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N.GVINEJOJ JAPONAI JAU SUNAIKINT

NACIU ORLAIVIS BOMBARDAVO ISLANDIJA
Tankai Solomonuose

Rusai pravedė nauja ofensyvą
prie Stalingrado

Japonai Įspėja savuosius:
tikėlis naujų U. S. atakų
Naujojoj Gvinėjoj japonai pakliuvo

Amerikos didieji tankai ir kovos
orlaiviai Rževo fronte
*r

.

..

REYKJAVIK, rugp. 31 d. i
—Šiandie vienas vokiečių
orlaivis numetė dvi bombas
netoli Rauferhofn kaimo,
šiaurrytinėj Islandijoj.
Jungtinių Valstybių pra
nešimas skelbia, jog bombos
pataikiusios į bulvių lauką,
per dvi mylias nuo miesto
ir du islandiečiai buvo per
blokšti sprogimo, bet sun
kiai nesužeisti.
Rauferhofn yra Islandijos
pačioj šiaurėj ir tik per ke
lias mylias nuo arktikos ap
skritimo.

i sąjungininkų paruoštus spąstus

i

•.

YVASHINGTON, rugp. 31 Japonijos karo vadovybe įs-

čiu laiku žuvę 206 rusų orlaiviai.
Kaukazo fronte vokiečių
atakos esančios sulaikytos
ir rusai atsiėmę keturis kai
mus Prochladnenski sekto
riuje.

d.—Karo

informacijos biu pėja japonus, kad galingesras šiandie paskelbė,
jog nės Amerikos pajėgos galin

čios pravesti naujas atakas.
Biuras pastebi, jog “japo

Parama
amerikiečiams

Galutinas frontas

nų propaganda, kuri sunai
kino Amerikos Pacifiko lai

vyną po Coral jūros kovų,
šiandie staiga pakeitė savo

toną.”

YVASHINGTON, rugp.

31d. — Japonams atsisa

YVASHINGTON, rugp.

_
< “UrBiiraK ___
___
Acm« leleonocat.
Tankų apsaugoje U. S. marynai varosi priekyn Guadalcanal salos pakrašty, Solojos ministeris pirmininkas mons. Nepaisant kovos sunkumų tropikiniu ose salos miškuose, marynai išgaudė, arba
Peter Fraser pareiškė, jog nukovė visus japonų kareivius užimtose salose. (Photo by Sherman Montrose; passed
didelis kiekis sąjunginin by U. S. Navy censor).
31d. — Naujosios Zelandi

kius

praleisti

Amerikos

Raudonojo Kryžiaus

lai

vus su parama amerikie
čiams belaisviams Japoni

koncen

joje, Jungtinės Valstybės

Sovietų kariuomenė šiandie

truojama pietvakarių Pa

pasiūlė, kad reikmenis pa

pradėjo ofensyvą Kletskaja

cifike ir čia esą .busią ga- Į

apylinkėje ir tebeplečia savo

Įima

ofensyvą Rževo fronte, kur

frontas.”

MASKVA, rugp. 31 d. —

jie praėjo miestą šiaurėje ir

kų

kariuomenės

“galutinas

sudaryti

Savo radio kalboje Fra

atvyko konfe

pietuose.

ser, kuris

Tuo tarpu pranešama, jog1
Rževo fronte pasirodė pir- J

rencijoms

mieji Amerikoje gaminti tan

kovos Solomon salose bu

kai “General Grant” ir Ame

vo “aiškiai drąsinančios”

rikos kovos orlaiviai. Be šių

ir pirmoji dalis

Amerikoje

mėta ir mes esame pasi

gamintų

karo

reikmenų fronte pasirodė ir
įvairiausių

kitų

pabūklų.
maskva,

su

Prezidentu

Rooseveltu, pareiškė, jog

“jau lai

ruošę antrajai.”

Amerikos

Alaska reikia išlaikyti
rugp. 31 d. - _Chandler

Rusų kariuomenė jau šešta
WASHINGTON, rugp. 31
diena laikosi prieš vokiečius
d.—Apvažinėjęs vakarų pa
į šiaurvakarius ir pietvaka
jūrio apsaugą senatorius A.
rius nuo Stalingrado ir ke
B. Chandler privačioj kon
liuose kituose frontuose per
ferencijoj su viceprezidentu
ėmė iniciatyvą į savo ran
Wallace pareiškė, jog Alas
kas.
ka turi būti išlaikyta nežiū
Karo lauko pranešimai
rint kiek tai kainuotų.
skelbia, jog tankų daliniai
Šen. * Chandler atsisakė
kovoja koridoriuje tarp Vol
paaiškinti, kokių žygių ka
gos ir Dono ir sovietų šar
riuomenė ir laivynas turėtų
vuotieji daliniai tebesilaiko
imtis, k-id išvytų japonus iš
savo pozicijų.
Pranešimai pažymi, jo vo-| Aleutų'
P*
kiečiai pravedė
^arkias:
ta. bua plac.ai pranešaUkaa j pietus nuo Stalių- ta 8enato kar° kom'«Jai "•
,
tz x
. vPrezidentui Rooseveltui.
grado, Kotelnikovski šiaur
ryčiuose.
Rževo Fronte.

Kiniečiai atakuoja japonų
bazę Kiangsi provincijoj

Linembourgo žmonėm
vokiečių pilietybė

CHUNGKINGAS, rugp. 31
d.—Po laimėjimų Kiangsi ir
Chekiango provincijose kinų
kariuomenė šiandie aršiai
kovoja tiktai per devynias
mylias nuo Nanchango, kurį
japonai turi užėmę jau per
du metus su virš ir kurį jie
įrengė viena svarbiausių ba
zių Kiangsi provincijaje.

KARO EIGA
NAUJOJI GVINĖJA.
Australijos kariuomenė

ir

sąjungininkų

sunaikino japonų

aviacija
invazi

jos pajėgas Milne įlankos

apylinkėje. Šiuo metu vyk

sta baigiamosios kovos.

KINIJA.
Kinijos kariuomenės pa

jėgos kovoja su japonais

paskutiniojoj didžiojoj ja
ponų bazėj

Kiangsi

pro

vincijoj, Nanchange.

RUSIJA.

Centriniam fronte jau va
Rusų pranešimai skel
kar rusai paskelbė perėję
bia, jog rusų kariuomenė
Volgą ir kovos vykstančios
BERLYNAS, rugp. 31d.—
tebeplečia savo ofensyvą
Rževo gatvėse, apie 130 my Berlyno radio peskelbė, jog
Rževo fronte, kur dalylių į šiaurvakarius nuo Ma Luxemburgo gyventojų dau
vąuja kovose Amerikos
skvos.
gumas pareiškusi norą tapti
tankai ir orlaiviai, ir pra
Sovietų informacijos biu Vokietijos piliečiais.
vedė naują ofensyvą prieš
ro pranešimai pareiškia, jog
Iš Luxembourgo 300,000
nacius Kletskaja apylinkė
didelių fronto pasikeitimų gyventojų, pasak radio, 75,je.
per naktį veįvykę.
000 padavę prašymus, kad
Per pereitą savaitę, pasak jiems, jų žmonoms ir vairusų, esą sunaikinta 498 vo-1 kams būtų suteikta VokietiSaulė teka 6:16 vai., saulė
kiečių orlaiviai, kai tuo pa- jos pilietybė.
leidžias 7:26 vai.

Bombardavo japonų
bazę Burmoje
<
NEW DELHI, rugp. 31 d.
—Japonams pataisius ame
rikiečių padarytus nuosto
lius, sąjungnninkų bombane
šiai dviejų dienų atakose
vėl bombardavo svarbią ja
ponų bazę šiaurės Burmoj,
Myitkyina.

imtų Portugalijos Afrikoj
Japonijos Raudonasis Kry

žius, kuris ir paskirstytų

amerikiečiams paramą.

Gen. MacArthur štabas,
rugp. 31d.—Australijos ka
riuomenė, padedama Jungti
nių Valstybių ir Australijos
aviacijos dalinių, sunaikino
japonų invaziją Naujosios
Gvinėjos Milne įlankoje. Lai
mėjimas pasiektas įvyliqjus
japonus į atsargiai paruoš
tus spąstus.
Gen. MacArthur specialus
komunikatas paskelbė, jog
australai japonus išvijo į
šiaurę nuo Milne įlankos, kur
priešas baigiamas “skubiai
naikinti.”

Kinijos karo vadovybė
Šį pasiūlymą padarė
paskelbė, jog besitraukią ja
einąs sekr. pareigas Sum
ponai atvyti iki Nanchango
ner YVelles Tokijo vyriau
priemiesčių po to, kai kinai
sybei per Šveicarijos vy
atsiėmė iš japonų Likiatu
riausybę.
Notoje' YVelles
miestą, 40 mylių į pietus nuo
priminė japonams, jog jie
Nanchango.
turį tam tikrų obligacijų Dalis Išsigelbėjo.
Paskutiniuoju laiku kinai
pagal
Genevos sutartis
Komunikatas pareiškė, jog
atsiėmė beveik 350 mylių
perduoti
belaisviams
reik

nors dalis japonų kariuome
CHUNGKINGAS, rugp. 31
Chekiango - Kiangsi geležin
menis
ir
juos
pergabenti.
nės gal ir buvo išgelta lai
d.—Leit. gen. Stilwell štabo
kelio ir tuo būdu japonų ran
vais naktį, bet japonų nuos
komunikatas šiandie paskel
koše beliko tik apie 100 my
toliai
yra dideli.
bė, jog Amerikos bombane
lių šio geležinkelio.
Visi jų didieji reikmenys,
šiai atakavo japonų okupuo Feldmaršalas List
Japonų Ofensyvą Baigta.
įimant tankus, palikti siau
tą Myitkyina ir jo aerodro
Šių faktų akyvaizdoje Ber
atšauktas
iš
Balkanų
ram Milne pajūryje, kur ja
mus šiaurės Burmoj.
lyno radio paskelbė, jog Ja
ponai buvo išlaipinę savo ka
Pasak pranešimo, atakuo
ponijos ofensyvą Kinijoje
LONDONAS, rugp. 31d.—
riuomenę.
tose vietose sukelta trys di
Šiandie Italijos radio paskel
buvo pradėta gegužio mėnesį
Ankstesnieji praneš i m a i
deli gaisrai.
bė, jog feldmaršalas Wilhelm
ir sėkmingai baigta. Pasak
skelbia, jog Milne apylinkė
Siegmund List atšauktas iš
radio, sąjungininkai negalė
je yra ir Jungtinių Valsty
Balkanų ir jo vietą vyriau
ję sudaryti savo aviacijos
bių kariuomenės daliniai.
bazių šiose rytinėse provin
siu vokiečių kariuomenės
vadu paskirtas pulk. gen. Kovos Tebevyksta.
cijose.
Šiuo metu, pareiškė nacių
Alexander Loehr.
Milne įlankos šiauriniam
LONDONAS,
rugp.
31d.
—
Pranešimai Londone pa pusiasalyj dar tebevyksta
radio, kinai teatsiimą tik
tuos distriktus, iš kurių ja Pranešimai iš Stockholmo reiškia, jog
feldmaršalas aršios kovos tankiose džiun
ponų kariuomenė pasitrau šiandie paskelbė, jog Jugos List perkeltas iš Balkanų po glėse ir pelkėse, bet komuni
kusi, kad “pergrupuotų” sa lavijoje vokiečių kariuomenė to, kai jis parašė Hitleriui katas pareiškė, jog iš šios
suėmusi 983 partizanus į kritikuodamas dabartinį ka
vo pajėgas.
apylinkės “priešas skubiai
šiaurę nuo Save upės ir tuo ro vedimą ir įspėdamas prieš
valomas lauk.”
jau sušaudė virš 100 jų.
dar vieną žiemą karo Rusi
Australijos vyriausybės ir
Didin aliejau■r
Tuo tarpu Berlyno radio jojeoficialiuose sluogsniuose rei
paskelbė, jog teismas Nar
škiama gilus pasitenkinimas
šaltinių skaičių
voje, Jugoslavijoje, pasmer
ir optimizmas, nors tačiau
YVASHINGTON, rugp 31 kė mirti penkis iš dvidešimt Mussolinis pas nrnerį
tuo pačiu laiku įspėjama,
d. — Karo gamybos biuras šešių komunistų, kurie kal
kad pavojus Ausrtlajai dar
šiandie autorizavo padidin tinami sabotažu ir špionažu. pasitarimams, skundui
ne visai praėjęs.
tą gręžimą aliejaus šaltinių Rusijos naudai.
Illinois valstybėj, kad tuo
LONDONAS, rugp. 31d.—
____________
būdu būtų galima padidinti
Užsienio diplomatiniai sluog (ti kur nors Rusijos fronte,
ALEKSANDRIJA, rugp. sniai šiandie pareiškė gavę kur yra Hitlerio štabas.
aliejaus produkciją.
Tie patys sluogsniai priTaip pat autorizuota di 31d. — Pranešama, jog du nepatvirtintų pranešimų, jog
desnis aliejaus šaltinių grę kartus torpeduotas Ameri ' netrukus konferencijoms su- deda, jog esą galima, kad
žimas pietvakarių Indianoj kos tankeris atgabentas į ' sitiks Hitleris ir Mussolini.i Italijos premjeras turįs HitViduržemio jūros uostą.
ir riaurvakarių Kentucky.
Konferencijos galinčios įvyk . leriui “kai kurių užmetimų.”

Naciai sušaudė
šimtą jugoslavų
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CHICAGOJE
IR APYLINKĖSE
I,
Mr. L. Simutis, Editor.

Your papcr was very
instrunjieniai ir publieizing
Illinois National Day and
we wish to thank you
your
kind
cooperation.
Without your help our
prograrn could not
have
attained its high degree of
success. We knovv that
Governor Dvvight H. Green
joins us in
expressing
thanks to you, inasmuch
as he stated that the success of our Pageant was a
fine indication
that all
resources available
had
been brought into play.
Our future efforts vvill be
confined to an educational
program design ed to shovv
Foreign Language people
the ways in vvhich they can
most successfully cooperate
vvith the war effort. However, we vvould appreciate
an announcement ir your
paper that vve are aiding
the War Department in
advertising the War Shovv
that vvill be held at Soldier
Field and have assured them
that our people vvill attend.

Praeitą ketvirtadienį iš
radio stotieg \\ jfFC (per J.
p Budriko valandą) buvo
praneSta> kad pradedant ateinančiu ketvirtadieniu, tai
vra rUgagj0 3 diena, iš šios
radį0 stoties bus duodami
na,ydingi pianešimai vardu
Lietuvos Prekybos Buto
(Lithuanian Chamber of
,commerce of Illinois) kas
S&,______ T
.....<4 į
pįrmą įr trečią ketvirtadie«"Draujim" Acme teiepnuiol
U. S. marynai iš valčių šoka į Guadalcanal salos pakran tęs
Solomon salų grupėje, šis marynų žygis buvo sąpį, 0 vardu Lietuvių Taupymo jr skolinimo Bendrovių jungininkų ofensyvos pradžia pietvakariniam Pacifike. Laivyno departamentas praneša, kad marynų nuostoliai
j kas antrą ir ketvirtą ketvir- yra maži. O jie išgaudė, arba nukovė visus japonų kareivi us šešiose salose, kurias užėmė. (Photo by Sherman Mont
rose, Nea Service; passed by U. S. Navy censor). *' '
tadienį kiekvieno mėnesio.

ARC

Žinovai per šią radio sto
tį aiškins ne tik svarbius įvykius mūsų gyvenime, bet
taipgi bus gvildenami klau
simai taupymo, skolinimo
ant perkamų arba taisomų
namų ir lengvas būdas pa
skolas atmokėti ir taupymo
bendrovių metodu.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
F
APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SIUTŲ IR KAILIŲ

FEDERAL

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

PAMATYKITE

nrhn

MAMHMt

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.*

VHY

LUUfcSl POSSIMI.K I Mf fcv
rHO\E LAFAYETTE 2*13

Telephone: — EIICLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave.. Cicero. IU
TeL: Cicero 7681

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS !
Tik viena

ADVOKATAS

WHITHEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL STAte 7571

gy

pora akių visam
Saugokite Jas, leisdami
lftrgzaininuotl jtw moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
85 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimu.. . .

venimui.

2202 W. Cermak
Road *
Telefonas:

Canal 8887

Dl. P. ATKOČIŪNAS
TIATfTTflTA A

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

Aatradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valanda: 3 — 8 popiet,

DR. T. DUNDULIS

2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ur nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930
Tel YARda 5921.
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS

GYDYTOJAS ir chirurgas

Sekretorius

Ofiso veLt auo 1-3; nuo 6:30-8:60

756 VVest 35th Street

, Pritaikina akinius
a t s a ii o mingai u|
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Sl.
Telefonas:

Calumet 4591
„ tr .

‘

|,/Y. -f.

t> )

URL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

YARDS SOJW

2158 West Cermak Road
Ofiso tel. OANal 2345
Ofiso vai.: Z-4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenoe
Res. teL: HEMiock 8150

Tel YARda 2246

DR. G. VEZELIS

1801 So. Ashland Avenue

DANTISTAS

Kampas 18-tos
Telefonas: CAN AIj 0533, CtiJcagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
Trečiad. lr leštad. V:to a. m.
iki 7:01 p. m.

4645 So. Ashland Avenue

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place
TeL REPubllc 7868

arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL YARda 3146

DR. Y. 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas lr Rezidencija:

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

2017 So. YVestern Ave.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien
Ofiso TeL ............

VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua,

" ■

'i

.

-

DR. CHARLES SEGAL
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANai 4706

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa luboe),
TaL lCDvąy 2880

Chicago, DL

OF18O VALANDOS:
1913 So. Halsted St.
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Sekmadieniam taipgi Dagai sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434.

TaL OANal 0257
Bes. teL: PROapect 6659 TaL Cicero 1484

DR. P. Z. ZALATORIS

DAKTARAI

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OPTOMETKISTAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso teL VHtfinia 0036
Resldencijos taL: BEVerly 8244

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

TsL CANai 5969

Telefonas*. HEMiock 5849

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus

c ar ę n.

PATYS

ADVANt F D PIIOTOf

LIETUVIAI

1446 So. 49th Court, Cicero

!

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

KAINOMIS

llt

7<.<5./

DR, J. J. SIMONAITIS

PRIEINAMOMIS

gurus rfllIcM inul.ni knCInliil, knlllukal* |wt|niu'tnls
clolli kotui imrsiduidu nni>*in Intomis kalnomlM.

1945 VVest 35* Street

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL OROvehill 0617
Office taL HEMiock 4848

Mūsų Specialybė

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)

VV □ L K 5TLIDI

kampas 341 h St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno
Rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks trečiadienį, ru
gsėjo 2 d., 7:30 vai. vak.,
parapijos mažoje salėj ant
antrų lubų. Narės malonėki
te atsilankyti. Turime labai
j svarbių reikalų aptarti ir
i išrinkti atstoves į rėmėjų
seimą, kuris įvyks rugsėjo
20 d., Šv. Pranciškaus Se
serų vienuolyne, Pittsburgh,
Pa.
Valdyba

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

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

Phone: GROvehiU 2242

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

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

4157 Archer Avenue

G755 So. Western Avenoe

SUKNELIŲ

Pirmiausia bus šaukiami
tie vyrai, kuriems reikia iš
laikyti tėvus, brolius ir se
seris. Paskiau bus šaukia
mi vyrai vedę, pirmiausia
neturį vaikų, o paskiau ir
kiti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WHFC-I45O kiU

J
H*

Tarnybon šauks
3-A klasės vyrus

3133 S. HALSTED ST.
N.

Primintina radio klausyį tojams šiandie, antradienį 7
vai. vakare, pasiklausyti Pe
oples Furn. Co. reguliarės
antradienio programos iš sto
ties WGES. Girdėsite dainų,
j smagios muzikos, juokų, pra
nešimų ir t.t.
Rep. XXX

Chieagoj atidarytas “iž- rios įgijamos už parduotus
do centras” (Treasury Cen- j žmonėms karo bonus ir
ter), 72 Adams gt. šiame ženklus,
* *
'
9 * Mį
centre publikai rodoma įvai
Karinės vyrų konskripci- rios karinės medžiagos, kuDR. G. SERNER
jos
direktorius
Illinoise
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
pulk. Paul G. Armstrong
25 metų patyrimas
pranešė, kad drafto boarDR. SELMA SODEIKA,
Tel. Yards 1829
dams įsakyta karo tarny
Pritaiko Akinius.
O. D.
Kreivas Akis '
bon šaukti 3 A klasės vy
Ištaiso.
AKIS ISTIRINEJA
rus, kadangi 1-A klasė vy
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
AKINIUS PRITAIKINA
rų beveik išsekusi.
3401 SO. HALSTED ST.

K. Garuckaitė nupirko
D. Kuraičių namų

mia. Dieve ją laiminkie!

ATTIKITE

Radio

Lietuvių Prekybos Butas
ir Lietuvių Taupymo
Bendrovės teiks paskaitas
per radio ir laikraščius

Bridgeport.— Prieš porą
mėnesių žinomi biznieriai
Kuraičiai pardavė savo gra
žų namą prie 3228 S. Union
Ave. Daugelis to namo tei
ravos ir norėjo pirkti, bet
Taigi, nepamirškite pra
jisai teko žinomai Bridgededant ateinančiu ketvirta
porto draugijų darbuotojai
dieniu, atsisukti radio ir jų
Kotrinai Gai uckaitei. Tai
pasiklausyti. Kalbos prasi
vienas gražiausių “bungadės lygiai 7:45 vai. vak. Jos
lows” Bridgeporte. Branbus trumpos, bet įdomios.
We feel that all vvorthy
J. 1>. Varkala, sekretorius. >iai įrengtas ir išpuoštas,
causes of this nature should
40 pėdų pločio lotas, gara
be given the vvholeheartcd
withcut any cost vvhatever žas, aplinkui “iron grill”
backing of every agency I
'to the Illinois State Council tvora. Pas ją dabar parėjo
such as ours. It is our under
gyventi jauniausias brolis
of Defense.
standing that the proceeds
su šeima, Jurgis Garuckas.
of the War Show are being For the Executive Director
Retai sutiksi mergaičių,
to aid needy families
of J. Arthur Friedlund, S- c’y
drafted persons that are 1 Foreign Language Dlvision, kurios sau gyvenimą taip
not being taken care of į Illinois State Council of gražiai tvarko. Garuckaitė
globojo savo jaunesnius šei
Govern- Defense.
immediately by
mos narius, iškaršino ir
niental Agencies. It is'Ouę-, r ' ---------------------intention to aid each an<?
Per rugpiūčio mėnesį Chi gražiai palaidojo seną tėvą,
every vvorthy cause foste- cago srity norėta surekrū- A. A. Juozą Garucką, daring Home Defense.
luoti 1,000 orinių kadetų lai bar sau ateitį aprūpino ir
We again express our vynui. Tačiau kvota neat- įsigijo “home,” kurio seniai
apprfeciation to you for the siekta. Gauta tik apie 800 ! norėjo. Ir vis iš savo uždarbio, iš kurio ir save užlaiko
help that you gavę U3 savanorių naujokų.
ir visus gerus reikalus re

IrHtml

S. MARYNAI 16 LIPA Į SOLOMONS

Paskaitos per radio

Padėka mūšy
redakcijai

1 d., 1942

Antradienis,

--- *—

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4800
1821 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:
7 Iki 9 vakare VALANDOS
Residancija: 6600 So. Artesian Ave. 2 iki 4 popiet
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal autartį.
Nedėliomia nuo 10 ik> 12 vaL dienv
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Res. 1625 So. 50th Avenue
8 iki 0 vaL vakar*.
Tai. Cicero 1484

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

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

Telefonas: YARDS7299
3325 South Halsted St.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Rez. Tel. LAFayette 0094
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
Jeigu Neatsiliepia —
pagal sutartį
Šauk KEDzie 2868
Ofiso telefonas PROspeet 6737
VALANDOS:
Namų telefonas VIRginla 2421
Pirm., Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., šcėtad. 8:30 iki 9:30 vak. j
BEMJUTti “DRAUGI
Sekmad. Pagal Sutarimą

"įtof’
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AnTradienis, rūgs. ’l d., 1942

BIKDBII
trysdešimts žmonių. Toje
apylinkėje gyvulių mėšlas
buvo pagrindinis reikmuo
tremtiniams: suspaustas į
gabalus ir išdžiovintas jis
i buvo naudojamas kurui, o
j sumaišius su smėliu ir mo
liu buvo vartojamas staty
bai lūšnelių, kuriose tremti
niai gyveno.

Metinis paminėjimas a. a. Kun. Jono
Navicko, Aušros Vartuose, Chieagoj
bę. savo maldomis, ir remdami įsteig,t is jo garbei Seminarijos ir Kolegijos
fondus.

Toliau tęskime tą pradėtąjį jo darbą,
eikiai įgyvendinkime jo pradėtus už
manymus, pirmiausia nuoširdžia malda,
jaskui duosnia parama jo vardu įsteig*
i iems Seminarijos ir Kolegijos FonEams.

— šiandien, — skundėsi
tame laiške tremtiniai, —
iš upės mes atnešėme dvyli
ką šimtų kibirų vandens ir
supylėme juos į statines. Už
tokį darbą kaip šis mums
moka 28 rublius per mėne
sį, gi baltų miltų pūdas (40
svarų) kaštuoja 10 rublių.

i Nuoširdžiai kviečiame kiekvieną iš
R a gyvenančių dalyvauti šiose gedulo
5 kilmėse rugsėjo 2 d., Aušros Vartų
parapijoje.

PAMALDŲ TVARKA:
1. 8:30 ryto, Iškilmingos Egzekvijos.

2. Iškilmingos šv. Mišios, su asista.

— Mes gyvename didelia
me kaime, kurio trobelės
sukrėstos iš purvo, — rašė
tremtiniai dar iš kitos vie
tos. — Pusė gyventojų —
mongolai. Kaimo
taryba
mums davė pasus, galiojan
čius penkerius metus. Čia
labai sausa ir mus kankina
dažni galvos skausmai. Gal
jau nieko gyvenime daugiau
ir būti negali, ko mes nebū
tume patyrę... Viskas čia
taip nepaprastai
brangu,
kad mes negalime sočiai pa
valgyti. Vakar aš išmainiau
savo liemenę už 30 kvortų
pieno.

Nuoširdžiai kviečiame visus Chica
Sekanti Dalyvaus Apeigose:
gos Marijonų Bendradarbius dalyvauti
Kun. Jonas Jančius, M.I.C., Chicagos
iškilmingose pamaldose kurios įvyks
namo
Vyresnysis, celebrantas;
Aušros Vartų parapijoje ,už a. a. kun.
J. Navicką, M.I.C.
Kun. J. Dambrauskas, M.I.C., Aušros
Rugsėjo 2 d., 1942 m., 9:00 vai. ryto Vartų klebonas, diakonas;
Mes ypatingai kreipiamės į mūsų
brangius bendradarbius dalyvauti šiose
gedulo iškilmėse, nes žinome kaip jus
brangiai vertino Šventos Atminties ve
lionis. Taip pat turime domėn kaip
brangus buvo jo asmuo kiekvienam iš
jūsų. Ne vienas jūsų patyrėte daug ma
lonių iš jo kilnaus asmens, ne vienas
iš jūsų vaikų buvo jo kilniu idealu pa
skatinti geresniam ir dorovingam gy
venimui. A. a. kun. dr. Jonas Navic
kas, rūpinosi jaunimo auklėjimu, vado
vaudamas įstaigoms, gyvai veikdamas
organizacijų gyvenime, ir rūpindamas
Lietuvos reikalais.
Gerai žinome kaip jūs užjaučiate šio
garbaus kunigo ir mokytojo persisky
rimą iš gyvųjų tarpo. Praeityje paro
dėte kaip branginate jo taurią asmeny

Kun. P. Cinikas, M.I.C., DRAUGO
administratorius, subdiakonas;

Kun. A. P. Sandys, M.I.C., ceremoni
jų magistras.
3. Po gedulingų šv. Mišių, “Libera.”

A. a. Kun. J. Navicko mintys
Žmogaus gyvenimas yra iš skausmų
ir džiaugsmų nupintas. Toks yra ir vi
sos žmonijos likimas. Šiuo keliu turėjo
eiti ir žmogumi tapęs Dievo Sūnus,
mūsų Išganytojas. Nuo prakartės iki
Kalvarijos kalno Jisai ėjo tuo vargo,
sielvartų ir kančių keliu, kurį nušvietė
skaisčiosios prošvaistės Jojo bendra
darbiavimu su savo dangiškuoju Tėvu.

Kirgizijoj ir Kazakstane
Kitame laiške iš Kirgizi
jos tremtiniai skundėsi, kad
jie per tris savaites sun
kiai dirbę gavo tiek užmo
kesčio, kad galėjo nusipirk
ti 40 svarų bulvių, ir vis
kas. Jie gyveną iš purvo
krėstose lūšnelėse.
Laiške iš Kazakstano trem
tiniai pasakojosi:
— Po 22 kelionės dienų mes

Sunkiausia
tremtiniams
į žiemą. Juk dauguma jų iš
namų buvo paimti vasarą,
be šiltų drabužių. Juos net
šiurpas sukrėsdavo, kai iš
girsdavo
gongo
balsą,
kurs pranešdavo, kąd jau
' laikas stoti į eilę laukti duo
nos, žolių arbatos. Duoną

(Nukelta į 5 pusi.)

, zdžių. Mes esame verčiami
1 plikomis rankomis dirbti
prie mėšlo, astuonias va
landas per dieną, baisiame
karštyje. Vienintelis atlygi
nimas yra kilogramas (du
buvom atgabenti į Kirgi
svaru) juodų, paplėkusių
zijos stepes. Nieko čia nėra
miltų, ir tai tik kartą per
tik žalios dykumos. Mes gy
Dar kituose
laiškuose
dešimts dienų.
vename palapinėse. Kai lįją,
tremtiniai pasakojosi, kaip
pradeda tekėti, viskas su 30 žmonių rūsyje po
jie suodžiais' batus valosi,
šlampa. Kai giedra — saulė kaimiečio grįčia
rašė, kad toje vietoje jie
kepina
baisiai. Miegame
Laiške iš Siemipalatins- dirba barakus dėl 30,000
mes ant grindų. Neturime kaja tremtiniai rašė, kad žmonių, kuriuos laukiama
nei lovų, nei stalų, nei kėd jie gyvena rūsyje po kai atvešiant į tą vietą iš Lietu
žių. Kasdien dirbame iki miečio grįčia,
susikimšę vos, Estijos ir tt.
netekę jėgų parkrintame
ant žemės. Nakčia negalime
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
užmigti dėl kandančių vab-

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

VYRAI 40—50 METŲ
Aukščiausia, užmokestis dirbtuvė*
je, kuri dabar dirba 100CJ- Ka
rės medžiaga. Turi būt piliečiai.
Pašaukite dėl pasitarimo MANSFIELD 7161 ar asmeniškai atsi
šaukite i
J LITEKSO N ELECTRIC CO.
RcIIwo<mI, I'l.

“DRAUGAS” HELP VVANTF.D
ADVEKTISIN'G DEPARTMENT
137 No. Dearbom Street
Tel.! RANdolsh B488-.489

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

2743 WEST 36TH PLACE

KAJETONAS STRAMSKIS
Gyveno 624 W. 37th St.

Mirė Rugp. 30 d, 1942. 6:20
vai. vak.. su'aukęs 45 m. amž.
G'mė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kražių parap.,
Papuš’.ų kaimo.
Pnliko ėide'laiųe nuliūdime
2 sūnus Kazimierų ir Jurgį.
broiJ,
pusseserę
Aleksandrų
ir švoge j Vincentų Jonaičius,
švogerkų Ebbletų ir švogerj
Antanų
Kaldis:
giminaičius
Leonard ir Antanų Kairius ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnus pašarvotas
A. M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Rugsėjo 3, iš koplyčios
8:00 vai. ryto bus atlydėtas Į
šv. Jurgio parap.
bažnyčių,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kaz/miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: t*ūnai, Broli , Piusses-rė,
švogerlai.
švogerka,
Giminaiė'ai lr Giminės.
Laidntuvlu
Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards
4908.

TOOL GRINDERS
Patyrę prie Carboloy tool bits. Tai
pogi tekinti thread chasers. Turi bū
ti pi'lečlai. Pašauk te- — PORTŠMOi'TH 5300 ar atsišaukite į —
MECHANICAL HANDLING
SYS
TEMS, 6600 Naslivllle.

tai patyrusieji lai atsišaukia:

2007 N, MAJOR AVĖ.

AUTOMATIC B. & S. 8CREW MA
CHINE OPERATORIAI re’kalingi
su nemažiau 4 metų patyrimo. Ge
ra užmokettls. Defense da bi"Inkai
dirbant pilnų laikų, neatsišaukite.
EVERSHARP, INC., 1800 W. Ros«-oe Street

VAIKINAI — 17 iki 20 metų am
žiaus reikalingi orderius išpildyti Ir
tt. dirbant wholesale stoek rūmuo
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
ni darbai tiems, kurie parodys ga
bumų. Atsišaukite J
333 E. ONTARIO KT.

MOIjDERIAI

— prie “sųueezer”
Patyrę prie breso. Atsi

mašinos.
šaukite į
ACE FOVNDRY CO.
„
1850 N. Kostner Avė.

JAUNI VYRAI
16 — 40 METV

Puiki proga jauniems vyrams iš
mokti prekybos amato ir "mali or
der" biznio tvarkų. Atsišaukite J

MONTGOMERY WARD
01# W. Cliiiago Avė.

REIKALINGAS — GELEŽIES IšDIRBftJAS — LAY-OUT VYRAS pa
gelbėti formamM Ir dirbti priėmimo
ir išsiuntimo departmente. Atsišau
kite J: E. M. %'KYMER CO., 2820
West Grand Avenue.

Gyveno 1147 So. Mązart Avė.
Mirė Rugp. 29, 1942, 7:45
vai ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus IJetuvoje. • Kilo iš
Telšių apskr., Salantų parap..
Tūzų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Justinų, sūnų Augustų,
marčių Helen ir dukterį Carrol
Jean, dukterį Irenų, jos vyrų
Ir jų sūnų Robert, brolį Pran
ciškų, brolienę ir šeimų, švogerį Juozų Neniškį ir jo šei
mų, pusbrolį Antanų Mondikų ir jo šeimų, pusbrolį Ka
zimierų Dvartjonų ir jo šei-mų, pusserę Monikų Bumblis
ir jos šeimų ir daug kitų gi
minių Ir pažįstamų. O Lietu
voje paliko 4 brolius Ir jų
šeimas ir 4 seseris.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus kopi.. 1410 S. 50th
Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks Rugsėjo 2
d. Iš koplyčios 8 vai. ryto bus
atlydėta į šv. Antano parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnus. Mar
ti. Dukterys, Anūkai, Brolie
nė, Pusbroliai lr Giminės.

«

*
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Txxidotuvių Direkt. Antanas
Petkus, Tel. Cicero 2109.

BUS BOYS — 115 00 f sa-a'te Ir
valgis ta'pgi ir uniformos. Matyki
te Miss Werno.
HOTEL BISMARCK COFFEE
SHOP
171 VV. Randolph St.

GABUS VATKAS .reikalingas kur
nors pasiųsti reikalui esant. Pro
ga tokiam išsimokinti dantų labo
ratorijos biznvj.
THO.MI’NON'S DF.NTAL
IABORATORY
785# S. Cottage Grove
HELP VVANTED — MOTERYS
OPERATORES — patyrusios prie
sing'e need'e mašinos. Gera užmo
kestis) Taipgi merginu reikalingi
išMimokfnti.
Gera mokestis laike
mokinimo.
PROTECTION PRODUCTS CO.
■615 No. Aberdeen

MERGINOS
Prie abelnų dirbtuvėje darbų.
HALSAM PRODUCTS
4114 Ravensvvood Avė.
FOUNTAIN MERGINOS ir PAR
DAVĖJOS reikalilngos.
Patarimas
nereikalinga. Pilno laiko darbas.
' F. W. VVOOIAVORTH CO.
4233 Archer Avė.
REIKALINGA MERGINU 18 iki 30
metų senumo, išmokti modž'o išdirbimo assembly darbų.
Defense
darbai.
LOUIS HA NSO N CO.
1500 N. Kostner Avė.

AUTOMOBILIUS
REIKALINGAS.
Nori išmainyti gerų Grorernę ir De
licatessen krautuvę už vėlyvos ma
dos (naujos) automobilių ir cash.
Atsišaukite sekančiai:
DRAUGAS. Bei 210, 2S34 S. Oak
ley Avė., Chicago.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

VISOSE MIESTO DALYSE

I'
h *

MOLDERIAI — patyrę prie "air
machine" prie alumino Ir broe;o.
Geriausio užmokestis.
4830' W. DI VISION

NULIŪDIMO

KOPLYČIOS DYKAI I

PAGERBIMAS

REIKALINGI — "AUTOMOBILE
PAINTERS" pentuotl komercialinlus
trokus. Atsišaukite į
J. METZLER A SONS CO.
1.18 E. Grand Avė.

COREMAKERS — prie breso. Tik

EMPLOYMENT OFFICE, 4TH FL.

ONA NENIŠKIENft
(po tėvais Delkontaitė)

ADS

LABORERS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

VIDURAMŽIAUS VYRAI
GERA MOKESTIS. JEIGU RUSITE
TINKAMI.
100% WAR PRODUCTION

Viena mergaitė tremtinė
savo laiške rašė:

— Mes pardavėme visas
nosinaites.
Sudžiuvome,
kaip šakaliai. Mūsų koloni
joje vaikai renka smalą
nuo pušų medžių. Už šimtą
’ svarų smalos jie gauna du
svaru duonos. Gretimame
lageryje vaikai dirba kaip
arkliai, ir vistiek jie alkani.

CLASSIFIED

REIKIA

Tremtinės balsas

Šitaip gyvena ir ištremtieji
mūsų broliai Sibire
(Tęsinys)

«

**

Žiema

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICĄGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SŪNAI

JOHN F. EUDEIKIS
AMBUBANOT Dtam Ir !UW|

2314 West 23rd Plaoe
Tek CANal 2515

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

TaL LAFayetta 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai, Pirmad ir Ketvdrtad. vak.
iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

J',

.

M **1,

art •

4348 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN* DAILY FRIEND
South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Publishcd Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Subacrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three

Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Monihs — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertiaing in "Draugas’* brings best results.
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ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7 .00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
•4
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i Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IIL
, Under the Act of March 3, 1879.

Mūsų žodis sukaktuvininkėms
Praėjusį sekmadienį suėjo lygiai trisdešimts penki
metai, kai įsisteigė lietuvaičių Šv. Kazimiero Seserų
vienuolija. Nors apie šią reikšmingą mūsų vienuolijos
sukaktį j,a u įdėjome gražų rašinį rugpiūčio 29 d. lai
doje, tačiau matome reikalo dar žodį, kitą ta proga pa
sakyti.
'i \
Netenka čia plačiai rašyti apie tai, kokiais tikslais
ši vienuolija įsisteigė, kokį vaidmenį ji jau suvaidino,
kokius darbus ji dirba dabar — mūsų maloniems skai
tytojams tai puikiai yra žinoma.
Vienuolijos steigėjams — a. a. kun. dr. Antanui Staniukynui, a. a. Mot-nai Marijai (Kaupaitei) ir dar sėk
mingai tebesidarbuojančioms Motinai Immaculatai ir
Motinai Konceptai rūpėjo, kad atvykusių į Ameriką lie
tuvių vaikdi ir jų vaikų vaikai išaugtų ir sąmoningais
lietuviais ir gerais, praktikuojančiais katalikais. Jie pui
kiai suprato, kad šis didis tikslas pasiekti be savos,
lietuviškos katalikiškos mokyklos nėra įmanoma.. Dėl
to jie ir aukojosi, nesigailėdami didžiausių pastangų
ir savo sveikatos, kad įsteigti ir išauginti vienuoliją),
kuci mūsų lietuviškoms katalikiškoms mokykloms pa
ruoštų kvalifikuotų mokytojų. Jų pastangos nebuvo
tuščios. Nebuvo apvilta nė mūsų visuomenės duosnioji
dalis. Jos parama ir aukos tiksliausiu būdu buvo su
naudotą jos pačios naudai ir gerovei, šv. Kazimiero
Seserų dėka šiandien turime visą tinklą savųjų mokyk
lų ir net keletą vidurinių mokslo įstaigų. Jos davė pui
kų akstiną įsisteigti ir kitoms lietuviškoms vienuoli
joms, kurios šiandien taip pat gražiai darbuojasi mūsų
tautos gerovei.
Jei šiandien turime mokyklas ir jei tos mokyklos
yra pilnateisės ir mokslo atžvilgiu dažnai pralenkia
valdiškąsias, tai ačiū mūsų vienuolijoms ir nepapras
tai dideliam vienuolių mokytojų pasišventimui. Jei ne
vienuolijos mes tų mokyklų iš viso nebūtume galėję
išlaikyti. O be jų mūsų tautinio ir religinio gyvenimo
vaizdas tikrai būtų skaudūs ir liūdnas.

Dėl to, minint šv. Kazimiero Seserų kongregacijos
35 metų sukaktį, lenkiame savo galvas jos garbingiems
steigėjams ir visiems tiems, kurie ar savo aukomis ar
darbu yra prisidėję, kad ji išaugtų į tą stiprią ir savo
dvasia ir darbais kongregaciją, šiandien užimančią taip
didelę ir garbingą vietą mūsų religiniame ir tautiniame
gyvenime bei veikime.
Šiais didžiųjų pasaulio sukrėtimų laikais mūsų vie
nuolijų ir jų vadovaujamųjų mokyklų vaidmuo yra dar
labiau padidėjęs. Reikia neužmiršti, kad šiuo metu lais
vą, katalikišką ir lietuvišką mokyklą tik mes, Ameri
kos lietuviai beturime. Dėl to mes jas ypatingu būdu
turime vertinti, stipriai medžiaginiai paremti ir ypač
svarbu yra savo vaikus į jas leisti.
Reikia manyti, kad mokslo metams prasidėjus su
kaktuvininkių šv. Kazimiero Seserų ir kitų lietuvių
vienuolių vedamos mokyklos bus perpildytos lietuvių
sūnais ir dukromis. Tai bus geriausia sukakties minė
jimo priemonė. Tai bus reikšmingiausias šv. Kazimiero
Seserims sveikinimo žodis.

I#

Šiandien suėjo trys metai, kai prasidėjo antrasis pa
saulinis karas. 1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijos nacių
kariuomenė įžygiavo Lenkijon ir ją per keletą savaičių
okupavo. Vėliau vokiečiai užpuolė Norvegiją, Daniją,
Olandiją, Belgiją, Luksemburgą, Prancūziją. Pastebėti
na, kad Prancūzija buvo parblokšta per trisdešimts de
vynias dienas. Bandyta ir Angliją triuškinti, bet nepa
vyko. 1941 m. naciai visomis savo jėgomis įsiveržė Ru
sijon, kur ir šiuo metu eina baisūs, kruvini mūšiai. 1941
m. gruodžio 7 d. Japonija užpuolė Jungtinių* Valstybių
teritoriją ir dėl to ir mūsų kraštas buvo įtrauktas į ka
rą. Tai pakeitė karo vaizdą. Pergalės viltys aiškiai pa
krypo Amerikos ir santarvės pusėn, ,
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» PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS *
Iš karo ir politikos lauko
Naciai apsiskaičiavo

Prieš metus nacių radijas skelbė, kad Amerikos oro
jėgos nepasieks Europos kraštų. O -jau šiais metais
stipriai Amerikos orlaiviai bombarduoja Vokietijos pra
monės centrus.
Prieš metus naciai skelbė, kad Amerika yra nepajė
gi, o jau šiais metais jie įsitikino Amerikos pajėgingumu.
Nacių radijas savo žmones rengia prie ilgo karo ir
prašo žmonių, kad aukotų kareiviams žieminius paltus.
Matyti naciai šią žiemą mano žiemavoti Rusijos lau
kuose.
Svarbiau Volga, negu Stalingradas

Kai pažiūri į Rusijos frontą, tai gauni šį vaizdą: na
cių padvigubintas veržimasis į Stalingradą ir Volgos
upę ir į Kaukazo aliejų ir rusų kontraofensyva vakaruo
se nuo Maskvos.
Rusų kontraofensyva vakaruose reiškia ne tiek ap
saugoti Maskvą, žinoma, ir tas svarbu, bec svarbiau
sias dalykas šiame fronte atitraukti kuo daugiausia
nacių oro ir žemės jėgų nuo Stalingrado. .
Naciams rūpi ne tiek Stajingradas, kiek Volga, nes
jie nori prieiti prie aliejaus šaltinių ir atkirsti prista
tymą rusų armijai ūkio produktų iš Kaukazo. Rusai
gyvai priešinasi ir jų atsparumas naciams daug rūpes
čių kelia. Nacių radijas nebesigiria tokiais laimėjimais,
kokiais jie gyrės prieš dvejus ar vienerius metus, kada
jie kovojo Prancūzijoje ir pereitais metais vasarą Ru
sijoje. Nacių radijas jau pasako, kad kovos yra sun
kios ir reikalauja daug jėgų. Vadinasi, pas nacius jau
nebe toks dabar optimizmas, koks jis buvo prieš dve
jus ar vienerius metus.
Rudas vyrukas nėra jau toks galingas

Pereitą trečiadienį gauta žinia, kad sąjungininkai lai
mėjo Milne įlankoje, Naujoje Gvinėjoje ir japonus varo
atgal ten, iš kur jie atėjo, žinoma, šis laimėjimas dar
nėra reikšmingas, kol japonai turi savo rankose Rabaul ir japonų rankose tebėra jūrų kontrolė šiaurės
pakrantėse, Naujoje Gvinėjoje, kur japonai turi šioj
saloje savo bazes. Dar pavojus Moresby uostui ir Aus
tralijai nėra prašalintas. Bet australų laimėjimas Milne
ir amerikonų sugebėjimas japonus išvyti iš šešių salų
rodo, kad rudas vyrukas nėra jau toks galingas.
Japonai tais laivais, kuriais jie manė savo karei
viams pristatyti pagalbą, dabar tais pačiais laivais iš
užimtų salų turi gabenti atgal namo, nes amerikonų
ir australų jėgos japonus spaudžia.
Australų laimėjimas Milne gerokai pakėlė australų
ūpą. Australai gerai kovoja, nes yra gerai paruošti ka
riauti džiunglėse. Sunkiau yra pristatyti pagalba tiek
japonų, tiek amerikonų ir australų kariams, kurie ko
voja salų viduje. Lengvesnis pristatymas reikiamų da
lykų abiem šalims pakraščiuose, nes čia lengvesnis su
sisiekimas jūromis.
K. B.

SPAUDOS APŽVALGA
KomunistŲ laikraščiui leido pasitaisyti
Londono komunistams leista spausdinti savo laikraš
tį “Daily Worker”.
Amerikos lietuviškieji komunaciai tuo labai džiau
giasi. Chicagos komunistų šlamšte slakeris redakto
rius ta proga priminė, kad, girdi: “Naujienos” su
“Draugu” ir jų komandieras Dies pasijus kaip prariję
tarakoną”.
Palikę tarakoną pačiam Prūseikai, mes čia turime
pastebėti, kad Londono komunistų lapas “Daily Worker” pilnų teisių dar neatgavo. Štai, Anglijos vidaus
reikalų sekretorius Herbert Morrison, kaip praneša
“The Chicago Sun” Londono biuras, komunistams pa
darė rimtą įspėjimą, būtent:

P. Šaltimiero radijo va
landa surengė didelį pikni
ką, kuriame išplatino gana
daug U. S. karo bonų. Tai
yra pagirtinas ir patriotiš
kas darbas. Bravo, Povilai!
Lietuvių Diena galima va
dinti tik tokia diena, kuri
yra visų lietuvių parapijų,
organizacijų bei draugijų su
rengta. Pas mus įėjo madon
tuo vardu vadinti paskirų as
menų savo naudai surengti
piknikai. Dalinai yra negra
žu, kai paskiri asmenys pa
sisavina sau tai, kas pri
klauso visai visuomenei.
•
Mūsų dienraščio tradicinis
piknikas bus Labor Day (ru
gsėjo 7 d.). Tikimės, kad ir
šiemet, kaip ir kitais metais,
suvažiuos daug žmonių. Ren
gėjai, atsižvelgdami į šių lai
kų svarbą, duos patrijotišką
programą, pardavinės U. S.
karo bonus, net dovanas giliukingieji gaus U. (S. karo
bonais.

“Draugas”, tačiau, neva
dina savo didžiulio, tradici
nio pikniko Lietuvių Diena,
nors toks vardas jam labiau
tiktų, nes jis Chicagos lie
tuvių visuomenei tarnauja
nuo 1912 metų.

Prisiminus 1912 metas, atėjo galvon labai svarbus
dalykas: šiemet sueina ly
giai 30 metų kai “Draugas”
persikėlė į Chicagą iš WHkes Barre, Pa. Vadinas, if
šiemet “Draugas” yra su
kaktuvininkas. Tas sukaktu
ves minėsime rugsėjo 7 d.
Vytauto darže, tradiciniame
piknike. Tad, visi į šias reikš
iningas sukaktuves!
•
Lietuviai.... “ir šviesa ir
tiesa mūs žihgsnius telydi”...
Prasidedant mokslo metams,
žinokime, kad mūsų pareiga
yra savo vaikus leisti į lie
tuvišką, katalikišką mokyk
lą!

SKELB^KITES

“DRAUGE”

Po svietą pasidairius
Šiandie šneka eis apie tai,
kaip sandariečių redakto
rius nusišnekėjo.
Čikagoj išeina sandarie
čių gazieta, kurios redakto
rium yra Maikis Vaidyla.
Pastarame numery tasai
Maikis vienoj vietoj taip
pašnekėjo.
“Tikru laisvamaniu yra
ne bedievis, bet stiprus ka
talikas. Ir štai dėl ko. Tikė
jimas duoda progos žmogui
laisvai mąstyti. Jis gali
tvirtinti, jog pasaulis su
tvertais į šešias dienas, jog
mirusieji prisikelia,
jog
žmogus pavirsta į paukštį,
arba sieros stulpą ir pana
šiai. Ar gi tai nėra laisvas
ir palaidus galvojimas, be
jokios moksliškos kontro
lės? Ar gi tai nėra savotiš
ka sapnologija ir laisvamanybė? Aišku, kad taip. Tai
gi jei kalbėti apie laisvama
nius, tai jais gali būti tik
tai aiškūs katalikų bažny
čios pasekėjai. Kitokios iš
vados negalima padaryti.
Žmonės, kurie tikėjimą
paremia mokslu ir eliminuo
ja stebuklų galimumus, lais
vamaniais būti negali. Jų
mąstymas yra griežtai su
varžytas faktais ir logika;
jie nesileidžia į beribes spe
kuliacijas, svajones ir die
ninius sapnus. Jie netvirtins,
laisvo mąstymo pagauti,
jog saulė sukasi apie žemę,
jog jūrą galima padalinti
pusiau vienu rankos moste
lėjimu, jog žvaigždės yra to
kio didžio kaip kepurė”.
Perskaičius šiuos suraiz
gytus, sumazgytus, to Maikio (mano pabraukta, prof.
Karap.) žodžius 'niekaip ne
gali išfigeriuoti, kaip tok
sai dedasi “smart” (“gud
rus”) vyras galėjo taip nu
šnekėti. Nebent jis šnekėjo
neišsimiegojęs, arba...

Jei Maikis nebūtų įsilei
dęs į spekuliacijas, svajo
nes, nebūtų įsigilinęs į die
ninius sapnus, iš kurių ben
drai laisvamaniai šviečiasi
(Clevelando laisvamanių ga
zieta veik kiekvienam nu
mery agituoja savo skaity
tojus pirkti sapnininkus),o
savo “smikalką” (galvą) su
varžęs faktais ir logika, tai,
esu šiur, jis nebūtų nušnekė
jęs taip, kaip dabar nušne
kėjo.
„
Ak, tiesa, rugpiūčio pa
baigoje buvo gana dūšna,
gal, tas veikė Maikį ir ne
leido jam logiškai galvoti.
Kai kitą sykį Maikis užsimislys ką nors panašaus
savo gazietoj šnekėti, ir
jaus nuovargį, ar didelį kar
štį, nuoširdžiai jam pata
riu pirmiausiai gerai išsi
miegoti. (Šalto vandens vo
nia taip pat gerai mačija).
Tuomet, gal, šnekėdamas
prisilaikys teisybės dėsnių,
atsimins logikos taisykles
ir pasiskaitys vieną, kitą
rimtą tais klausimais veika
lą, kurių vardus ir net kur
galima gauti mielai jam nu
rodysiu, jei tiktai paprašys.

Tikėjimo rokundose san
dariečių Maikis, tavorščiai,
yra vienos macės su cicilistų Maikio pape: abu neiššo
ka aukščiau savo bambos.

Spicpirvirvio Dumkos
Sakoma, naciai uždraudę
vokietaitėms vykti į Lietu
vą. Turbūt, pasiskaitę seną
lietuvių karo dainą:
Žinom žemę Vokietijos,
Ten mergelės kaip lelijos;
Mes vokiečius nukariavom,
Jų mergeles išbučiavom.
Naciai pareikalavę nuo
kiekvienos avies Lietuvoje
po pusantro svaro vilnų.
Na, tai dabar tikrai vilnas
kirps!
Į

MAKIN SALOS ATAKŲ VADAI

“Morrison warned that the Daily Worker was fegaining its freedom on parole, and would be snuffed
out again if its publication interfered with the succesaful prosecntion of the war”,
Taigi, komunistų dienraščiui duota laisvė tik ta są
lyga, jei jis pasitaisys, jei netrukdys anglams ginti
savo kraštą, jei neberašys išdavikiškų, priešvalstybiškų straipsnių.
z
Londono “Daily Worker” Anglijos valdžios buvo už
darytas 1941 m. sausio 23 d. Tą šlamštą buvo uždarę '
dėl to, kad jis griežtai ir šlykščiai kritikavo Anglijos
karo tikslus, kad anglų vyriausybės žmonės, vadovau
jančius karui prieš Hitlerį, vadino imperialistais ir ki
tokiais vardais. Tokio išdavikiško elgesio ir komunis
tų talkininkavimo Hitleriui anglų vyriausybė nebega
lėjo pakęsti ir dėl to jį, “Worker”, turėjo uždaryti.

("DraugM" Acme teiephotol

Grįžę į Pearl Harbor (Havajuose) vadai, kurie vadovavo U. S. marynams atakose
prieš japonus Makin saloje, Gilbert salų grupėje. Saloje 350 japonų nukauta. Iš kairės:
Įeit. pulk. Evans F. Carlson; komand. John M. Haines, iš laivyno; maj. James Roose
velt. (Official U, S. Navy photo, radioed from Honolulu),
_ » it. <Į
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VISI KVIEČIAMI | "DRAUGO"
PIKNIKĄ, [VYKSIANTĮ LABOR DAY
— Kur gi t j, mielas Rapulėli, taip susidomėjęs važiuoji,
Vai uojMiit i Pikniką
i ar tik ne pas Magdę piršly
boms, — klausia kaimynas Po
vilas.
K — Nėra laiko dabar galvo
ti apie ženatvę, nes reikia dirb
ti, krutėti ir prakaituoti, kad
pasisektų “Draugo” piknikas,,
kuris jvyks rugsėjo 7 dieną
(Labor Day), Vytauto parke.
Mielas Povilai, neužmiršk at
važiuoti į “Draugo” pikniką,
o bus visokiausių prašmatny
bių. Tik atvažiuok, aš tau tik
rai išpiršiu Gražulių Onutę. O i
caca mergaitė. Per “Draugo” pikniką daugiau pasišnekė- 1
sime apie piršlybas ir ženatves, o dabar aš turiu skubėti Į
užkviesti kitus kaimynus j “Draugo” pikniką, o be to, dar;
reikės užsukti į “Draugo” administraciją, nes reikia grą- (
žinti išplatintas karo bonų knygeles. Iki pasimatymo dienr.
“Draugo” piknike.
— Rapolai, nesisielok, aš tai tikrai būsiu “Draugo” pik
nike, nes girdėjau, kad bus labai įdomus piknikas.
— Paragink savo draugus atvažiuoti į “Draugo” pik
niką, — tarė Rapolas nuvažiuodamas.
---------- o----------

Vyrai, moterys, vyrukai ir mergaitės, atvykite į “Drau
go” pikniką, nes turėsite good time.

SEKANTIEJI SUGRAŽINO
PIKNIKO TIKIETUS
fcf

Padėka

WAVES MANKŠTOS MOKYKLA

I nieko Priešingo nedarą, kad
pakenkti Tautų Dienai. Ir
Cicero.
Kaip jau vi- i mQsų parengimas prasidėjo
siems žinoma, užpraeitą sek-, tarpe 4 ir 5 po pietų ir iš to
madienį Liberty darže buvo į parengim<) esame pilnai papiknikas R. R. Klūbo. Nors (tenklntL Tad ta proga taaplinkybės buvo nepalan-Į riam širdingą ačiū visiems
kios: to pikniko rengėjoms ' atailankusiems kiūbo nalabai rūpėjo Tautų Diena, rįims biznieriams ir svenes buvo atstovauta 24 tau-^ ^įam8 pašaliniams, už jų gau
tos, jų tarpe ir mūsų senos' gią paramą.
r P. Deveikis
garbingos tautos vardas. Ko
miteto ir mūsų mintis ten
kripo, bet savo parengimo
Gazolino
stoties, 6201
atšaukti neturėjom galimy-' North avė., taisant automoį bės, nes jau buvo per toli bilį duobėje ištiko sprogi1 minėta ir pilnai jaučiamas mas. Du vyrai sužeisti.

Extra!

Extra!

(••Draugu*” Acme telephoto,

Leit. Franees Rich (kairėje), aktorės Irene Rich duktė
atvykusi mankštos mokyklon. Ją pasitinka ens gn R.uth
Scheips ir Įeit. William Schofield. Mokykla yra U. S. Naval Training Station, Smith College campus, Northampton, Mass.

$12,300

$ 7,500

H. YVOJCIECHOVVSKI
J. MAY

L'*'D/Aly.

gyvena įsirem
tieji mūsų broliai Sibire

klebono knn.
užmanymus

Prunskis vykdyti ir laimėti.

Atvyk | mfisij jardą Ir apž.iūrfk star
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IK NAMŲ MATEKIJOLJi. Dėl garaŽŲ, porčhj, viš
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Dambrausko

Tiesiog negalima įsivaizduoti- kad Aušros V,rtų Pa’
raP’ios piknikas Vytauto parke padarė virš $2.000 gry.

delį, nuoširdų, lietuvišką a no pelno. Na, o ką jau bekalčiū už visą prielankumą ka- bSti aPie vietinius parapijos
(Atkelta iš 3 pusi.)
talikiškai spaudai.
darže P*1“*®“. kuri® ivyksta
kas sekmadienį ir nebūtų galėję išduoti vienu v
’
.
ša gražaus pelno, skaitant
kartu keletui dienų, nebūtų p. I
aplamai, po pora šimtų dolereikėję kentėti S.biro šalčio LinKdS IStrdUKIdlTIdS
r*ų kiekvienas. Kok’.a tai gra
ir darbas jiems būtų buvę i< clrarrliniii ** "*
Ij jKOIUIiIIŲ
jį įr gaUsi medžiaginė palengviau gauti visai savai
East Chicago, Ind., yra rama Tik stebėtis reikia.
tei, bet dabar kiek jie priMetai and Thermit fabrigeį gja prisiminta apie
kentėdavo
spirginančiame
kas, kur iš šeimininkių su- medžiaginius dalykus, bet
speige bestovėdami eilėse,
renkamų skardinių ištrau- reikia pasakyti, kad ir dvaturėjo stovėti lygiai, neva
kiamas (išskiriamas)
cin- siniu atžvilgiu parapija gaulia buvo šokinėti, muštis
kas ir šis siunčiamas karo siai žengia pirmyn. Sekmarankomis ginantis nuo su
gamybos fabrikams.
dieniais žmonių lankosi gašalimo.
Milijonai įvairių
rūšių na daug, per paskutinias šv.
Moterys
išdraskydamos
skardinių kasdien ten pris- Mišias tiesiog lūžta bažnypamušalus ar iš kitų mažai tatoma ir darbo turima pa- čia. Taip pat kiekvieną die- į
siuvamų drabužių siuvosi
kankamai. šeimininkės ir ną bažnyčioje atnašaujamos
savotiškas kojinės.
Tšip
kiti žmonės daugiau įsisą- trejos šv. Mišios, žmonės
liūdnai tremtiniams slinko
monina rinkti skardines ir gausiai eina prie sakramenšaltos ir tamsios dienos.
tuo būdu padėti šaliai karą tų, ko seniau nepastebėta,

K. J.

I

.A

c
N.

Išvežtajame
po v l-ą
Cb leago.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

KA.ttKlt, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas:

BOULEVARD OOI4

Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas —
bungalovv stogas, saulės salo
nas yi-j f.ronic.
q cnn
Kaina ........................OrOUU

W. BRZEZINSKI
West Side.
Praeitą sek- klebono kun. J. Dambrausko
5209 SO. ASHLAND AVENUE
$1,000.00 U. S. War Bonų Mich.; J. Usaris iš Detroit, ^ienj Aušros Vartų para- ir jo pagelbininko kun. My
knygutės, dienraščio “Drau-. Mich.; P. Medonis iš Detroit, i P*j°s klebonas kun. J. Dain- kolo Jodkos. Tai didžiausia
savo parapijie- garbė Aušros Vartų parapi- kime karštai.
go” Labor Day piknikui, ru Mich.;' A. Antanaitienė iš;Lrauskas
v•
čiams per pamokslą prane- jai. Už tai, mes parapijiegsėjo 7 d., grįžta iš visur. Luzerne, Pa.
Bet, turiu pasakyti, kad i
šė svarbią žinią, būtent, kad čiai, matydami tokią milžiMažieji miestukai šiuo laiku
Iš Cicero, III., sekantieji
mūsų klebonas kun. J. Dam
šiandie, rugsėjo 1 d. atmo- nišką dvasinę ir medžiaginę
labai puikiai pasirodė.
sugrąžino tikietus: K. Krenka parapijos skolos $2,000. J pažangą mūsų parapijoj, dar brauskas tais $5,000 parapi-1
Sekantieji iš mažų mies cius, B. Palubinskas, V. Rajos skolos atmokėj imu nepa
Rodos, kad žaibas trenkė į labiau suglauskime petys į
tukų sugrąžino knygutes: S. kašius, V. Vaišvilienė, VI.
sitenkins, jei mes tik jo su
parapijonų širdis, kad taip petį, dar nuoširdžiau stokiMiczuk iš Raymonville, Mo.; Shemetulskis.
manymams taip nuoširdžiai
neseniai, pavasarį atmokėjo me į talką, kad toji pažanM. Norbutas iš Cambridge,
Iš Chicago: J. Nemajū- $3,000 parapijos skolos ir ga dar padidėtų ir pralenk- į pritarsime ir padėsime, aš
Mass.; A. Tamošaitienė iš nas, A. žilius, Mr. Kazlaus•tikiu, kad gale metų dar dau
apie $500 nuošimčių, ir štai. tų net ir didžiąsias Chicagos
E. St. Louis, III.; M. Pet
giau tos skolos sumažės. Tat,
kas, T. Atroškienė (2 kny- j dabar ir vėl atmoka $2000 ir lietuvių parapijas,
rauskas iš Bristol, Pa., (dvi
į darbą, malonūs parapijie
gutes); A. Rimidaitė, E. Mi- j.gpįe netoli 500 dol. nnoširnknygutes); A. Lukaitis iš
Kad Dievas laimintų ir to- čiai, visi ir visos, kas kuo
cevičaitė, V. Micevičius, Ig. čių. Girdi, per tokį trumpą
Bristol, Pa.; M. Karinaus- Kumpis, J. Rikis, J. Gaida-1 laiką parapijos skola sutir- ,iau taiP aekmil‘?ai dirbti., tik galime, o Jų gražių darkienė iš VVaterbury, Conn.; mavičius, F. Vaškūnas, K.
ateinantį sekmadienį Aušros bų vaisiai paaiškės ir* vėl
po $5,000 mažiau, ir apie
Rev. J. Misius iš Pittsburgh, Mažeika, J. Jasulaitienė, O.
Vartų parapijoj įvyks nepa- už kelių mėnesių. Dirba mūnetoli $1,000 nuošimčių iš
Pa. (2 knygutes); P. Am- Dačiolienė, H. Rančas, J. Ka
prastos pamaldos, prašant sų mylimas klebonas ir jo vimokėta, seserų-mokytojų nabroza iš Clairton, Pa.; Ur. počius, D. Kiaurakienė, K. maa atnaujintas ir įrengtas,' Palaimos ateityj® f P^eko- karas, dirbkime ir mes syMiller iš Brooklyn, N. Y.; Jonikas, K. Vesockis, D. An- į kuris irgi kainavo virš $1000,
Dievui
Su9i' jkiu “ jais' Vienybtje - gaA. Geraitis iš Indiana Har- tanaitis, Ag. Kalašinskaitė, tai negirdėtas dalykas, -irinkime «au8iai ir Pasimels-1W!
Parae
bor, Ind. (2 knygutes); V.
J. Matjošaitis, E. Vaitekū- girdi, Aušros Vartų parapiBelekavičius iš Sheboygan,
nas, Ch. Dagis, J. Zilinskis, joj “stebuklai” vyksta. Tai <'
P) Ą P Ą P ¥ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
' .ZtP”ICk^’,JT L?W"!°' h®9“1*13*1® <2 knygaa>. maloni ir linksma žinia, NeNamų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
e. ’ aS8”
U als as M. Zičkus, J. Kodis, V. Būt- foe reikalo parapijiečiai taip
PIRM PIRKIMO
is Torrmgton Conn.; A. Ke- kU9, j. Barckas, F Aldonas, gražįai jr nuošjrdžiai remia
lene is a or . onn., . j pocįua>
Junskev.ee m Kankakee Ilk;
Ba,4iūnaitė iš Brid?epoP.
T. Balčiūnas is Netvark, N. to grąžino net ketur;as kny.
J.; V. Kazlauskas iš Detroit, gutes Tai ,abai graž,JS
širdus pasidarbavimas.
Šitūiū ŪVVfillf) išticniVisiems ir visoms “Draullldip gyvena.ISjrem
go„,administraciJa taria dl.

LIQUOR
ĮSTAIGA

«. y
W'4-

Storm Sash, Combination — Door and Insulatlon

APŠOKAVIMA3 IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

DIDELIS ISI’ARDAVĘ .AS MUSŲ
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKAIJNIt INSTRUMENTU.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR VE1SPARDUOT1

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI.
SAXAPHONES.
FLUTES su ‘‘cases'’ — $36.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. 8PANI3KI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50. $12.50 Iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00.
$126.00 lr $150.00. BASO U2DENGALAS — $12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS. STRIUN1NINIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.50, $3,00, $SąOO,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dSl vi
sų virSminėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.50. $35.00. $50.00. PEDALS,
Hl BOYS.
CYMBOL8,
DRUM
H.EADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brase Ir “reed” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
T riū boras,
Saiaphones,
Smuikoms lr Gultarams.
GOLDKTEIN’8 MŪŠIO SHOP
• 14 Maxwell St.. Chicago.

{

$ 5,400

AUŠROS VARTŲ PARAP. VYKSTA "STEBUKLAI’'
Klebonas kun. J. Dambrauskas pavasarį
atmokėjo $3,000.00 parapijos skolos ir
nuošimčius, o šiandie atmoka $2,000.00 ir
nuošimčius. Parapijos piknikas davė gryno
pelno $2,000.00. 0 kur dar metu galas?

Big ežere,* netoli Land
O’Lake, Wis., atostogaujant
. , Mrs.
VVinnifred
png
Ator ir Sally Jo Ator 5 me
tų. Nelaimė jvyko apvirtus
valčiai. Jos vyras su kita 9
metų dukrele išvaduoti.
Prigėrusios vyras, Joseph
R. Ator yra Chicago Tri
būne editorijalų rašytojas.

WHOLESALE

. •

Marąuette Manor
2-jų aukS. mūr. 2x6 namas —
Zeničs sklypaa yra 36x126 p.
vanduo; yra Ir garu džius 2
automobiliams.
Kaina
............
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
žem&s plotas 30 pždų; karštas
Garadžius 2 auto- A>11 OHO
mobiliarus. Kaina . ų) A 1,OUU
Modernus 5 kamb. ‘ęottage’ su
aukštu cemento fundamentu;
30 pėdų plotis.
Kaina .................
5-klų kamb. medinis ‘cottage’
su 75 pėdų frontažu. Yra tr
garadžius 2 auto- (Į® 4 £("1(7
niobiliams. Kaina.
*XjvUU
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat, 2 automobiliams
garadžius, arti 70-tos lr So.
Halsted Street.
Kaina .................

Prigėrė motina
su dukrele '

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA 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,
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
'■

BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
—

SItTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 1
vertės “olose out” kaina ......................... ..............
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ...................

$14.50

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 £Q ne :Į_: <£ j C 7C
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
v
O

/ s- ; H

t.

....

FUR COATS, $75.00 vertės,
<tOQ Ofl
Parsiduoda po tiktai ......................... .............. .............. mZg.UU
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC
(TO O C
vilnoniai siūtai, $15 vert. nnžemit. kaina •*°*'*'* 44

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’] QQ
da no tiktai ............................................................................ M>I.UO
$15.00 vertės KOTAI,
s,q 7 c
parsiduoda po tiktai ....................................................... 4>O< ' O

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

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

WHOLESALE

FURNITURE

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,
$n z r
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
O* / □
BLACK B AND LUMP anglyš, labai geri $|A C A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams-. IV. O U
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

BROKER

V

Dlning Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rurs
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovea,

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
'

‘ Telefonas — REPUBLIC 6051

Tai nuopelnas dvasios vadų,

»

ą> >

Y. N

7,

--

tr

An

nu

DARBA IR KRAUJĄ CICERIETES AUKOJA SAVO 45 minutas
elevatoriuje
KRAŠTUI GINTI

Pavyzdinga Raud. Kryžiaus vieneto veikla
Cicero. — Vasaros karš
čiams praėjus, šv. Antano
Parapijos Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vienetas vėl į
pradėjo veikti.
i
Pirmas susirinkimas įvy
ko rugpiūčio 24 d. Visos na
rės, pilnos energijos ir en
tuziazmo, pasiėmė darbus —
vienos siūti, kitos megzti.
Kitas susirinkimas jvyko
rugp. 31 d.
Visos cicerietės kviečia
mos dalyvauti — prisirašy
ti, kad geriau galėtumėm šį
kilnų darbą dirbti. Brangiokrypo, bet savo parengimo
to, ateina ir šalta žiema.
Lengvinkim kenčian tiems
nuo žiemos šalčio pridengda
mos juos savo pasiūtais ir
numegztais drabužiais. Pa
švęskime nors po keletą mi
nučių savo liuoso laiko. Taip
darydamos nubrauksime ne
vienos ir lietuvės amaras,
krintančias šaltame svetfme
krašte — Sibire.

rėjosi dviem mažytėm. Red
Cross nurses, kurios nešė iš
rūtų nupintus vainikus (rai
des D. ir G.). Vainikus nu
pynė Antanina Balčiūnaitė
ir B. činikienė, vieneto na
rės. Rūtas aukojo Kavaliaus
kienė iš savo darželio. Pasi
rodo, kad mūsų tarpe ne
trūksta sumanumo ir meniš
kumo.
Septynios pantės kraujo

Miss Nancy Margorano,
20 m. amž., ofiso darbinin
kė, įėjo į tuščią automatinį
elevatorių, 208 W. Adams
gat., paspaudė mygtuką ir
elevatorius nuslydo žemyn.
Ji norėjo sustoti ties pir
muoju aukštu, bet nežinojo
kaip sustabdyti.
Elevato
rius tik basemento dugne
sustojo.
Po 45 minutų ugniage
siai ją išvadavo.

Apvogė klebonija;

Rugpiūčio 8 d. padaryta
nepaprasta ekskursija. Va sugautas
dovaujant Onai AtkočiūnieSekmadienį pamaldų me
nei, Ona Anglickienė, M. šrutu į Šv. Jono bažnyčios kle
pšienė, M. Laudanskienė, E. boniją, 100 W. 18 gt., įsiSharpe, N. Jankaitė ir J.
kraustė vagis. Pjaėmė vieno
Buividas nuvykom Buivido
automobiliu į 624 S. Michi kunigų laikrodėlį ir 5 dol.
Jam apleidus kleboniją
gan Avė. čia- visi paauko
jom kiekvienas po pantę sa jis įtartas ir norėta sulai
vo gero, stipraus lietuviško kyti. Jis pradėjo bėgti, bet
kraujo. Prireikus, ta mūsų greitai sugautas.
Pasisakė esąs Joseph de
kraujo auka gal, išgelbės ne
vieną ir mūs tautiečių ka-' Poalo, 21 m. amž., iš New
riaujančių ginant savo šalį,» Yorko.
Tai tik pradžia. Ateityj Į
Dirba ir mokinasi
rengsim ir kitą panašią eks Dviračio sužeistas,
Reporteris
Cicerietės ne vien siuva ir kursiją.
mirė
mezga, bet ir mokinasi. Baig
Arti Joliet miesto ant
ta ne tik Standard Pirmos Iš ARD veikimo
plento motorinio dviračio
Pagalbos (First Aid) kur
No. Side. — ARD 3 sky
sas, bet ir Advanced. Dabar
sužeistas Edward Yudgenriaus susirinkimas įvyko 20
susilauksime iš savo tarpo
tis, 28 m. amž., iš Rockdale,
d. rugpiūčio. Raportą iš cen
ir mokytojų tiems kursams.
mirė Šv. Juozapo ligoninė
tro patiekė Kišonienė. Meti
Kursus pradėjom mokyto
je, Joliete.
nis piknikas bus 27 d. rug
X
jaujant svetimtaučiui. Bai
Sužeisti ir ton pačlon li
sėjo. Mūsų skyrius dalyvaus
gėm su lietuvaite ciceriete
goninėn paimti ir dviračiu
ir prie kito prisidės.
mokytoja Albina SruoginaiNutarta suruošti kauliu važiavusieji William Hoste. Ji žadėjo artimoj ateity
kais žaidimą 29 d. lapkričio tert, 23 m., ir jo žmona
vesti pamokas First Aid lie
parapijos svetainėje. Visos Laura 20 m. amž., iš Letuvių kalba. Laimingos, kad
narės prašomos pasirūpinti mont.
turime savo tarpe tokią pa
dovanų.
V. D.
vyzdingą, mokytą, išsilavi
nusią lietuvaitę.
Apiplėšta Finance
Kita cicerietė lietuvaitė — Field muziejus
Corporation
Bernice Leketaitė (slaugė)
Praeitą penktadienį kaužadėjo vesti Home Nursing bus atidarytas
Gamtos istorijos Field kuotas plėšikas pakliuvo
— Namų Slauginimo kur
sus. Visos prašomos užsire muziejus Grant parke Dar Finance Corporation ofibo Dieną bus atidarytas san, 111 W. Washington
gistruoti šiam kursui.
Per Lietuvos Respublikos nuo 9:00 ryto iki 6:00 va bul v., antrąjam namų aukš
Dienos paradą ne vienas gė karo.
,te, ir paspruko su 65 dol.

Štai kas bus
“DRAUGO”

LABOR DAY PIKNIKE
L 12 Žmonių alps iš džiaugsmo kai 12 U. S.
War Bonai, verti $1,000.00 bus įteikiami.

2. Bus Lietuviškų valgių, gėrimų, šokių, pramogų.

3. Phil Palmer orkestrą gros Šauniems ir se

niems.
4. Kuzmarskio orkestrą gros Lietuviškus šo

kius ant atviros estrados.

5. GALUTINAI RENGIAMA PATRIOTIŠKA
PROGRAMA!
6. Amerikos Lietuviai rengiasi svečiuotis

"Draugo" Labor Day Piknike, Rugsėjo 7 d., 1942
m., Vytauto Parke, prie 115-tos tarp Cicero ir

Crawford gatvių!

i

a

ii č

a

Antradienis, ruzs. 1 d.. 1942

g

k Kazimiero Akademija Chicagoje
Kas Ji? Koks Jos Vaidmuo

Švietimo Dirvoje
Tai Aukštesnioji
Mergaičių Moks
lo Įstaiga, kur yra IDEALISTŲ
KŪRINYS: Tada
buvo mintis. Var
giai įgyvendina
ma mintis. Kurti
lietuvišką mokslo
įstaigą atrodė
n e a t s i ekiamas
tikslas. Bet šiam
sumanymui ne
trūko i d e a listų
bei dvasios galiūnų, Visa eilė kunigų sukruto veikti. Jų
ypatingomis pastangomis ir pirmųjų seselių pasišventij mu įsikūnijo ta mintis. Jie pastatė jų tiesos ir doroiI vės idealams remti ir amžiams išlaikyti galingą šulą —
dabartinę šv. Kazimiero Akademiją.
Šv. K. Akademija — MOKSLO ŠVYTURYS. Visi
mokslo departamentai Valstybės Švietimo autoriteto pa
lankiai užgirti ir reikalingomis mokslo teisėmis užtvir
tinti. Akademinis, komercinis ir meninis skyrius tiks
liai ruošia moksleives į savarankšką, giliai prasmingą
gyvenimą. Nušviestos tiesos veikia teigiamai į mergai
čių moralę ir auklės paliestos įtakingos jėgos, išeina į
ateitį skaidriais pavyzdžiais tobulo išsilavinimo.
Š. K. Akademija — TIKĖJIMO TVIRTOVE. Gyvasis
tikėjimas, solidarus, pilnas ir veiklus, grindžia akademi
kės dvasią, čia moksleivė gyvena su Kristumi. Juomi
dvelkianti aplinkuma, mergaičių draugiški santykiai, socialūs organiazciniai parengimai, visa tai persilieja į
auklės jautrią būtybę ir ji sąmoningai tampa aktyviu
mistiniu Kristaus kūnu.
Š. K. Akademija — LIETUVYBĖS UGDYTOJJA.
Kristų mylįs vaikas, argi galėtų nemylėti savo Tėvynės
ir brolio? Dėl to Akademija, kirsdama ištautėjimui ke
lią, įskiepija į savo aukles gilią meilę savo žmonėms, jų
kalbai bei kultūrai, ir išugdo tą nuoširdžią dvasią, kuri
darniai sutampa «u lietuvių tautos širdimi.
Lietuvi! š. K. Akademija žada Jūsų dukrelei savo
1 geriausias pajėgos ir visapusišką, maloningą išauklėjimą.
Mokslo metas prasideda š. m. trečiadienį, rugsėjo 9 d.
su šv. Mišiomis (Akademijos koplyčioje), 9:00 vai. ryte.
Registracijos primamos kasdien. Galima kreiptis raštu:
The Registrar, 2601 VV. Marąuette Rd., arba telefonu:
Pros. 0090.

Rytoj pradedamos armijos
pramogos Soldier Fielde
Rytoj, rugsėjo 2 d., Sol
dier Field, Grant pa\ ke.
prasideda vienuolikos dienų
armijos karinės pramogos.
Pramogų rengėjai
tikisi,
kad publika per visas die
nas gausingai lankysis ir
parems karinius spektak
lius, nes iš to apturimas
pelnas
skiriamas
Army
Emergency Relief fondui.
Šalia Soldier Field stadijono bus įrengta savo rū
šies paroda — Battle De
pot, kur bus išstatyti naujo
viniai kariniai pabūklai.

Battle Depot kasdien bus
atidaryta nuo 3:00 popiet
iki 10:00 vakaro, o pramo
gos stadijone — nuo 8:30,
nepaisant oro.

Įsigytų souvenirių bilietų
už 55 c. savininkai galės
vieną vakarą lankyti pra
mogą ir bus įleidžiami į
Battle Depot. Kas gi norės
lankyti tik Battle Depot,
turės užsimokėti 25 centus.
Stadijone pramogose da
lyvaus daugiau kaip 2,000
karininkų ir kareivių. Bus
rodomi karo veiksmai kovų
frontuose. Bus didesnių ir
mažesnių tankų, šarvuotų
automobilių, lėktuvų. Vyks
atakos iš oro ir šaudymai

X Iš Indiana Harbor, Ca
lumet City, Hammond ir ki
tų apylinkės miestelių lietu
viai labai skaitlingai ruošia
si dalyvauti “Draugo” La
bor Day piknike. Kur ne kur,
bet “Draugo” piknikuose es
ti puikiausia proga kiekvie
nam sueiti su savo draugu,
X Leonardas šimutis, Jr., pažįstamu.
praėjusį sekmadienį pralei
X Vytautas Klemka, tar
do Chicagoj malonioj tėvų,
brolių ir sesutės draugijoj. naująs Dėdės Šamo kariuo
Jis dabar yra Scott Field, menėje, rašo savo draugams
III., karo aviacijos radijo ateitininkams, kad jau jis
mokykloj. Jaučiasi gerai. Pa esąs kelintas mėnuo Airijo
je ir ten esą maistas pagal
tenkintas. Mokslas sekasi.
korteles. Vytautas Klemka
X Adv. J. Grišiaus sūnus
pastebi, kad Amerikos ka
Tadas, neseniai išvykęs į
riai ten visakuo geriausiai
San Francisco, Cal., sėkmin
aprūpinti. Jis rašo, kad Ai
gai pradėjo darbuotis prie
rijoje ilgos dienos, o labai
civilinės aviacijos darbų.
trumpos naktys.
X L. Vyčių Chicago kuo
X Darius-Girėnas postas
pos kviečiamos skaitlingai
271 American Legion Victo
dalyvauti apskrities susirin
1
kime šį vakarą, rugsėjo 1 d., • ry bankietas praeitą šešta
dienį buvo tikrai didelis, šau
Gimimo Panelės šv. parapi
nus ir visus dalyvius paten
jos salėj, Marąuette Park.
kino. Dalyvavo ir žymių sve
X Kareivių Motinų Klu čių : distrikto komanderis,
bas praeitą sekmadienį P. Chicago pašto viršininko se
Šaltimiero piknike pardavė kret. Smardack ir k., taipgi
War Stamps už arti $500.00. atvyko - Visas busas svečiųTaip pat parduota daug U. legionierių iš Kenosha, Wis.
S. War Bonds. Lietuviams Per vakarienę sudeginta pa
j patriotams taip ir dera. Lie skutiniai morgičiai, pasaky
1 žuviais, kaip lietuviški bol ta visa eilė kalbų. Progra
ševikai tauškia, antro fron mai vadovavo teisėjas J. T.
to neatidarysi, čia reikia bo Zūris.
nų, o jie paruošia ginklus.
X Marijonų Bendradarbių
X Šv. Jurgio parapijos ju skyriaus, Cicero, išvažiavi
biliejinis piknikas Vytauto mas labai puikiai pavyko La
parke, sutraukė tūkstantines bdarių ūkyje. Kaip vietinių,
minias žmonių. Piknike ma taip ir svečių iš kitų koloni
tėsi labai daug Bridgeport jų privažiavo gražus būre
oldtaimerių, kurie šiuo me lis ir nuoširdžiai parėmė sky
tu gyvena kitose kolonijose, riaus ir rengimo komisijos
net kituose miestuose.
pastangas. Svečių tarpe ma
X Ateitininkų draugovės tėsi kleb. kun. Ig. Alhavinariai uoliai ruošiasi daly čius, kun. Mozeris, kun. P.
vauti “Draugo” piknike, ku ČiniksLs, kun. J. Dambraus
ris įvyks per Labor Day, Vy kas, bizn. Putrimas ir dau
tauto darže. Jie žavės publi gelis kitų. Komisija dėkoja
ką savo dainomis ir lietu visiems už parodytą prielan
kumą.
viškais šokiais.

Taupykite... Džiaugsitės

iš priešlėktuvinių patrankų.
Bus plačiai naudojami kul
kosvaidžiai.
Pramogų rengėjai tikisi
pelnyti iki 400,000 dolerių
minėtam fondui.

S«rwihWilu*m.

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
|ui|

Žymi lietuvių
finansinė įstaiga

MES
MOKAME

3%%

46-ti metai
sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS 1
=AND LOAN ASSOCIATION^

„

SIENA).

SIENINĖ POP1EROS

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas
J vieną, valandą.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLAUNAMAS

I

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.. <

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118 .

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
t

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greiėiausia, nes gelžkeliai daugiau ir daugiau užimti kairės reikmenų pristatymu.
Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.

Snm.lftrklt 1 gal.
au
vandeniu Ir
padarykit 1% gal.
maliava*. Juma JI
kalnaoa,
gatava*
vartojimui, tiktai
ui galionu.

•X.M

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

Si.ko ni (1|cną
IDnsenl Alyva................ni
Tiirpentinaa....................75 ui

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžkeiiams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
kartu ir sandeliams bns leista pakelti anglių
kainas.

Floor Randers. ..

B

i

B E R L A N D' S

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

PAINT * VVALLPAPER STORE
Glasii — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANai 4866
Mes pristatom visur veltui

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

