
.
x , .
, ,, _ .
, ,,
...................................................
ris Golf Day.” Apie porą mijos auklėtinės ir "Margu-1 P™
”°ky“1,‘,Pr.e mokyklos yra ir bendrabutis, kur malonioj aplinkumoj ir gražios gamtos prieglobsI ty gyvena mergaitės, atvykusios iš toliau mokytis. Norintieji plačiau susipažinti eu šia mokykla, parašę laišką į
žimtų golfininkų per dieną čio” mažosios choristės puo
golfavę ir šiaip jau linksmi-j šė paradą tautiniais rūbais. I S:ster
st- Franc's Academy, B. D. 10, So. Hills, Pittsburgh, Pa,, gaus iliustruotą knygą
nusies, vakare susirinko į Taip pat paradą pagražino
virš minėtą klubą vakarie-, ir karo ženklus platino Rau- Šis-tas iš Cicero
nei. Puošnioj salėj jie rado donojo Kryžiaus vienetai—
ir daugiau svečių, kurių tar- Cicero, Brighton Park, To Pilnai prisirengęs Raudope buvo aukštų miesto ir ap- wn of Lake ir Sophia Bar- nos Rožės Klūbas savo išskrities pareigūnų, kurie iš- cus vedamas vienetas su sa- važiavimui-piknikui sekmareiškė teisėjui Zuriui pagar- vo choru, taip pat kaikur'.os dienį, rugp. 23 d., Liberty
bą ir viltį, kad jis ir vėl bus organizacijos ir benai; žo darže. Bet jeigu pasitaikyišrinktas teisėju. Programai džiu, visa Chicagos patrio tų lietus, tai visas kermovadovavo Al. Kumskis. Ją tiškoji lietuvi j a parodė vie šius būtų Liuosybės sveužbaigė P. šaltimieras su nybę ir toje yienvbėje galy tainėj. Tad, kaip nariai,
taip ir pašaliniai, rengkitės
savo dainininkų grupe. Va bę.
be baimės. Savo atsieksikarienės metu grojo orkes
Tad komitetas reiškia
...
. .
i me. Rengėjai deda pastantrą, kurios dainininkai ir
nuosirdžią padėką visiems, j
...... _
...
,
.
. ....
gų visko parūpinti. Ir dėl
šokėjai mėgino dar links ,
kurie kuomi nors prisidėjo
. ..
. .
,.
...
transportacijos reikia ateimiau publiką nuteikti. Vis
... .. , ... ..
....
,
pne tos dienos pasisekimo;!
F
J
tik lietuviškoji publikos da- kalbstoJama (jų buv0 viaa ti prie Klubo užeigos: 1345
lis lyg ir norėjo, kad daukurie sav0 ugningo. ,S. 49th Ct. B namų nesiimgiau savieji talentai pasiro- mjg kalbomia patriotiškai ikite nei valSio- nei gėrimo;
dytų. Ir kitataučiams lietu
nuteikė susirinkusią publi be vargo gausite visko, tik
vių talentai būtų buvę įdo
ką, gi visiems lietuviams už turėkite skambučių.
mesni.
, atsilankymą.
Makauskų šeimoj liūde
Teisėjas J. Zuris nuošir-1
Kad šis svarbus įvykis
džiai padėkojo rengėjams ir nenueitų užmarštin, komite- sys: mirtis išplėšė jauną,
susirinkusiems, pažym ė d a- tag nutarė jį užrekorduoti gražią dukrelę. Tėvams di
mas, kad jis neabejojąs apie išleidžiant tam tikrą brošiū- delis širdies skausmas, bet
nieko nepadarysi. Mirtis ne
laimėjimą būsimuose rinki
Sp. K.
rą.
aplenkia nei neaplenks nei
muose, nes turįs gerų drau
gų ir rėmėjų, kurie jam
Jūrininkas Greening krei- vieno. Vieną šiandien, kitą
daug padeda. Kiti miesto gg į porciją, o gį įvykį pra rytoj ir taip vienas po kito
valdžios pareigūnai kompli- neį6 Naval sto{;ai. H ten iSmirslme- Gi mus>f v>etas
mentavo mūsų tautietį tei-1 jam priaiųsta bauja unifor. užims kiti. Pasaulio ratas
sėją, nes jis padaręs puikų ma ,r ,,epta tuojau
į kaip sukėsi, taip ir suksis.
Mirtis natūralūs dalykas.
rekordą kaipo teisėjas. Lie- gav0 tarnybos gtot,.
Liūdesio valandoj reiškiu
tuviams tai girdėti buvo
_______________
gilios užuojautos.
smagu.
For
Victory...
Rap.

Bttj
Linksmumas, saikingumas
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

U. S.DEFENSE
BONDS
STAMFS

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
gena ir mėgsta AMRROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo- rūšies produktų

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR
OF
Ambrosia & Nectar
BEER S
Urmo (vvholegale, kainomis pristato į alines lr lu
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

Mūsų miesto asesorius
adv. Christenson pasirinko
nauju sekretorium Karolį
Kiškūną. Pirmasis sekreto
rius, Antanas šydlo, pašau
ktas kariuomeąėn. K. Kishkūnas čia gimęs ir augęs.
Jų šeima susideda iš 5 bro
lių ir sesers. Tėvas jau mi-

NAPPY
R IP WE WANNA

,Iš Great Lake Navai sto
ties Chicagon atvyko jūri
ninkas Walter Greening, 28
1 m. amž. čia jis susipažino
su vyru, kurs
pasisakė
buvusiu jūreiviu ir abu ap
sistojo Central Piaza vieš
bučio vienam kambary.
Antradienio rytą nepažįs
tarnas vyras pasiryžo jūri
ninko Greening baltą uni
formą nunešti išvalyti. Vi
sa uniforma nešinas išėjo
ir negrįžo.

; ręs. Motina sveika. Kish- Turbūt, todėl, jog jis čia au- gonių lankymo komitetas
, kūnai visi suaugę ir gyve- gęs. Jo tėvas taip gi čia tu- pranešė, jog lankė A. Mažina savistoviai. Vienas yra 1 rėjo plačius reikalus su lie- lauską Hines ligoninėj. Jau
kunigas, vienas laikrodinin- tuviais ir anuose laikuose, J yra sveikas Andrius Jaros,
kas, du dirba Western lietuviai stovėjo politikoj Tai milžinas vyras, vienok
,Electric kompanijoj ir turi geriau, negu šiandie. Tuo- turėjo pasiduoti ligai. Au-1
, gerus darbus. Naujam sek- met buvo tik ateiviai, o šian- gustas Petrėnas jau pilnai
' retoriui yra proga susipa- ; dieną turim savo tautiečių sveikas. Vyras kankinosi
žinti su politika su vietos čia augusių, kurie turi mok-| keletą mėnesių. Jonas Ve- •
gyventojais ir pačiam siek- slo ir kalbą vartoja pilnai.
tinkami užimti
ti aukštos politikoj vietos, Vadinasi,
Karolis, kaip ir kiti Kish- bile politišką vietą. Kol kas Ar Kankina Nervingas Skib
kūnai, yra rimtas vyras, mes, lietuviai, politiškų dar
vis ir Skausmai Žarnose?
bų
neturėjome.
Visa
politiš

vedęs ir auklėja dukterį. Jo
gyvenimo vieta 1414 S. 48 ka mašina čekų rankose.
Čekai čia tikri bosai, nes
Court.
„
„ . ,
,
i jų didžiuma ir visi laikosi
P. Chnstenson galima
. ....
...
................. b
: vienybėj.
tik pasveikinti uz davimą
progos 1 i e t u v iu i.
Jog
galėjo ir ką kitą pasirinkti.j Draugystė Lietuvos Ki
Bet, matyt, jo simpatija y- rei vių turėjo susirinkimą
ra lietuviams. Jog ir p. Yuk-1 praeitą sekmadienį. Narių
nio duktė dirba jo ofise, dalyvavo nedaugiausiai. Li-

i

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiansia, nes gelžkeliai daugiau ir daugiau užimti ka^ės reikmehų pristatymu.
Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.
Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
j Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.
Jeigu Senatas perleis vieną bilą, tai geižkeliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kalnas.

Dėl siu ir kitų priežasėlų pirkite anglis dabar, o patenki
nant} pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

GET
oglethorp ELECTED
SVE GOT TA DO SOME
HIGH-CLASS
C AMPAIGNIN.'

THE VILIJA COAL CO.

VI-MIN
pagelbėjo
šimtams atrauti
sveikatą. kurių virškinimo organai ouvo
nukrikę ir kuriem* nei gydytojai nrgalėjo
daugiau padėti apart bendro apibudini
mo. jog jus esate ".lipnų nervų ir jurų
virškinimo orranai neveikia kaip priva
lo”. Daugelis teška pagelto* kaip pra
šalinti ii skilvio ni’OLlnraa rūgštis. var
stau sua skausmui tr Išpūtima; u ik lėtė
jimą vidurių
arba
perdideli lluoaumą.
Kiti bendrai apibudina viau* nesmagu
mus
"nervų iderimų”.
“reumatizmu”,
“artritu' lr t. t. Kitiem* kojų sr rankų
muskulu* trauko mėšlungis. varžto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenkia
mai nieitl: puikai Išberia lupa* ir ils
iu vi. nuolatos Jaučiasi pavargę,
leng
vai sujaudinami ir kenčia dainai ral ros
skaudėjimą.
žmonės.
kurie taip
ken
tėjo per eilę metų nmai pradeda Jauslia
reriau pradėję vartoti VI-MIN kapsule*.
Viena moteriškė pasakė: “Duokit man
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Al
nesijaučia taip gerai per paataruoaini
metus.”

Kodėl VIMIN kapsulės taip neitai
pagelbsti I Dėlto, kad Jose randazi tie
parrinėinlai elementai, kurie reikallnrt
tinkamam
reguliavimui
virškinimo or
ionų veiklos; elementai būtinai reikaUngl budavojlmul naujų celių nervuose.
Vieno* tonkutėa VI-MIN kapsulių pa
kaks Įrodyti Jums. Jor visi ncsinarUmai
ir kentėjimai rali būti lengvai prašali,
narni.
Parelkalavua,
mes
parodysime
Jums padėkos laiškus nuo Įmonių, kurie
praeityje daur kentėjo, o šiandie. Jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

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

STEVEN’S PHARMACY
903

W.

63rd St. Tei. ENG. 6515

Apdengta su vie
nu kotu. . . sausas
j vienį valandą.
Nfturl jokio kenuamngo odo. Leng
va vurtot. Plauna
mas.

PrODUCt±

JIS YRA PLAUNAMAS
Sumnišykit 1 ral.
mu
vanile Iii Ir
padarykit 1*4 ral.1
maliavos. .Jums ji
kainiioM*
ralnvas
v rto Imui, tiktai
ui galionų.

GAIsIsON
Pust j
F«rm.

Floor Sanders... $ 1.50 už dieną
Ii nscetl Al) va................89 už gal.
Turpentinas..................... 75 uj Kal.

B E R L A N D' S
PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SC. HALSTED STREET
Phone: CANai 4866
Mes pristatom visur veltui

Ex+ra!

Extra!

Marąuette Manor
2-Jų aukš mQr. 2x6 namas —
ŽemSs sklypas yra 36x125 p.
vanduo; yra lr garadžlus 2
automobiliams.
Kaina ...........
4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kantb.
žemės plotus 30 pėdų; karšina
Oa radžiu- 2 auto- 1 1 0017
mobiliame Kalnu .
IrOUU
Modernus 5 kamb. •cott'ige' su
aukštu cemento fundamentu:
30 pėdų plotis.
Kaina ...............
5-klu kamb. med’nis 'cottage’
su 75 pėdų frontažu. Y-a tr
ramdžius 2 autoĄ CHA
mobtliama. Kaina. $ *I»OUU
3 fletų mūr. namas <2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat, 2 autemobillams
e-aradžiu", a-ti 70-tog Ir Sn.

$12.300

$ 5.400

7.500
Brighton Park
2x4 kamfh mūrinis namas
bungalow stovas. sau’Sa salonas yra fronte.
Kaina ..................

$ 8,500

H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
W. BRZEZINSKI
52O» SO. ASHIiAND AVENUE

By Irv Tirman'
FCLLA SITISUNS.'WE'RE MERE
T’GIVE YA HONISS GUV’MINT.' V?
d'ya want TH* KINDA GUV'MINT P

THAT •TUFFY''MtUEAN HAS
T'OFEER?

T

Įvorė rog
LėfMOgP
?KL«

'WE WANT TH' JUNIOR I
LEAGUE T'BE RUN BY
RACKETEERS? BY PHONIES?/^^

THEN ARE WE GONNA GET
T'GETHER AN’ PlGHT *TUFFY'
AAtl CAM an’ HIS MOB?, .

D B

Penktadienis, rugp. 21, 1842

šaunią programą Soldier Field
Illinois National Day turės

WAR
BONAIS
per

Dienraščio
DRAUGO
LABOR

DAY

Rugsėjo (sept.)

7 d., 1942 m.
v v

VYTAUTO

PARKE
V

v

BUS 12 BONŲ
PIKNIKE!
•

Pirmas: - - - $500.00

Kili du:- - po $100.00

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

»i

Illinois National Day atei
nantį sekmadienį Soldier
Field stadijone, Chicagoj,
dalyvaus 24-rių tautybių
amerikiečių grupės. Reikia
spėti, kad jos visos gausin
gai bus reprezentuojamos.
Bus ir lietuvių grupė, ku
rios priešakyje yra plačiai
žinomas mūsų tautietis adv.
Joseph J. Grish.
Scenoje bus apie 3,000
įvairių tautybių asmenų.
Šie asmenys susirinkusioms
tūkstantinėms minioms gy
vai ir įdomiai atvaizduos,
kaip ateiviai Amerikon at
vyko, kaip jie čia kūrėsi gy
ventį, kaip jie savo darbu
prisidėjo prie Amerikos pra
moiįės ir įmonių išugdymo
įr pagaliau kaip šie ateiviai
ir j** vaikai asimiliuojasi
Amerikos gyvenime it suda
ro Vieną galingą amerikie
čių naciją.
Be to, Illinois National
Day pramogoj bus ir kitų
įdomybių. Dalyvaus tauti
nių grupių chorai. Bus mu
zikos, šokių. Dienos garbės
svečiais bus keletas šiame
kare pasižymėjusių asme
nų. Bus American Bataan
Clan iš Mayvvoodo, kurį su
daro apie 250 motinų, tėvų,
brolių, seserų ir kitų gimi
nių garsios Maywood tankų
kompanijos, kuri pasižymė
jo kovoje su japonais Fili
pinų salose.

Reikia rūgintis, kad mūsų,
lietuvių, tautinė gi upė būtų
gausingai rėpi ezentuoj ama.
Lietuviai iš anksto įs:giję
bilietus
(bilietai
dykai)
gaus progos Soldier Field
stadijone patekti į savo, lie
tuvių, grupę. Nes kiekviena
tautinė grupė turės rezer
vuotas vietas. Be bilietų
publika neturės rezervuotų
vietų.
Išanksto bilietus galima
gauti pas advokatą J. J.
Grish, 4631 So. Ashland
avė.
rr

Jury" išteisino
Chicago Tribūne
Federalinė “grand jury”
Chicagoj nusprendė, kad nė
ra pagrindo laikraštį Chica
go Tribūne kaltinti remian
tis 1917 metų espionažo ak
tu. Tuo būdu laikraštis iš
teisintas.

Laivyno
departamentui
patariant teisingumo depar
tamento sekretorius (gene
ralinis prokuroras) Francis
Biddle surengė “grand ju
ry” tardymus. Tribūne bu
vo kaltinamas tuo, kad jo
korespondentas aprašė Ame
rikos laimėtus Midway mū
šius, ir pažymėdamas, kad
laivus, mūšiuose dalyvavu
sius ir pažymėdamas, kad
Amerikos laivyno vadams
iš anksto buvo žinomas tas
japonų pasiruošimas ata
Plėšikas pakliuvo
kuoti Midvvay. Nurodyta,
kad tas mūšių aprašymas
į spęstus
buvęs per ankstyvas ir tuo
Rugpiūčio 15 d. ryto trys
būdu. išduota laivyno kari
plėšikai apiplėšė Republic
nės paslaptys.
Savings and Loan Associa
“Grand jury” tačiau ne
tion, 5348 So. Kedzie avė.
rado nusikaltimo, nes apra
Pagrobė 720 dol.
Skersai gatvaitės gyvena šymu jokių paslapčių neiš
policininkas. Jis piaudamas duota.
žolę pastebėjo palengva ap
linkui bloką važinėjantį įta
riamą automobilį. Užsirašė
WHOLESALE
automobilio laisnių nume
LIQUOR
rius. Netrukus jis pamatė
ĮSTAIGA
gatvaite bėgančius tris vy
rus į laukiamą tą automo
bilį. .
IStržioJame
po vt*ą
Nuvykus policijai į apip
Chk-ago.
lėšimo vietą, tas policinin
kas įteikė jai automobilio
REMKITE
SENĄ.
laisnių numerius. Policija
Lietuvių
DRAUGĄ
rado, kad automobilis pri
klauso Joseph Falvo, 1221 N. RANTER, .aav.
MUTUAL UQUOR CO.
So. Christiana avek Įvykusio
4707 So. Halsted St.
plėšimo dieną mašiną var
Telefonas: BOULEVARD W)H
tojo jo brolis Tony Falvo,
26 m. amž. O šis Tony pra
eitais metais paroliuotas iš
IfiPARDAVIMAS MUSŲ
kalėjimo, kur jis buvo kali DIDELIS
>LLL*IMAKO STAKO MVZEKAI.IMI. INSTRUMENTŲ.
namas už plėšikavimus.
PASINAUDOIUT PROGA IfABAR

Policija tuojau rado prie
monę kaip jį sugauti. Tony
Salvo skirtą laiką visados
nueidavo į parolių boardą
pasirodyti, kad jis yra “ge
ras” vyras. Ten policija jo
laukė ir nutvėrė, kaip jis pa
sirodė.

WOLK STUDIO
1945

WmI 35*

5trr»t

tnvwrn

f»

photogrtrio

iOMKST POM4IRI.K P H KĖS

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUTE8 su “cases” — >35.00, >37.50,
>45.00 ir >76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANlflKI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
>6.60. >8.50. >12.60 Iki >S5.00.
8THIUNTNIAI BASAI — >60.00.
>125.00 ir >150.00. BASO U?.DENGAI.A8 — >12.00. 8MICELAI
SMUIKO MS.
8TRIHNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CKLLO — >1.60, >2.00, >5 00.
>10.00 Ir >15.00. Striūnos rt«l vi
sų vtrftmindtų Instrumentų: BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >1 8 50.
>22.50. >85 00. >50 00. PEDALU,
HI BOT8.
CYMBOLH,
DRIIM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant
MOUTH PTECE vtsletns

į -a tu iSfilMMi- -

t*?... *

ir

"reed"

Instrumentams

pritaikomi Jūsų lūpoms.
z
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH patataymks.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Triflboms,
Sasapbones,
Smulkoms ir Gultarams.

OOI.DSTETN’S MUSIC SHOP
•14 MaxweU St, Chicago.

PIIONE LAKAI KITU

*

M

r O X ■

.7

Raudonas Kryžius Ieškos Tremtinių
Amerikos Raudonojo Kry' tremtinių giminių ir pažįsžiaus Skyriai gavo praeitą tarnų, kurie jais yra susirū
savaitę pranešimą iš Wa- pinę.
shingtono, kad pagaliau at
Ieškojimų prašymus reisirado būdai ieškoti Rusi- kia paduoti asmeniškai, nujoj lietuvių tremtinių, ir vykus į vie.inius Raudonojo
kad skyriai gali priimti ieš Kryžiaus Skyrius. (Chica
kojimų prašymus.
goje — 616 So. Michigan
Pranešdama šią žinią, ti- Avenue, 3 aukšte, Room
kiuosi, atsakysiu į daugelį 314, Foieign Inqu ry Serklausimų, kuriuos gaunu iš vice).fPrašyme reikia šutei
|----------------------------------------- kti sekančias žinias: ieško! mųjų vardus-pavardes, am
Drafto boardai
žius, užsiėmimą, vėliausius
panaikina 1-B klasę adresus Lietuvoje, tėvų var
dus. ir kitas atitinkamas in
« "išraugus" Acme teiepnotof .
Drafto boardams liepta f
Ruošiamasi antrąjam frontui. Kalbama, kad prieš Die- visiškai panaikinti 1-B kia- lorJnaujas_
ppe miesto ir apylinkių užpuolimu sąjungininkai išbando sįfįkaciją. Nuo š.oliai bus . f’rasymus . gall_ PaduoU
vokiečių pajėgumą. Sakoma, kad tuo būdu ruošiamasi ati-’
dvi vvru į^ag i_a ar- iesk°milJ4 gimines ir negi
li----- w antrąjį tfrontą
—
i
y 4
'minės. Raudonasis Kryžius
daryti
prieš Vokietiją.
I ba 4-F, tai yra, vyrai tinkayra pasiruošęs visiems ma
’mi kareiviauti ir netinkami.
loniai patarnauti, ir patar
•
1
B
klasė
buvo
skiriama
tik
Pasakoja apie
Minėta Ouezono
naus.
J. Daužvardienė,
dalinai netinkamiems.

japonę barbarybę

*
‘MHh * a

Am. R. C., P. R. S. Member

gimimo diena

Chicagos filipiniečių gru Paukštis iš nelaisvės
pė minėjo Filipinų salų pre .
. .
zidento Manuelio Quezon j ISSIlČHS VI DO
gimtadienį. Quežonui suka
Iš Brookfield
žvėryno
ko 64 m. amž. Jis laikinai prieš kokį laiką išsilaisvino
gyvena Amerikoje.
Abisinijos ypatingas paukš
tis, kurs yra juodų plunks
nai su pasigerėjimu kanki nų, paprastos vištos didu
na savo aukas daugiausia mo, bet turi apie 8 colių
pasitenkinimui. Jie paim ilgą snapą. Jis ieškomas po
tus nelaisvėn šimtus britų apylinkes, Norima jį vėl už
karių stačiai arba sušaudė, daryti narvan.
arba durtuvais suvarstė.

Union League klube kal
bėjo Jan Henrick Marsman,
milijonierius kasyklų savi
ninkas. Jis buvo Hongkonge, kai japonai paėmė tą
miestą, kurį britų kareiviai
gynė.
Marsman po didelio var
go išsilaisvino ir nuvyko Ki
inijon. Jis sako, kad kovoda
ma prieš japonus Amerika
kovoja ne su civilizuota,
bet su barbarų tauta. Japo-

&

Taupykite... Džiaugsitės
MES
MOKAME

3%%

CAN SINK. U-0OATC
» suv *lininė Stale W<r Savings fUnd, (.Stan?

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

FIARGUTIJ'
Vienlntėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvią
finansinė įstaiga

you, Too.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

46-ti metai
VI
i sėkmingai patarnauja "I

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

KEISTUTO SAVINGS

WHFC-I45O kil.'

AND LOAN ASSOCIATION

6755 So. Western Avenue

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Phone: GROvehill 2242

3236 S. Halsted St. Tel. Caiumet 4118 ??

CRANE

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin___
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Sp / r
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
$p 7 c
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
O♦ / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv/eOv

TEL. PORTSMOUTH 9022

5332 SO. LONG AVĖ.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators—*
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATTVE

6343 South Western Avenue, Chicago

Jr

Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

KOL DAR N KMPARDUOTI

braus

A-

s

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

H A R A P Yra Oeriau9,a8 Laikas

Pirkti Pirmos Rūšies
Nam, Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

KAINOMIS

PIRM PIRKIMO

PILNAS PASIRINKIMAS

Atvyk J mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir aukfttą rūaj LENTŲ—MILL*
UORK — STOGŲ IR NAMŲ MATER1JOLĄ. Dėl garažų, porčių, vlAkų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

«*

Storm Saab, Combination — Door aad Insulation

Ia hai geros rflAles moterų
<'io<li

kotai

ATEIKITE

IR

kailiniai, kailiukai* paiNio'taLs
parskiuhla nužemintomis kainomis.

PATAS

PAMATYKITE

arba
z

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

ŠIANDIENI

Caab arba Lengvais Mmokėjlmaln

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

Yards 2588

Mra. K. P. Daiubak ir Duktė, Sav.

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
'____

'

LIETUVIAI SALESMANAI

8039 South Halsted SL

Tel. VICtory 1272

Penktadienis, rugp. 21, 1942
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SV. JUOZAPO PAR., SO. CHICAGO, MALONUS, DRAUGIŠKAS

PIKNIKAS

įvyks Sekmad., Rugpiūčio B d., 1942
Visi South Chicago miesto lietuvki yra nuošir
džiai kviečiami atsilankyti f šį pikniką su savo drau
gais ir paž|stamais ir kartai su mumis praleisti dieną.

Kun. V. Cernaitskas ir Švento Vardo draugijos

Parapijos Darže, 2700 East 88th Street
PASTABA IŠ TOLIAU ATVYKSTANTIEMS:— Šven
to Juozapo parapijos daržas randasi ant 88-tos gatvės,
27 blokus | rytus nuo State Street, Chi a: goję.

nariai nuoširdžiai kviečia ir tikisi susilaukti daug svečių net ir iš tolimesnių liet. kolonijų.
rą dienų trys jauni plėšikai
buvo padarę holdapą. Plėši
kams su pinigais ir daiktais
išbėgus iš krautuvės, tuo
metu pasitaikė pravažiuoti
policijos skvadui, kuris du
tuojau pagavo, o trečias dar
buvo pabėgęs.

"Labai noriai užsimoku už ll. S. War
Bonų knygutes, nes su "Draugu"
buvau prietelis per 25 metus"
«

Vytauto parkas patogiausias Amerikos

X Katalikų veikėjams ir
veikėjoms labai svarbu. Šį
vakarą įvyksta Federacijos
Chicago apskrities mėnesi
nis susirinkimas, kuriame
dalyvaus ir padarys prane
šimą neseniai atvykęs iš Eu
ropos Andrius Daugirdas.
Jis yra buvęs ‘XX Amžiaus’
administratorius. Komunis
tams pavergus Lietuvą, jis
turėjo bėgti į užsienį. Susi
rinkimas bus Aušros Vartų
parapijos salėj, West Side,
S vai. vakare.

lietuvių piknikų parkas
Ateina daug laiškų ir
grįžta daugiau knygučių!
Užvakar gavome laišką
nuo vieno tikrai uolaus
“Draugo”
skaitytojo
iš
Rockford, III., kuriame tik
rai nuoširdžiai išsireiškia,
apie “Draugą”. “Labai no
riai užsimoku už U. S. War
Bonų knygutes,
nes su
“Draugu” buvau prietelis
per 25 metus.

Mums
administracijoje
tikrai malonu gauti tokius
prielankius laiškus iš vi
suomenės. Tokie laiškai pa
skatina mus toliau dirbti ir
įdėti reikalingos energijos
ir pasiaukojimo į laikraščio
tobulinimą.
Taip, šiuo laiku adminis
tracija kaip tik ir sužino
savo tikruosius prietelius,
nes daugiau ir daugiau žmo
nių spiečiasi apie mus ir
gelbsti pikniko rengime. Vė
liau bus talpinama vardai
uolųjų “Draugo” prietelių,
kurie kasmet
dedasi prie
mūs didelio pikniko Vytau
to parke, Labor Day. šiemet
šis piknikas įvyks rugsėjo
7 d.

didelis baras pačiame daržo
centre, ilgą eilė budelių vi
sokiems žaidimams ar leng
I viems valgiams, ir po visais
1 medžiais daug patogių ir
švarų suolų ir stalų šeimy
niškiems pietums. O visos
tos vietos yra sujungtos su
labai geru “laud-spsaker
system” ir pranešimai vi
sad ir aiškiai gali būti daro
mi iš bet kurios vietos.
Tai toks yra Vytauto par
kas ir jo įdomybės ir Ameri
kos lietuviai tikrai gali
džiaugtis.

Koks tas Vytauto parkas
Amerikos lietuvių gra
žiausias ir patogiausias pik
nikams parkas randasi prie
115-tos gatvės, tarp Cicero
ir Pulaski (Crawford) gat
vių. Jis žinomas kaipo Vy
tauto parkas, šis Amerikos
lietuvių gražiausias piknikinis parkas yra arti gražiau
sių ir didžiausių pasaulio
lietuviškų kapinių, šv. Kazi
miero kapinių, kur amžinai
ilsisi virš 21,000 lietuvių.
Vytauto parką įrengė ir
•valdo Chicago ' lietuviškų
parapijų klebonai, kurie su
daro Šv. Kazimiero Kapinių
Direktoriatą.
Tiesioginis
daržo užvaizdą yra J. šal
čius, kuris žiūri parko tvar
kos.
Vytauto parkas turi la
bai patogią valgyklą su moderniškiai įrengta virtuve,
puikią šokių po stogu ir
kitą estradę lauke, kur ma
siniai
susirinkimai
gali
įvykti. Yra platus laukas
baseball žaidimams ir lenk
tynėms, labai didelis namas
su moderniškomis “bowling
ailes”, didelis šaldytuvas
virtuvės ir baro reikalams,

_

("Draugas” Acme telephotoJ

Artistas vaizduoja ataką prieš Dieppe. Invazijos valtimis vyrai iškeliami į pakraš
Knygutės grįžta
čius ir parašiutininkai nuleidžiami. Tas vykdoma tūkstančių lėktuvų ir karo laivų
Nežinau, ką kiti miestai patrankų apsaugoje. Taip vykdyta amerikiečių, kanadiečių ir britų commandų invazi
darys, bet, rodos, niekad ja Prancūzijoje, Dieppe apylinkėse.
negalės pasivyti Chicago.
Iš Chicago grąžino se
kantieji: J. Zaleckas, A.
Kavalauskas, S. KavalausDaug karinio amžiaus vy tų užimti moterys ir senes ti ir skirti karo tarnybai
kienė, Al. Gimbotas, M.
vyrus. Sako, boardai be ar
rų, nuo 20 iki 44 metų im nieji vyrai.
Vainiauskienė, Monika Pet
Ši problema, anot pulk. mijos turi dar žiūrėti, kad
tinai, kurie turėtų eiti ka
raitis, J. Šliogeris (dvi kny
sprendžiama. ir iš karo pramonių ' neiš
ro tarnybon, šiandie dirba Armstrong,
gutes), U. Gudienė, Mrs. B.
įvairiose karo
pramonėse, Karinio amžiaus vyrai rei traukus ten reikalingus vy
Balnis, Puišis, ir F. Paukš
karo pramonė
sako pulk. Paul G. Arms kalingi armijai ir karo ga rus. Nes
tis, ir kiti.
trong, karinės vyrų kons- mybai. Pulk. Armstrong sa taip pat yra karinė tarny
J. Jusevičius iš Rockford, kripcijos direktorius Illi- ko, daug pramonininkų ne ba, nes ji armijai karo fron
III., grąžino dvi knygutes.
noise, Armijos autoritetų nori turimų gabių ir eks tuosna pristato reikalingas
A. Kunevich ir A. Kune nuomone, šie visi tinkami pertų paleisti. Turi imti kovai reikmenis.
vičienė iš tolimo Clinton, kareiviauti vyrai turėtų bū daug laiko jų vietoje išmo
Bet kad armijai reikalin
Iowa, grąžino po knygutę. ti pašaukti karo tarnybon, kslinti moteris ir senesniuo gi vyrai, tai karo pramonių
P. Marozas iš Pittsburgh, o jų vietas fabrikuose turė- sius vyrus. O šiandie moks pareiga daugelį savo vyrų
linimas nė neįmanomas, kai pakeisti moterimis, arba se
Pa., ir J. Eidentienė iš New
reikalingas spartus karo ga nesniais vyrais. Taip ir bus.
Britain, Conn., grąžino po
Policija
sugavo
myboje
darbas, atsako kai
vieną knygutę.
kurie pramonių vadai.
“Draugo” administracija du plėšikus
A.
tikrai džiaugiasi ir taria nuo
Nepaisant to, armijai rei .Suimtas už čekiu
Du plėšikai užpuolė krau
širdų ačiū už gausią para
kalingi vyyrai, ji turi jų
ir
klastavimą
mą spaudai.
XXX. tuvę, 2252 Cermak rd.,
gauti ir gaus,, pareiškia
pagrobė 25 dol. Tuo metu
Woodlawn nuovados poli
važiavusi policija pamatt bė Pulk'
“rektogančius iė krautuvės pikta-kad lokaliniai cija areštavo George J.
Platinami orinių
drafto boardai turi nepap First, 23 m. amž. Kaltina
darius. Netrukus abudu suatakų rankvedžiai
rastai didelių keblumų rink- mas čekių klastavimu.
gavo. Trečiasis jų sėbras
Chieagoj imta platinti ori
pabėgo.
nių atakų rankvedžiai, ku
Sugauti plėšikai: Joseph
riais civiliniams išaiškina
ma, kas turi būti daroma Simone, ir Samuel Moccio, Į
SIFT AI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 {OA nn
vertės “elose oat” kaina ............................................. ..
įvykus orinėms atakoms. abu 18 m. amž.
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigą.
Blokų kapitonai rankvedVYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
žius išdalina. Norima, kad
Kas daroma su noru, tas
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž
kiekvienai šeimai tekti rank tik pašiau sunku. (Lietuvių
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai paslątl. Tikra vertė nuo $15.00 djn ne :1_: tflC *7**
vedis.
patarlė).
Iki $55.00. Parsiduoda dabar nuo.. *3.10 IKI
O

Visi vyrai bus pašaukti tarnybon, sako Armstrong

$100,000 STOCK LI0UIDAT10N PARDAVIMAS
.... $14.50

FUR COATS, $75.00 vertės.
Parsiduoda po tiktai

J?

Suplanavai Atostogas ?

VA’KV

lr $8.95

vilnoniai siūtai

Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —

JARUSZ'S

$29.00

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESKS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parslduo- djl QQ
da no tiktai ......................... .......................................... ..
*1,3°
$15.00 vertės KOTAI,
HC
parsiduoda po tiktai ..................................................... 4)0. Z O

VILOJE

VACATION PARADISE
Central Avenue, Beverly Shores, Ind.
KAMBARIAI — VALGIS — REFRESMENTS.

Dėl Sąlygą Galima PaAaokti Telefono —
MICHIGAN CITY 2700—S.

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell SL
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
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X Kun. Juozapas Kara
tus, Kunigų Vienybės pir
mininkas, Shenandoah, Pa.,
liet. parap. klebonas, buvęs
LRKSA dvasios vadas, lėk
tuvu išskrido . iš Chicagos
namo. Svečias Chieagoj bu
vo pirmą kartą. Aplankęs
liet. bažnyčias, mokyklas,
lietuvių ligonines ir kitas
įstaigas jomis gėrėjosi ir
džiaugėsi.

X Šv. Mykolo parapijos
bažnyčia North Side, dabar
dažoma iš vidaus. Spalvos
parinktos labai gražios. Kai
darbas bus baigtas, bažny
čia atrodys lyg ir ne ta —
nauja. Beje, prieš dažant,
visą bažnyčią išplovė para
pijos komiteto nariai. Tik
rai pasišventę vyrai!

X Stasys Pieža, Chicago
Herald-American korespon
dentas, su žmona dain. Ona
ir dviem dukrelėm, po dvie
jų savaičių atostogų grįžo
prie savo pareigų. Su jais
sykiu atostogavo Piežienės
sesuo M. Rezgaitė ir aptiekininko Kazio Jonaičio žmo
na.

X Aštuoniolikietis Patlaba, apie kurį jau buvo ra
šyta, dar vis sunkiai ser
ga po automobilio nelaimės.
Guli Michigan City, Michą
ligoninėj. Rugp. 16 d. jį ap
X L. Šimutis, “Dnaugo” lankė sesuo Motuzienė, Ivyriausias redaktorius, po vanauskas ir kiti, ir Rim
LRKSA Pildomojo Komite kienė iš So. Chicago.
to posėdžio Wilkes Barre,
X Illinois National Day,
pasakęs kalbas dviejuose Soldier Field, bus sekmadie
dideliuose pennsylvanie č i ų nį, rugpiūčio 23 d. Dalyvau
lietuvių sąskrydžiuose (Lie ja 24 tautos. Lietuviai toje
tuvių Dienose) ir laimingai dienoje taipat pasirodys, kuo
grįžęs namo vėl pradėjo eiti yra prisidėję prie Amerikos
savo pareigas.
progreso. Gyvuoju paveiks

X Kun. dr. A. Deksnys, lu bus atvaizduota momen
gavęs kun. dr. Končiaus pa tas, kai prez. Roosevelt pri
kvietimą, Harrisburgo vys pažino skulptoriaus Barakupui sutinkant, vakar išvy nausko-Brenar Li n c o 1 n ’ o
ko iš Chicago užimti vikaro skulptūrą tinkamą U.S. cen
vietą šv. Kryižaus parapi tui, kuris pakeitė centą su
joj, Mt. Carmel, Pa. Kun. dr. indiono galva. Pradžia 1 vai.
A. Deksnys labai yra dėkin popiet. Įžanga nemokama,
gas kleb. kun. J. Paškauskui tik tikietus reikia iš anksto
už didelį prietelingumą ir įsigyti.
kun. B. Griniui už nuoširdų
X Chas Janušauskas, da
draugiškumą. Taria sudiev linai paraližuotas ir dabar
pažįstamiems, prieteliams ir 1 gyvenąs Oak Forest InfirAteitininkams. Mt. Carmel’y mary, prašo buvusių savo
gyvendamas žada nepamirš draugų ir pažįstamų, kad
ti “Draugo” savo raštais.
paaukotų jam, jei ne naujų,
tai ir apdėvėtų, drabužių —
X Al. Bložis iŠ Georgešiltų apatinių ir viršutinių
town University ir A. Banio
marškinių, viršutinių rūbų,
nis iš Detroit University iš
ypatingai svederių. Artinas
rinkti All-American Stare
ruduo, darganos, šilti dra
football žaidimui, kuris
bužiai kiekvienam labai rei
įvyks Soldiers’ Field šio mė
kalingi.
nesio pabaigoje, dalyvavo
X Teresei Kripiūtei šią
teisėjo Jono Zūrio dienoje ir
bankiete Evergreen
Golf savaitę padaryta gerklės
Club rugp. 19 d. Tai tikri (tonsilų) operacija. Atei
lietuviški tipdi: aukšti, kaip nantį rudenį ji pradės lan
ąžuolai, ir nevienas airys kyti Šv. Kazimiero Seserų
tikrai pavydėjo mums tokių Akademiją.
gražių, sveikų jaunuolių.
X VVilHam Balsevičius,

šiomis dienio
•
krautuvėj, prie Cermak Rd., mis pakeliamas į leitenanto
\
i netoli Oakley Avė., prieš po- laipsnį.

»

X WestsidieČių Ivanauskų policininkas,

