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ROMMELI

NACIU AVIACIJOJE PADARYTA PAKEITIMAI
Frontas Egipte

Didelės lankų kovos vyksta
plačiam Egipto fronte

Pakeitimai nacių aviacijoj
sąryšyje su Dieppe ataka

Amerikos aviacija dalyvavo plačiose

Hitleris įsakė suimti aršų

atakose prieš ašies pajėgas

antisemitų Streicherį

•

KAIRO, rūgs. 2d.—šian-į bombanešiai ir penki kovos
die pranešama, jog Ameri- orlaiviai sunaikinti ir daukos tankų dalinys kartu su!giau negu dvylika sužalota.
britais susirėmė su nacių
..... ........... ................ - ■
motorizuotomis pajėg. o m i s
pačioje pradžioje antrosios Darbininku streikas
Rommelio ofensyvos Egipte.
Tuo tarpu kovos šiuo me prieš darbininkus
tu vyksta plačiu frontu nuo
INDIANAPOLIS, nigs.
EI Ruweisat į pietus iki
2d.—šiandie vyksta naujo
Qaret EI Mimeimat.
pobūdžio streikas Colum
Britų sluogsniai gi paskel
bia Conserve Co. dirbtu
bė, jog Amerikos tankų da
vėse, kai vakar vakare
linys, kurį sudaro didieji
AFL federalė darbo unija
“Gen. Grant” tankai, kovas
iššaukė streikui 200 dar
prieš nacius pradėjo vakar
bininkų.
rytą.
** •
Ši kompanija kontro
Amerikos Aviacija.
liuojama darbininkų, ku
Tuo pačiu laiku Jungtinių
rie turi išpirkę 67 nuošim
Valstybių aviacijos pajėgos
čių bendrojo stocko ir gau
dalyvauja plačiose atakose
na dalį dirbtuvės pelno.
prieš ašies pajėgas.
Britų komunikatas parei
Todėl ir atrodo, kad dar
bininkai streikuoja prieš
škė, jog vakar “mūsų kovos
darbininkus, nes kompani
orlaiviai atakavo bent dvi
jos direktoriatas, darbinin
dideles Stuka (bombanešių)
grupes” ir priešas daugelyj • kų renkamas ir daugiau
atvejų buvęs priverstas bom į sia iš darbininkų sudary
bas išmesti betiksliai.
tas, atsisakė garantuoti
Tą dieną bent šeši priešo1 penkiasdešimt dvi savai
tes darbo.

Australija susirūpino
gyventojų prieaugliu
CANBERRA, rūgs. 2 d.—
Australijos vyriausybė išlei
do įsakymą, kuriuo draudžia
ma spaudoje ir per radio
garsinti įvairiausias gimdy
mo kontrolės priemones ir
taip pat draudžiama šias
priemones pardavinėti pasi
naudojant paštu.
Sveikatingumo ministeris
Edward J. Hollaway pareiš
kė, jog šis įsakymas išleis
tas, kad pašalinus susidariu
sį Australijai pavojų dėl gi
mimų aštraus sumažėjimo,
kuris prasidėjęs 1920 metais

Tūkstančiai Kanados
kariu atvyko Anglijon
Kur nors Anglijoj, rūgs.
2d.—šiandie tūkstančiai nau
jos Kanados kariuomenės
atvyko Anglijon, kad sustip
rintų maj. gen. F. F. Worthington šarvuotąją diviziją.
Naujai atvykusius kana
diečius pasveikino karinin
kai ir kariai jų dalinių, ku
rie Anglijon atvyko prieš
keletą mėnesių ir dabar per
eina specialų apmokymą.

EGYPT

ELHAMMAN

LONDONAS, rūgs. 2 d.
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— Belgijos
vyriausybės
žinių agentūra paskelbė,

v

20
("Draugas”

Tuo pačiu laiku vyriausy-

bė suvaržė aliejaus pardavimus pajūrio vietose kad nepatektų kartais aliejus ašies

submarinams.

WASHINGTON, nigs, 2d.
užsienio

minCate-

sistūmė priekyn. Bet fronto centre sąjungininkai ašies atakas atmušė.

Saulė teka 6:18 vai., saulė
leidžias 7:22 vai.

Amerikos

kariuome

nės daliniai atvykę į Bel
gijos Kongo, Afrikoje.

Kariuomenė nuoširdžiai
sutikta Leopoldvilėje, kur

gyventojai nustebo karino
menės dvasia ir geru ap

Kokoda apylinkėje kovos
prieš japonus sustiprėjo
Gen. MacArthur

štabas, manyti, kad japonai nebega
rūgs. 2d.—Japonų kariiuome lėtų pristatyti aviacijos pa
nė, nepavykus žygiui Milne ramos. šiuos orlaivius japo

Sunaikino dvi
divizijas prie
Juodisios jūros

įlankoje, pradėjo naujas ata nai gali pristatyti pasinau

kas Port

Moresby

linkui, dodami turimomis okupuoto

MASKVA, rūgs. 2d.—So

Kokodos apylinkėje, Naujo mis salomis.

vietų kariuomenė, sumušusi

joj Gvinėjoj.

Sąjungininkų

Rumunijos penktą ir devintą

komunikatas

pareiškė, jog

kavalerijos divizijas. Sunai

sunaikino.

Japonų Nuostoliai.

Sąjungininkų sluogsniai
pareiškia, jog nežiūrint su
stiprėjusių veiksmų Kokoda

apylinkėje, nesitikima, kad
japonai čia bandytų praves

ti savo svarbiausi žygį.

kinta bent 70 nuošimčių šių

Airių minia apmė
tė amerikiečius
akmenimis

divizijų pajėgumo, šios ko

vos įvykusios Juodosios jū
ros pajūryje.

MASKVA, rūgs. 2d.—šian

die rusai kovoja prieš nacių
tankų būrius, kurie

prasi

veržė giliai pro Stalingrado
BELFASTAS, rūgs. 2 d.—
Pasirodžius dviem Amerikos

apsaugos linijas.
Tačiau niekur

nepastebi

kareiviam Belfasto gatvėse ma susilpnėjimo ženklų, kad
prasidėjo pirmieji

mai. Policijai

neramu-1 vokiečiai galėtų pravesti piliš ną prasilaužimą.
Kritiškiausias frontas prie
asmenų

bandant

pa skirstyti apie 300
miesto yra pietvakariuose,
reiškia, jog
sąjungininkų minią, kuri šūkavo ameri
kai tuo tarpu į šiaurvaka
aviacija padarė japonų avia kiečiams, ko jie nepasilikę
rius, tarp Dono ir Volgos,
cijai Naujojoj Gvinėjoj dide namie, du asmenys paleido į
rusams pravedus smarkias
lį smūgį. Pereitą savaitę su- juos akmenis.
kontratakas, vokiečiai turė
najfcįnta
bent
trisdešimt
Jau vakar buvo paskelb
jo
pasitraukti.
ppje§0 kovos orlaivių,
ta, kad Amerikos kariams i
j Taip pat ir Milne įlankos draudžiama pasirodyti Bel Laimėjimai Prie Rževo.
į apylinkėje japonų kariuome
fasto gatvėse ir šių dviejų
Oficialiai skelbiama, jog
nės nuostoliai buvo milžiniš amerikiečių pasirodymas Bei
Rževo fronte rusų didžioji

Karo korespondentai

Tikimasi Paramos.

fasto gatvėse nepaaiškintas. kontrofensyvia sek mingai
.Jie buvo sutikti minioa BU vyksta. Sovietų karo vado
vybė pareiškia, jog atsiimta

TaZtau Šie korespondentai

ris T. V. Soong pareiškė, jog įspėja, jog nė vienas sąjun
nemano,
japonai yra pasiruošę pulti gininkų lakūnas

Rusijos Sibirą.

telephoto)

žemio jūros ir Qąttara įdubimo. Įdubimo sope .ašis, kaip pranešta, apie 8 mailes pa

ki.

—Kinijos

Acme

Ašies kariuomenė Egipte atnaujino atakas prieš sąjungininkus fronte tarp Vidur

Gen. Cardenas Meksi-1
čiau buvo sudarytas laiki
kos saugumo
nas aerodromas, kurį tačiau
sąjungininkų bombaneš i a i
ministerių

Gen. Cardenas, kuris nuo
pat Amerikos įstojimo į ka
rą buvo Pacifiko pajūrio
zonos saugumo viršininkas,
užėmė gen. Pablo Micias Valenzuela vietą.
• x

jog

MILĖS

sąjungininkų kariuomenė ar-

MEXICO CITY, rūgs. 2d.
—Vakar Meksikos preziden
tas Camacho savo buvus/
pirmtaką gen. Lazaro Car
denas paskyrė Meksikos ap
saugos ministerių.
,

LONDONAS, nigs. 2d. — nacių redaktorius ir žymiau
Pranešimai iš Stockholmo sias antisemitas, Hitleriui
skelbia, jog Julius Streicher, įsakius suimtas.
Pranešimas skelbia, jeg
Streicheris kaltinamas išeik
vojimu partijos iždo ir esąs
Amerikos kariuomenė įveltas
į “šlykščiausius nuo
tykius.
”
Belgijos Kongo

.BRITISH H ALT
HiMEIMAT ITALIANS

iV

vimu.

šiandie kalėjimo kieme pa

dar keletas apgyventų vietų.
Giliai Kaukaze, prie Groz-

kad japonai nebeturi kovos kartas Thomas J. Williams, ny aliejaus versmių, rusai
aštuoniolikos metų amžiaus tebesilaiko savo pozicijų ir
orlaivių.
laikinai narys nelegalios airių revo kart kartėmis praveda kon
japonams buvo pritrūkę ko liucinės organizacijos na tratakas Mozdoko ir Prochlodnaja apylinkėse.
vos orlaivių, bet negalima rys.

Esą galindų kad

>

rengimu.

Britai bombardavo
Saaro industriją
LONDONAS, rūgs. 2 d.—
Aviacijos ministerija paskel
bė, jog britų aviacija prave
dė labai sėkmingas atakas
pereitą naktį nacių anglies
ir geležies industrijos cen
tre Saarbruckene.

Nors pažymėta, jog ataką
pravedė galingos pajėgos,
kas turėtų reikšti, jog daly
vavo šimtai orlaivių, bet
žuvo tik trys britų orlaiviai.
Kanados lakūnai, grįžę iš
atakos Saarbruckene, pažy
mėjo, jog skaičiumi ataka
nepasiekusi 1,000 orlaivių
pajėgumo, bet padaryti nuo
stoliai esą nemenkesni.

LONDONAS, rūgs. 2 d.—
Gaunamomis Londone žinio
mis, po sąjungininkų atakos
Dieppe, kur dalyvavo ir Amerikos kariai, Hitleriui įsa
kius vakarų Europoje peror
ganizuota visa Vokietijos
aviacija.
Pasak šių praurfiimų, per
organizavimas palietė visus
vokiečių aviacijos dalinius.
Visi Vokietijos aviacijos
rezervai vakarų Europoje a.
šaukti aktyvion tarnybon ir
visam Prancūzijos pajūriui
pasiųsta didesnė aviacijos
apsauga.

Egipto fronte pašauta
51 sąjungininku
orlaivis, giriasi Roma
ROMA, rūgs. 2d.—Italijos
radio paskelbė italų karo vaIdovybės pranešimą, jog per
paskutiniąsias dvi dienas
Egipto fronte esą pašauta
penkiasdešimt vienas sąjun
gininkų orlaivis ir jog kiti
keturi orlaiviai sudužę, kai
apšaudyti italų priešorlaivinių pabūklų.

Tuo tarpu Berlyno radio
paskelbė, jog vokiečių ka
Kinai visai netoli
riuomenės jaunenysis Įeit.
Marseille vakar Egipto fron
K i nhwa bazės
CHUNGKINGAS, rūgs. 2 te pašovė šešioliką orlaivių
d.—Kinijos pajėgos pasiekė ir tuo būdu iki šiol jis esąs
artimąsias Kinhwa, paskuti pašovęs 120 priešo orlaivių.
niosios svarbios japonų ba
zės Chekiango provincijoj, Naciai suėmė 50,000
apylinkes ir miesto pasida
vimo laukiama bet kuriuo žydu Europoje
momentu.
Komunikatas patvirtino,
LONDONAS, rūgs. 2d. —
jog rugpiūčio 31 dieną paim Čekoslovakijos vyriausybės
ta Yungkangas ir Wuyi į sluogsniai šiandie paskelbė,
pietryčius nuo Kinhwa. Ki jog iš vokiečių protektorato
nų kariuomenė žygiuojanti Bohemijoj ir Berlyno, Ham
šiuo tarpu į šiaurę ir rytus burgo ir Hanoverio į kon
paliai geležinkelį.
centracijos stovyklą prie Terezin suvaryta beveik 50,000
Izviestija paskelbė apie žydų. Jie suvaryti į buvusią
naujus susirėmimus prie tvirtovę prie Austro-Vengri
jos pasienio Saksonijoj.
Voronežo.

draugas

•«*« 3, 1942
benamiems iš Prūsų Lietuvos lietuvjų raštams slėpti,
kai carų administracija uždraudė lietuvių spaudą. Iš
čia spauda pasklisdavo po
visą Šiaurės Lietuvą. Vė
liau, kai jie susituokė ir
apsigyveno Vilniuje, J. Višinskienė tapo uoli savo vy
ro pagelbininkė. Ji tvarkė
jo leidinius, taisė raštų ’ ir
straipsnių korektūras. Mi
rus P. Višinskiui,- velionė
dirbo “Lietuvos Ūkininko”
redakcijoje, į kurią ji su
grįžo ir po pasaulinio karo.
Administracijoje ji dirbo
iki bolševikų okupacijos,

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Jas pašaukė Išganytojas
Anądien, berods tai buvo
rugpiūčio 12 d., patekau į
Dievo Apvaizdos kalnelį,
Pittsburgh’e. Seserų koplytėlę jau supo margaspalvė
žmonių minia. Būdamas sma
lsus, greit įsimaišiau tarp
moterėlių ir labai apsidžiaugiau patekęs koplytėlėn.
Kaip ir kiti, su nekantru-

mu leidau sekundes laukda
mas ko nors nepaprasto. Ne
trukus, vargonams prita
riant, pasigirdo jaudinanti
melodija:
“Veni
Sponsa
Christi" - Ateik Kristaus
... ...
....
. ..
sužieduotine. Atskambėjus
tyliam šlamesiui, visų akys
nukrypo prie įėjimo. Pasiro
dė bųrelis sesučių, po dvi su
žvakėmis rankose. Jų tarpe
—trys jaunutės, vestuviniuo
se rūbuose. -Dairiausi jauni
kio ... Jo nemačiau, nes jų
nesuvyliojo pasaulis, į jų
širdis neįsiveržė ir neįslbujojo nykstantieji vylingi gar
T
v
_
, .....
sai. Jos
zenge su kūdikio
šypsena akyse, džiaugdamo
si artinosi prie altoriaus,
prie savo Viešpaties, trokš
damos paaukoti savo sielą,
savo jaunystę ir pirmąją
meilę tam, kuris tikrai yra
jos vertas.

i vėl ten patekau... į koplytėlę. “Veni Creator” ... ir
vėl būrelis artinosi prie altoĮ riaus. Tik jau nebesimatė
vestuvinių drabužių. Nebe
mačiau veiduose ir kūdikiš' ko šypsojimosi. Dvelkė švenį ta rimtis. Mano klausą pa'siekė tylūs žodžiai: “Viešpa|tie'.tu ž.inai' kad aš tave
liu!” Nesistebėjau.... Jos
ėjo sudėti savo gyvenimo,
visiško išsižadėjimo, pasiau
kojimo aukos savo Mylimąjam. Ir savo troškmą: meile
.
.
ir savęs ^“žadėjimu “rPdy
ti pasaulį apšalusius atšali
r
4 r
mo ledus — patvirtino įža
dais. Amžinos meilės ištiki
mybės ženklan pasiėmė žie
dą. Jis joms visuomet pri
mins aną dieną, užsidėtąją
naštą, kurią ištikimai ne
šant tikrai einama į tikrąjį
gyvenimą.

Herojės — pagalvojau. Su
skaudo man širdis, kad jų
i
v t j
m i
jmaža.
Ir dar smilkalo
dumais neišsisklaidžius, norė
jau visai supusiai miniai pakartot Kristaus
žodžius:
“Morta, Morta, Tau vieno te
reikia — Marija pasirinko
geriausiąją dalį, kuri nebus
iš jos atimta.”

“Jaunutis”
Giesmių aido bangavime,
maldų šnabždėsyj pasigirdo
žirklių cypsėjimas. Mačiau, Šv. Pranciškaus
kaip krito lekštėn, tarsi ru
geliai pakirsti, jų žemiškasis Vienuolyno Rėmėjų
papuošalas, moters pasidid
imas
žiavimas—plaukai. Ni
prisiminiau, kad taip praei
Kilni idėja įleido giliai
na pasaulio garbė.
šaknis į kultūringos lietuvių
Gavusios atgailos rūbus, liaudies paprotį — kas met
linksmutės skubėjo numesti rengti šv. Pranciškaus Viešnabždančius šilkus, užsivil- nuolyno Rėmėjų seimą. Tai
kti šv. Klaros šiurkščiąją rū brangi idėja, kuri ne tik nedinę, kurią vargu ar būtų ati bus nuslopinta, bet klestės
davusios ir už bet kokius mi metai nuo metų. Kaip jaulijonus.
nas vaisingas medelis negaPraslinko kelios dienos, li išduoti iškart gausių vai-

NE2ICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vleolntėlia Ir Smagiausiai!
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

šių, taip ir šv. Pranciškaus
Susipažinusi Šiauliuose su
P. Višinskiu velionė savo bu
Vienuolyno Rėmėjų seimas
iš pradžių buvo menkutis ir
te įrengė slaptą sandėlį gasilpnutis, bet metai po me
Mirė Aušrininko
tų darėsi reikšmingesnis,
taip kad dabar jau pasida- P. Višinskio žmona
DR. SELMA SODEIKA.
i re visuomenes pareiga.
.
Birželio 27 d. Kaune, su
Kiekviena garbinga drau
O. D.
gija, klūbas, visi uolūs vei silaukusi 63 metų amžiaus,
AKIS I8TIRINEJA
kėjai renka iš savo tarpo mirė Juzefą Mickūnaitė-ViAKINIUS
PRITAIKINA
delegatus, kurie suvažiuoja šinskienė, žymaus lietuvių
veikėjo,
Ofise randasi kiti pataisymo
su maloniais sveikinimais, tautos atgimimo
metodų įrengimai akims, ku
gražiais linkėjimais, naudin varpininko Povilo Višinskio rioms akinių pagelba neužtenka.
gais patarimais ir gausio žmona. Laidotuvėse dalyva
VALANDOS:
mis dovanomis — aukomis, vo jos ir jos vyro a. a. Po Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
tuo parodydami savo gilią vilo Višinskio artimieji ben
vakarais.
užuojautą vienuolynui ir. re dradarbiai ir bičiuliai: F.
137 No. Marion Street
mia katalikų tikėjimą ir ap Bortkevičienė, Dr. K. Gri
Oak Park, Dlinois
nius, D. Šleževičienė, J. Aušvietą.
(Prie kampo Lake St.)
Kadangi šiais metais su- j dėnas ir didelis būrys kitų
Telephone: — EUCLID 908.
sisiekimo aplinkybės trupu- kauniečių.
Kapuose buv.
— REZIDENCIJA —
1441
So. 50th Ave., Cicero, HI
tį pasikeitė, kai kuriems de- '‘‘Varpo” bendrovės direktoTel.: Cieero 7681
legatams bus sunkiau atvyk- (rius B. Paramskas pasakė
ti į seimą, bet parapijų, drau atsisveikinimo kalbą, kuriogijų, klūbų, bei geraširdžių je nušvietė velionės ir jos
veikėjų sveikinimai bei au vyro didelius nuopelnus lie- Būkit Malonūs
kos ir naudingi patarimai lietuvių kultūrai ir spaudai.'
SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam gy
'bus labai vertinami. Nuoširvenimui.
Saugokite Jaa, leisdami
lfteglamtnuotl Ja» moderniškiausia
džiai kviečiame visus atsi
ADVOKATAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
lankyti asmeniškai.
SS METAI PATYRIMO
Visus laiškais pasveikini WHITNEY E. TARUTIS
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų Įtempimą. ..
mus prašome siųsti sekan
ADVOKATAS
Dr. John J. Smetana
čiu adresu:
Centrinis Ofisas:

Žinios iš Lietuvos

I

XX WX XX

XXX XX xxVx X »x rv XX

Sisters of St. Francis,
Mount Providence,
Pittsburgh (10), Pa.

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

PILNAS) PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMftOŲ —
SIŪTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė
gero* rfiAlm moterų katllntal. kuiliukai'. (miiSiilals
clntli kntnl parMfliihla iniLmliihimlu kalnomi*.
ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arlta

MARDlCMt

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

Yards 2588

Ura. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
valandos vakare.
Telefonae CALamet 8877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL STAte 7K72

jūsų garantavimu
Optomt-trieally Akių Specialistu

Palengvina akių įtempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimų, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toKregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da! romu su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį.
Daugely

Dr. J. J. Smetana. Jr.

Ofiso taL VIRgima 0086
Reeidendjoa teLi B E Varlį 8244

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

<712 South Ashland Av.
TAMPA,

LIETUVIAI

D3. P, ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.

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

7A*

\b'ANCED PHGTOGBAPHY

I.OWK8T POAIBI t PU K ES

PHONE ! AFAYrrre

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

2158 VVest Cermak Road
Ofiso UL CANA 2345
Ofiso vaL: 2~4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Besu: 7004 So. Fairfield Avenne
UL: HEMlock 2150

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
faL: nao 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Vai.: 2—4 ir 7-—• vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis ■unitam*

2423 VVest Marųuette Rd.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.

REZIDENCUA:

3241 VVest 66th Place
TA REPnbllc 7868

PHYSICIAN AND SUROEOlf

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
4 ir nno 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Offioe taL YARda 4787
Namų taL PROapaet 1930
Nuo 2

iki

TaL YARda 5921.
KENvrood 6107.

Canal 8887

DR. A. J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
Ofiao vaLi ano 1-3; nao 6:30-8 .-90

756 VVest 35th Street

6757 So. VVestern Ave.
. OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Iki 3 vaL Vak,. 7 Iki 9
Nedeliomia pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z, ZALATORIS

KEAITIVME

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Caiumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

TARDS 8038

DAKTARAI
TA YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cennak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais

2017 So. VVestern Ave.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud 5 vaL kasdien
Ofiao TeL ............

VIRglnia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)
Tel. MIDway 2880

Chicago, III,

1913 So. Halsted St
OFIŠO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
ir pagal autartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmadieniais taipgi jiagal autartį Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

TA CANA 0257
Raa. UL: PROapaet 6659 TaL Cicero 1484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKO

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TA OANal 0122

JOS F. BUDRIK

ANTRAS OFISAS

TA YARda 2248

Kampas 18-toa

Iki T-OI o. m.

Pritaikina akiniu
a t a a k o mingai o|
prieinamų kalnų.

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

1801 So. Ashland Avenne
Telefonas: OANAL OSJ3, (tii(«<c
OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. Iki S: 10 p. m.
Trefilad. Ir SeMad. »:»0 a. m.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

TA CANA 5969

DR. G. VEZEUS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. J. SIMONAITIS

CHICAGO

pirma.

Telefonas: HEMlock 5849

Ree. 6958 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvahiU 0617
Office UL HEMlock 4848

Savings and Loan
Association

atitafso-

OPTOMETRISTAI

4157 Archer Avenue

MUTUAL
FEDERAL
8

atsitikimų akys

1 bos be- akinių. Kainos pigias kaip

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:90 P. M. SekmAd., Trečiad. ir šeštad. va
Trečiadieniais : pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

OF
Labai

3133 S. HALSTED ST.

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
KAINOMIS

1945 Wcit 35* Street

Mano 20 metų praktikavimu

6755 So. VVestern Avenue
Pitoną: GHOvehHl 2242

PRIEINAMOMIS

VVOLK STUD 1 O

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 341h St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Įžadai šv. Pranciškaus vienuolyno koplyčioje

WHFC-I45O kil.'

SUKNELIŲ

kuomet šis seiliaus as lietuvių ūkininkų savaitraštis
buvo uždarytas. J. Višinskienė buvo didelė bičiulė su
' rašytoja Žemaitę,

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR 0KRURGA8

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tol.: Y arda 0994
1821 So. Halsted Street
Rea. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
I iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. VALANDOS
ReaidenAJa: 8600 Sa. Arteaian Ava.
ir pagal sutartį.
Nao 10-12 v. rytoj 2 3 ir 7-8 V. vak.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliotnia oao 10 iki 12 vai. dien%
6 iki 9 vai. vakare
Tai. Oicaro 1484

Nuo Kugpiucio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priima ligonius nuo
1-mos iki 3-Čios popiet
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: Y AR D S 7299
«

..

i x

332o South Halsted Sfc.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietavia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 West ‘63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

OFT«n VALANDOSNuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiao telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRglnia 2421

Sekmad. Pagal Sutarimą

BKMKITB “DEALG^” J

Ke.virtadieais. r;g3. 3, 1942

Dr. A. Gerutis

RŽEVO GATVĖSE KAUTYNES

LIETUVA IR RUSIJA
(Tęsinys)

Silpnesni saitai, palygi
nus su gudais, lietuvius sie
ja su ukrainiečiais, nors di
deli šios tautos plotai irgi
kelis šimtmečius įėjo į Di
džiąją Lietuvos Kunigaikš
tiją. Lygiu būdu kaip su gu
dais, lietuvių tautos sąmo
nėje bendravimas su ukrai
niečiais yra palikęs geriau
sius prisiminimus. Vėliau,
Lietuvos valstybei įėjus į
konfederaciją su Lenkija,
lietuvių valdytieji ukrainie
čių plotai atiteko Lenkijai.
Ukrainiečių
emansipacija
tad buvo nukreipta prieš
Lenkiją, o ne prieš Lietuvą.
Naujaisiais laikais, kada uk
rainiečių žemės vėl buvo
padalintos tarp kelių vals
tybių, lietuvių tauta su sim
patija ir, kiek pajėgdama
net aktingai rėme šią Juodo
jo pajūrio tautą jos kovoje
* už išsilaisvinimą.

Lietuvių tolerancija ir
rusų imperializmas
Lieka paskutinė slaviško
ji tauta, būtent, rusai, su
kuriais lietuvių tautai teko
pakelti sunkią kovą. Didžio
sios Lietuvos Kunigaikšti
jos laikais, pradedant XIII
šimtmečiu prasideda planin
ga lietuvių ekspansija į Ry
tus. Dar Didysis Kunigaikš
tis Gediminas buvo užsimo
jęs paimti savo valdžion net
visą tuometinę Rusiją.- Jau
jis buvo pakliovęs savo val
džion visą eilę rusiškų ku
nigaikštysčių. To tikslo sie
kė ir jo įpėdinis Algirdas, o
ypač buvo toli nužygiavęs
Vytautas Didysis. Taip pat
po šio lietuvių tautos di
džiausio karinio ir politinio
genijaus mirties Lietuvos
valstybė ilgai dar valdė gry
nai rusiškus
plotus. Tiktai
X’
16-jame šimtmetyje prasi
deda Lietuvos traukimasis
iš Rytų, kuomet sustiprėju
si Maskvos kunigaikštija

AUTOMATIC B. & S. SCREW MACHINE OPERATORIAI reikalingi
su nemažiau 4 metų patyrimo. Ge
ra užmokertls. Defense da bininkai
dirbant pilnų laikų, neatsišaukite.

CLASSIFIED
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

ima vis labiau spausti. Po
dviejų šimtmečių, 18-jo am
žiaus pabaigoje, Lietuvos
valstybei buvo lemta su
klupti po susidariusios koa
licijos — Rusijos, Prūsijos ir
Austrijos — smūgiais lr po
trečiojo Lietuvos — Lenki
jos padalinimo 1795 m. be
veik visas lietuvių tautos
gyvenamąsis plotas pateko
Rusijos valdžion. Rusų vieš
patavimas Lietuvoje truko
120 metų.

Tai, be abejojimo, ilgas
laikotarpis. Tačiau tenka
prisiminti, kad grynai ru
siškieji plotai išbuvo Lie
tuvoje dvigubai ir trigubai
ilgiau, nekaip Lietuva pri
klausė Rusijai. Tas faktas
neretai užmirštamas, kuo
met pilitinės propagandos
tikslais prisimenama, kad
Lietuva prieš pirmąjį pašau
linį karą priklausiusi Rusi
jai. Jeigu iš priklausymo
fakto stengiamasi išvesti iš
vadas, galiojančias dabar
čiai, tai dera atsiminti, kad
vadovaujantis laiku, Lietu
va turėtų daug daugiau tei
sių, pav. į Smolenską, ne
kaip Rusija į Lietuvą, nes
Smolenskas priklausė Lietu
vai apie 300 metų, o Lietu
va buvo Rusijos valdžioje
120 metų? Tačiau lietuvių
tauta tokio Smolensko vis
dėlto nesisavina, kaip ji ne
sikėsina, sakysime, į Gudi
ją, kuri buvo Lietuvos val
doma daugiau kaip 500 me
tų.
Tačiau yra esminis skir
tumas tarp Lietuvos valdy
mo Rusijoje ir Rusijos val
dymo Lietuvoje. Tuo metu,
kai Lietuva plėtėsi rusų plo
tų sąskaiton, pati Rusija
buvo pavergta mongolų, ku
rie yra sumongolinę visą ru
sų tautą. Sakoma, kad pa
krapštyk rusą ir surasi mon
golą. Lietuviai, užimdami
rusų žemes, išlaisvindavo jų
gyventojus iš žiaurių mon-

HELP WAN’TED — MOTERYS

EVERKHARP, INC., 1800 W. Roa«>oe Street

VAIKINAI — 17 Iki 20 metų am
žiaus reikalingi orderius išpildyti lr
tt. dirbant wholesale stock rūmuo
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
ni darbai tiems, kurie purodys ga
bumų. Atsišaukite į *

“DRAUGAS” HEI.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
197 Mo. Dearborn Street
Tel. J RANdoloh «488-a48S

333

E.

ONTARIO

ST.

HEI.P WANTED — VYRAI

MOLDERIAI — prie
"sųueezer"
mašinos. Patyrę prie breso. Atsi
šaukite J

REIKALINGI — “AUTOMOBILE
PAINTER8” pentuotl komerclullnlus
trokus. Atsišaukite į
J. MF.TZLF.R & SONS CO.
158 E. Grand Ave.

golų, tad dažnai rusai pa
tys dėdavosi į Lietuvą. Bet
dar reikšmingiau, kad Lietu
vos valdovai nei kiek nesiki
šo į rusų vidaus reikalus.
Jie tik pastatydavo lietuvį
kunigaikštį, o kartais palik
davo net vietinį, Lietuvių
tauta net anais laikais paro
dė nuostabią toleranciją tuo
se plotuose, kuriuos ji valdė.
Pasaulis šiandien atrodytų
kaip kokia idilija, jeigu šios
gadynės likimo lėmėjai vi
sur rodytų tokią toleranciją,
kokios laikėsi Didieji Lietu
vos Kunigaikščiai dar XIII,
XIV ir XV šimtmečiuose!
Nei gudai, nei ukrainiečiai,
nei tie patys rusai negali
turėti lietuvių tautos atžvil
giu jokios pagiežos iš to is
torinio fakto, kad Lietuva
ištisus šimtmečius valdė jų
žemes. Tuo tarpu lietuvių
tauta per 120 metų rusiško
jo valdymo Lietuvoje paty
rę tiek skriaudų ir prievar
tos, tiek smurto ir sauva
lės, jog mes neturime nei
mažiausio pagrindo minėti
rusiškuosius laikus kitaip,
kaip tik su apmaudu. Lietu
vių tauta niekuo nepasiliko
skolinga rusams, tuo tarpu
rusų skola lietuvių tautai

LABORERS

IR

■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

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

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis

FRED HARVFY.
UNION STATION

MERGINOS

VVest Grand Avenue.

MOLDERIAI — patyrę prie “air
maehine” prie alumino lr breso.
Geriausio užmokestis.

824 W. 36 th st.
MULTI-PRODVCTS, INC.

4836

VAIKINAI reikalingi dirbti dirb
tuvėje Patyrimas nereikalnga. At
sišaukite į
RI NZEL CORD & WIRE CO.
4727 W.. Montrose Ave.

BUS

DIVISION

MACHINISTAI - PATYRĘ
PASTOVUS DARBAI
UŽIMTI TVARKYMĄ MAŽO TOOL
ROOM. PUIKI PROGA GERIEMS
MEKANIKAMS. KARO DARBAI.
ATSIŠAIKITE

AUTO MEKANIKAI
Patyrimas prie trokų pageidauja
mas, bet nereikalinga. Aukščiau
sia užmokestis ir “time and one
half” už ovej-time. Mes matysime
apllkantus tarpe 9 ryto iki 4:30
po piet kasdieną, išskiriant šeštadeniais.
THE YVILLETT CO.
7<M> S. Desnlalnes

BF.AUMONT ELEC. SUPPLY OO.
1310 S. Michigan Ave. — CAL. 7565

GABUS VAIKAS reikalingas kur
nors pasiųsti reikalui esant. Pro
ga tokiam Išsimokinti dantų labo
ratorijos biznyj.
THOMPSON'S DENTAL
LABORATORY
7850 S. .Cottage Grove

BOYS

4: švarūs atrodanti. Gera
Matykite Mira Harney.

W.

proga.

IR

MOTERYS

Cafet°r'a Counbr merginos, 17 iki
35 metų amžiaus. Ge-os vaandos,
valgis, uniformos duodamos. Sek
madieniais nerelka dirbti.
— t»Pgi —
Naktimis valvmui
motervs reika
lingos. Valandos nuo 9:30 vak. iki
5:30 ryto. Valgis ir uniformos duo
damos.
HARDING’S
21 S. VVabash

OPERATORES — pątyrusios prie
sing'e necd'e mašinos. Gera užmo
kėsi iri Taipgi merginu reikalingi
išsimokinti.
Gera mokestis laike
mokin'mo.
PROTFCTION PRODUCTS CO.
615 No. Aberdeen

REIKALINGAS — GELEŽIES TŠDIRBEJAS — LAY-OUT VYRAS pa
gelbėti formanut ir dirbti priėmimo
ir išsiuntimo dppartmente. Atsišau
kite J: E. M. VVEYMER CO., 2820

Air Brush Artists
Stain Table Workers
Wipers ir Stipplers

•

PAKERKOS reikalingos — Paty
rimai ne-eikalinga. Gera užmokes
tis. 5 dienos j savaitę.
Valandos
nuo 7 ryto iki 3:30 popiet.

PAGET.BININKAI
IR FINTSHERS

JUOZAPAS GRENCIUS

Laidotuvbi Direktorus J. F.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

EDISON GENERAL ELECTRIC
APPIJANCE CO., INC.
5660 VY. Taylor St. Chicago

Carpenters, Paint Sprayers

A. + A-

Nuliūdę Seserys, Broliai
Brolio Vaikai ir kiti Giminės.

MACHINISTŲ
Abelno viso amato vyrai reikalingi
prie Punch Press pataisymo darbų
ir prie užlaikymo tool room reik
menų. Atsišaukite į Personnel Dept.
tarpe 1 ir 5 vai. po piet.

Hydraulic Pressmen

Pasaulis nėra nei visiškai
geras, nei .visiškai blogas.
Gerumas ir blogumas jame
pasitaiko pakaitomis.

Gyveno 4461 So. Washtenw
Ave.
Mirė Rūgs. 31 d., 1942 m.,
4:08 vai. po piet, sulaukęs
pusės amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš
Varnių
parap.,
Drabuksčių
kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pa'iko dideliame nuliūdinę
seserį Marijonų GrenČaltę, 5
brolio vaikus Dominikų, Jo.
nų (U. S. Navy), Petrų, Juo
zapų ir Albertų; brolio duk
terį
Marijonų
Nabaž's,
Jų
šeimas ir daug kitų draugų
ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko 2 seseris
ir 2 brolius.
Kūnas
pašarvotas
adresu
4459 So. Wa htenaw Ave.
Laidotuvėm Jvyks šeštadienj.
Rūgti 5 d. iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas J Nekalto
Pras'dėjimo
švenč.
Patelės
parapijos bažnyčių, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sieų.
Po pamaldų
bus nulydėtas į ŠV. Kazimie
ro kan’nee.
Nuoširdžiai kvleč'ame visus
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

BEIXWOOD. TLL.

z

REIKALINGI —VAIKINAI
IR
MERGINOS
suvirš 18 metų
amž.
prie lengvųdi-htuvėje
darbų.
At
sišaukite po
8:30vai. rytais.
HIRSHMAUER COATS, INC.
325 W. Jack' nn Blvd.
Harrison 3570

yra tokia didelė, jog jos ne! surašysi nei į dešimties jau
čių odų!
(Bus daugiau)

RUNZFL CORD A WIRE CO.
4727 W. Montrose Ave.

VETTERKOS

VYRAI 40—50 METŲ

reikalinga.

RF.YNOLD’S
2650 W. Congrcss

MERGINOS reikalingos prie leng
vų assembly ir solder darbų. Atsi
šaukite 1

4; gražios ir inteligentiškos mer
ginos ar moterys reikalingos. Ma
lonios darbo sųlygos. Matykite Miss
Harney.

Aukščiausia užmokestis dirbtuvė
je, kuri dabar dirba 100<% Ka
rės medžiaga. Turi būt piliečiai.
ILLINOIS MOVLDING CO.
Pašaukite dėl pasitarimo MANS2411 W. 23rd St.
FIELD 7161 ar asmeniškai atsi
PUNCH PąESS SET-UP MAN. TOOL šaukite i
MAKER. TINSMITH. ASSEMBLERS JEFFERSON ELECTRIC CO.

Sovietų šauliai ir kulkosvaidininkai užima savo pozici
jas degančiuose namuose Ržev miesto centre — už 130
mailių šiaurvakarų link nuo Maskvos. Maskvos praneši
mais, naciai išmušti iš to miesto.

805 S. Jefferson

ANCHOR

ACE FOINDRY CO.
1650 N. Kostner Ave.

VYRAI — gabūs prie medžio iš
dirbimo mašinų ir prie cablnet dar
bų. Gera proga, pastovūs darbai.
Taipgi reikalingi viduramžio vyrai,
kuriuos išmokinslm medžio išdirbi
mo amato.

< "Draugas” Acme teiepbotol

MERGINOS — turi bflt 18 metų ar
suvirš prie lengvų dirbtuvėje darbų.
40 centų į valandų. Patyrimas ne
reikalinga.

MERGINOS
Prie abelnų dirbtuvėje darbų.
HALSAM PRODUCTS
4114 Ravenswood Ave.
MERGINOS reikalingos nuo 17 iki
35 metų amžiaus — lankstyti lr kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būti
švarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet,
5 dienos i savaite. Kreipkitės į —
833 N. ORLEANS ST.. 4th Fioor
PARDAVIMUI

PARSIDUODA — BUCERNE IR
GROSERNfi. Biznis ge-ai išdirbtas
per 10 metų. Parsiduoda už pigių
kainų ar mainys ant mažo namo
ar kito ko. Atsišaukite sekančiu
adre-u:
___
2016 VVEST 71ST STREET
AUTOMOBILIUS
REIKALINGAS.
Nori išmainyti gerų Grorernę lr Delicatessen krautuvę už vėlyvos ma
dos (naujės) automobilių ir eash.
Atsišaukite sekančiai:
DRAUGAS, Boi 210, 2334 S. Oak
ley Ave., Chicago.

FRED HARVEY,
UNION STATION

“Darbai parodo meilės jė
SKELBKITfkS
gą” (Goethe).

LABORERS

“DRAUGE”

19 — 50 M. AMŽIAUS
AUKŠČIAUSIA UŽMOKESTIS: UŽ
TENKAMAI
OVERTIME
NONFERROU8 METAL DIRBTUVĖJE.
DEFENSE DARBAI. U. S. PILIE- (
I CIAI TIKTAI PRIIMAMI.

NULIŪDIMO

AMERICAN
SMELTING & REFINING CO.
2230 IndianapolK Blvd.
VVHITING, IND.

i

Kreipkitės į -

M. GOLDSCHMIDT & CO.
1022 W. Jackson Blvd.

VYRAI

ANTHONY B. PETKUS

REIKAIJNGI

: Vyrai dėl abelnų apvalymo darbų,
kaip
tai
—
išluotl,
išmozgott, I ,
I “handy man" Ir tt. Atsišaukite į lį
Employment ofisų tarpe 9:30 vai.
ryto iki pietų.

VVIEBOLDT’S
106 S. Ashland

REIKIA

VALANDOJE

/E

ARMATURE WINDER ir TROUBLE SHOOTER. Dirbti elektros mntor pataisymo dirbtuvėje. Puiki už
mokestis.

*

O

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

63rd & Green St.

1410 South 50th Avenue, Cicero

VYRU

Telefonas CICERO 2109

VIDURAMZIAUS VYRAT
GERA MOKESTIS, JEIGU BUSITE
TINKAMI.
100% WAR PRODUCTION

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

2748 WE8T 36TH PLACE

Išviršinis švarumas yra
vidujinio tyrumo laidas.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR SŪNAI
2814 We«t 23rd Ptaee
Tel. CANal 2515

IVorkmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

v

ANTANAS M. PHILTJPS

TeL PULlman 1270

8807 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS

KREiPKrrtta prie lietuvio

8854 South Halsted Ttreet

JOHN W. PACHANKIS

Skyriui*: 710 Weat 18th Street

MODERNI Išvidinė PARODA-

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublic 4298

Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kasdien 9-9 Y. vak.; fteitad. Ir Sekm. 9-6 vai.

4848 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

42-44 Eaat lOSth Street

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINO!

Member of the Llthnantaa Ohamber of Oomnmeroe.

J. LIULEVICIUS

Viai

telefonai:

YARda 1419

I. J. ZOLP
1648 West 40th Street

TeL YARda 0781-0782

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10621 Sonth Michigan Ai
Tel. PULlman 9661

1
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
’ Subacriptlonn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
$ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

■34 ''South Oakley Avė.

z*

DRAUGAS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $8.00; 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

5 Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama 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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
i Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
j Under the Act of March 3, 1879.

Vyrų jėgų mobilizavimas
Vyrų jėgos karui, suprantama, yra būtinai reikalin
gos. Jungtinės Valstybės, palyginti trumpu laiku, su
mobilizavo kelis milijonus vyrų. Vienus jau paruošė karui, kitus teberuošia.
Atsižvelgiant į karo eigą ir į tą vaidmenį, kokį Ame
rika šiame kare vaidina, reikės dar tiek vyrų sumobi
lizuoti, kiek jau dabar yra sumobilizuota. Mat, karas
eina visuose kontinentuose ir Amerikos jėgos yra rei
kalingos beveik visiems frontams.
Visuomenę truputį lyg ir nervuoja nenustatymas vie
nodos ir pastovios vyrų ėmimo sistemos. Vieną dieną
paskelbiama viena tvarka, o kitą kartą jau kalbama
apie kitą. Iš centro pranešama vienaip, paskiruose steituose dažnai mėginama kitaip pasitvarkyti.
IL
*
Prieš kiek laiko "Prezidentas Rooseveltas siūlė imti
kariuomenėn vyrus nuo 18 metų amžiaus. Kongresas
tam pasipriešino. Padarytas kompromisas ir sutarta
mobilizuoti vyrus nuo 20 metų amžiaus. Tačiau pasi
rodė, kad to amžiaus nevedusių vyrų neužteko. Pradė
ta imti vyrai net su šeimomis. Imta net su menkes
niais fiziškais defektais. Dabdr jau kalbama, kad rei
kia pravesti įstatymą, kurs leistų šaukti prie ginklų
vyrus nuo 18 m. amžiaus. Vadinas, be reikalo nepa
klausyta Prezidento Roosevelto patarimo. Jis šių me
tų pradžioj numatė, kad ir jaunesnio amžiaus vyrai bus
reikalingi kariuomenei.

The Chicago Sun rimtai kelia klausimą, kad vyrų
mobilizaciją reikia labiau suvienodinti ir susistematizuoti. Anot to laikraščio, kai kuriuose rajonuose jau
imami vyrai, turintieji gausingesnes šeimas, kuomet
kituose turima dar nemažai, nevedusių vyrų. Dėl to ne
reikia atsižvelgti į rajonų kvotą, bet šaukti visus, ku
rie sulyg įstatymo turi būti pašaukti. Tuomet mažiau
tereikės imti tų, kurie turi užlaikyti šeimas, šis karas
esąs ne vieno ar kito rajono, bet lygiai viso krašto ir
visų piliečių reikalas.

Gilkime tautos vardą
Dienraščių kolumnistas M. W. Fodor, kuris sakosi
esąs centralinės ir rytinės Europos reikalų žinovas, ra
šo apie nacių pavergtąsias valstybes tose Europos da
lyse. Jis jau parašė savo nuomonę apie Prancūziją, Len
kiją ir Čekoslovakiją. Rašysiąs ir apie kitai. Kadangi ir
ietuva priklauso tai Europos daliai, be abejojimo, p.
i’odor rašys ir apie ją arba, apskritai, apie Baltijos
tybes. Reikia manyti, kad jis teisingai apibudins
įbartinę Lietuvos padėtį ir pabrėš lietuvių tautos nelaidų veržimąsi į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą,
it jei jis prasilenktų su teisybe, jei mėgintų iškrai
pyti istorijos faktus, tuomet mūsų pareiga yra atitaiklaidas, užprotestuoti, parašyti laiškus ir autoriui
tiems laikraščiams, kuriuose jo kolumna yra detma.. Chicagoje “The Sun” naudojasi jo raštais.

Ta pačia proga norime pastebėti ir tai, kad išviso
reikia labiau sekti spaudą ir netylėti, kai paste
line šmeižiant Lietuvą ar šiaip jau užgauliojant lietuių tautą, ar neteisingai aprašant mūsų tautos istorinius
dabartinius įvykius. Nereikia laukti kol kitas padars. Pačiam reikia imti plunksną į ranką ir rašyti atiūsymą. Tai yra kiekvieno lietuvio sugebančio rašyti

iglų kalba pareiga.
: ‘^Draugas” per trisdešimts metų tarnavo Chicagos ir
apylinkių lietuvių visuomenei. Tarnavo ir tarnauja iš
tikimai. Dėl to tikimės, kad visuomenė tai įvertina ir
b įvertinimą ypatingu būdu parodys tradiciniame pikike rugsėjo 7 d. Vytauto darže.

•
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War Show
Mes daug girdime apie karą, apie mechanizuotos ar
mijos dalis, tankus, lėktuvus, bombonešius ir kitokius
karo pabūklus, tačiau retas kuris iš mūsų tai savo 'aki
mis esame matę. O vis tik yra įdomu ir naudinga ma
tyti. Ar tėvui ir motinai neįdomu būtų pamatyti, kaip
gyvena, ką veikia., kokiomis priemonėmis kariauja ar
dar kariaus jų sūnūs? Dar įdomiau jaunimui.
Vakar Chicagoj, Soldier Field, prasidėjo vadinamas
“War Show”, kuris tęsis ligi rugsėjo 12 d. Puiki proga
matyti tai, apie ką šiandien tiek daug rašo spauda ir
apie ką tiek daug girdime kalbant per radiją ir kito
kiomis progomis.

The Lithuanian SMuation,

Lietuvos Pasiuntinybės biu
letenis, praėjusio mėnesio
laidoj plačiai rašo apie At
lanto Čarterio pirmąją meti
nę sukaktį. Duodama gana
smulkmeniška spaudos ap
žvalga, iš kurios lengva su
sidaryti vaizdas, kaip žiūri
Amerikos spauda į šį istoriš
kąjį dokumentą.

Po svietą pasidairius

Pateko, tavorščiai, į mano
rankas pageltęs lapelis, pa
Svarbiausia, kad šio “War Show” pelnas eina labai
rašytas ir 1910 metais iškilniam tikslui — kariuomenės šelpimo reikalams. Pa
drūkavotas kokio tai K.
sinaudokime tikrai įdomiu karo pabūklų demonstravi
Rutkaus iš St. Louis, Mo.
mu ir tuo pačiu ruožtu paremkime svarbų labdarybės
Vienoj vietoj išdėta to
reikalą, J
kios praractvos;
,,,
,
......... .....
1 ,
1 .
r.1, .. .
Šis biuletenis paduoda ga
“Tik tuomet mirs socializ
na daug ir tikslių žinių (iš
mas, kada liūtai pradės esti
anglų spaudos) apie Balti
žolę, panašiai kaip jaučiai.
jos valstybes sąryšy su Di
“Tik tuomet, kada žalčiai
džiosios Britanijos sutarti
pradės vaikščiot taip kaip
mis su Sovietų Rusija. Iš tų
žmonės.
žinių aišku: rusų griežti rei
Nuostabu
“Tik tuomet, kada jau
kalavimai Baltijos valstybes
Tiesiog nuostabu, kad japonai Kinijoje pasitraukė iš pasiglemžti, anglų politikų čiams ant odos, vietoj plau
Chuhsien bazės su savo artilerija ir lėktuvais. Dabar susvyravimas ir džiuginan kų, augs plunksnos.
“Tik tuomet, kada žuvys
iš šios bazės sąjungininkai galės bombarduoti Tokio.
tis Jungtinių Valstybių sto
pradės vaikščiot sausžemiu.
Kinai praneša, kad jie laimi mūšius, o japonai sako, vėjimas už lietuvių, estų ir
“Tik tuomet, kada ketur
kad jie pasitraukė iš kai kurių vietų dėl naujų numa- latvių teises į laisvą ir ne
kojai nustos vedę vaikus, o
tytų pianų. Keista, japonai šių metų gegužės mėnesį priklausomą gyvenimą.
pradės dėti kiaušinius.
smarkiai kovojo dėl kai kurių pozicijų, o dabar laiko
“Tik tuomet kada vištos
nesvarbiomis. Matyti, japonai savo kariuomenę kon
Lietuvos padėtis po nacių nustos dėję kiaušinius, o
centruoja į kitą vietą ir nori atidaryti mūšius kitose letena, biuletenio žiniomis,
pradės vedžiot vaikus.
Vietose. Jau kalbama, kad netoli toji diena kada japo yra sunki, varginga. Gyven
“Tik tuomet, kada mote
nai puls Sibirą, žinoma, jei turės jėgų. Manoma, kad tojai yra spaudžiami ekono
rys nenešios andarokų, o
japonų smarkus generolas Yamashita dabar yra Man- miškai, persekiojami poli
vokietis negers alų.
dziūrijoje ir apžiūri pozicijas.
tiškai ir prismaugiamas vi
“Tik tuomet, kada sūris
soks kultūrinis veikimas. Ta kvepės dešra, o žemės’ ari
Japonams gerokai num indė kojas
čiau lietuvių tautinė sąmo
Sąjungininkų jėgo3 pietų jūrose gerokai japonams nė yra gyva. Jie priešinasi mui žagrės bus taisomos iš
numindė kojas. Dabartiniu metu yra tokia situacija, okupacijai ir veržiasi į lais stiklo”.
Pasirodo, tavorščiai. K.
kad jau japonams beveik neįmanoma, padaryti invazija
vę.
Rutkaus būta gero prana
į Australiją, laimėjus sąjungininkams Solomons lt Milne.
šo : lietuviškas cicilizmas
Rugpiūčio 23 d. japonai buvo sukoncentravę laivus
Pas’untinybės
biuletenis
Amerike mirė net
kiek
net iš kitų vielų, bet jiems nepasisekė pietų Solomons,
yra geras, labai naudingas anksčiau, negu kai kurios
nes sąjungininkų bombonešiai sunaikino du japonų lėk
ir reikalingas. Tik ar negali moterys pradėjo andarokų
tuvnešius, be kurių jie negalėjo pravesti sėkmingesnių
ma būtų jis padaryti dar nenešioti. Kai visos moterys
kovų. Dabar šios vietos yra sąjungininkų kontrolėje.
gyvesniu, dar labiau ir tiks namuose ir ant atrytų vai
Sąjungininkams laimėjus Solomons, dabar pagerėjo
liau apimančiu dabartinį mū kščios be andarokų — slaksąjungininkų susisiekimas su Australija. Kitos japonų
sų tautos gyvenimą ir vaiz suose, tuomet bus miręs ne
bazės yra tolokai, kad galėtų padaryti sąjungininkų
duojantį lietuvių tautos pas tik cicilizmas, ale ir balšatransportams didesnius nuostolius.
tangas atgauti Lietuvai lais vizmas.
Japonai dar bandys atsigriebti
vę ir nepriklausomybę.

«• PO PASAULI PASIŽVALGIUS

Iš karo lauko

Karo autoritetai mano, kad japonai dar bandys grįžti
į Solomons ir norės užimti New Guinea. Bet antras ja
ponų puolimas Solomons nepasisekė. Tas rodo, kad ja
ponai nebeturi tiek jėgų, kaip pirmiau.
Japonams stinga lėktuvnešių, o be jų yra beveik ne
įmanoma pravesti didesnių atakų. Japonai car neužgydė žaizdą, kurią gavo Midway kovose.
Kada japonai dar kartą bandys grįžti į Solomons,
tai jie sutiks sąjungininkų ne tik oro, bet ir žemės
jėgas, nes sąjungininkai bus jau įsistiprinę savo pozicijose*
ar
Kitas taškas, į kurį japonai taikys, tai bus Alaska ir
Indija. Alaska yra miglota ir nėra gera vieta kovoms,
o Indijoje japonai sau dirvą ruošia per penktą koloną.
Visų dabar akys nukreiptos į Mandžiūrijos ir Rusi
jos rubežius.
K. B.

SPAUDOS APŽVALGA j
"Principas, pinigas ir žioplystė"
Tokia antrašte “Darbininkai” įdėjo tikrai įdomų ve
damąjį straipsnį, kurį šiaip užbaigė:
“Parduoti principą, žinoma, negražu. Juodas dar
bas reikia kaip nors užglostyti. Tokioj padėty kiek
viena iš šalies pagalba brangintina. Net žioplių pa
tarnavimas priimtinas. O žioplių atsiranda. Yra spau
doje balsų (pav. Commonweal), kurie pasisako, kad
esą pateisintina Pakaitės tautas atiduoti Rusijai. Ne
lemtas žioplių ypatumas tai spręsti apie tai, ko nesu
pranta. Kažkur kažką skaitė ar nugirdo ir vien origi
nalumo dėliai išdrįsta skelbti nuomonę, kenksmingą
katalikybei, demokratijai ir Amerikos idealams. Nesiimam įtarti, kad ir čia pinigas savo rolę vaidina. Tad
belieka antroji išvada, kad žioplys nė originaliai iš
sišokti nepajėgia.”

Amerikos visuomenės, ar
ba viso anglosaksų pasaulio
informavimas apie lietuvių
tautos siekimus, reikia pri
pažinti, dar nėra tinkamai
sutvarkytas ir nevedamas
platesniu mastu, šis reika
las yra didelis, svarbus ir
reikalaująs "greito ir rimto
mūsų visų dėmesio.

«

ALRKF, kiek nugirdome,
šiomis dienomis daro planus
prasidedančio veikimo sezo
no darbams. Jau laikas.

. JMSJ HUUS

Amerikoj labai paprastas
daiktas yra “niekname” (lie
tuviškai išeitų pravardžiavi
mas). Didysis cmancipato
rius A. Lincolnas turėjo du
“niekname”: “Hone3t Abe”
ir “Father Abraham”.
Rusijos komunistų die
vaičio Lenin vardas nė
ra tikras. Pasak A. F. A.
MacKinzie, jis tuo vardu
pradėjo vadintis grįžęs iš
Lena vardo kasyklų, kur
buvo ištremtas. Nuo Lena ir
pradėjo vadintis Lenin. Ne
tik eiliniai, bet daugelis ir
komunistų tūzų nežino, kad
Lenino pavardė yra ne tik
ra, bet prasimanyta.
Jonas Perekšlis susimisli
jo apsiženyti. Ar šiaip, ar
taip reikės į kariuomenę ei
ti. Mergina tačiau nelabai
buvo linkus prie Perekšlio.
’ — Ale brangioji, būk ma
no! Aš žinau, kad nesu ver
tas tavęs, ale, plyš, ženykis
su manim — maldavo Pe
rekšlis.*
. .
,
— Gerai, ženijuos, Dženuk, — atsakė mergina. —
Jeigu ir po ženatvės tu at
minsi tai, ką dabar paša
kei, būtent tu nevertas ma
nęs, gyvenimas bus tikrai
laimingas.

Spicpirvirvio Dumkos
Pasirodo, kad mūsų rau
doni kleckai iš proto kraus
tosi, kad Chicagos lietuviai
$100,000 karo bonų pirko.
Būtų gerai, juos arba ligo
ninėn uždaryti, arba proku
rorui pranešti. Washingtonas nori bonų daugiausia
parduoti, o Viedomoscies
peckeliai darbą sabotažuoja!
Vienas pranešimas iš Mas
kvos sakė, kad ties Kletskaja rusai iš nacių “kleckų” privirė.
PRIEŽODŽIAI

Ateik belaukiamas,
bemylimas.

išeik

DėMKUOTA LIGONINE

1915 meto Maskvos
tnlfilimac
1915 m. birželio mėnesį
Maskvoje, garsioje Raudo
noje Aikštėje (Krasnaja
Ploičad), kuri labai daug
mačiusi įvairių istorinių sce
nų, minia, įvairiausiai ko
neveikimą visą caro gimi
nę, reikalavo, kad carienė
būtų uždaryta vienuolyne,
caras atsisakytų nuo sosto
ir atiduotų jį didžiajam ku
nigaikščiui N ik olai Nikolajevičrui, o Rasputinas būtų
pakartas.
Maskvoje minia sukilo dėl
to, kad misai gerokai pralai
mėjo. Maskvos sukilimas
jaudino Petrogradą...

Prez. Rooseveltas dedikavo paminklinę laivyno ligoni
nę Bethesda, Md. Prezidentas asmeniškai rūpinosi jos par
statymų tikslu nugalėti vokiečių, italų ir japonų tironus.
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DRAUGAS

ĮLANKOS AUDRA TEXASE

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcKer Avė., Chicago
SAULES SPINDULIŲ

GALYBE
Saulė turi neišpasakytai
didelę jėgą.
Saulės spinduliai kiekvie
ną gyvybę augina ir bran
dina.
Saulės spinduliai džiovi
na, plikina ir degina.
Saulės splndu.iai daug li
gų gydo, bet saulė gali ir
žmogų užmušti.
Reikia ž,nod ir suprasti,
kada galima žmogui naudotis saules spinduha.s, ir ku,
...
riam žmogui negal.ma. Vieniems saulės spinduliai, jei
žino kaip ir kiek saulės
spinduliuose maudyties, yra
sveikatos šaltinis; o kitiems
saulė yra labai pavojingas
vaistas.
Labai pavojinga kaitintis
prieš saulę tiems, kurie turi
širdies ligą. Turintiems arr
teriosklerozą, ir sename am
žiuje, negalima saulinties.

mėšlungis tampo sąnarius;

Hitlerininkai Vilniuje

Navicko sielą

Į Vilnių atvyko vokiečių
“Adolfo Hitlerio mokyklų”
moksleivių grupė iš 80 žmo
nių. Sios mokyklos, į kurias
pri mami berniukai tarp 12
ir 18 metų amž aus, rengia
prieaugį naconalsocialistų
part’jai. Jų
ats lankymo
Ūksiąs esąs “praplėsti akira
tį”.

Vakar Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje įvyko ge
dulingos pamaldos už a. a.
kun. Jono Navicko sielą.
Marijonų prieteliai, draugai
ir pažįstami gan skaitlingai
dalyvavo pamaldose. 8:30
vai. ryte prasidėjo iškilmin
gos giedotos pamaldos: ekzekvijos, Sv. Mišios ir Libera. Pamaldas atlaikė Chica
gos namo viršininkas, kun. i
Jonas Jančius, M. I. C. Asis-1
tą sudarė kun. J. Dambraus PERSKAITĘ “DRAUGI”,
kas, kun. P. Cinikas, kun. 1 DUOKITE JI KITIEMS
A. Sandys ir kun. P. Mali-j
nauskas.

l vėliau nelaimingasis neten
ka sąmonės, ir jei nesulau
kia skubios pagelbos tai
miršta.
Tai va kas gali atsitikti
net sveikam žmogui, jei ne
atsargiai kaitinasi
prieš
saulę. O ką kalbėti apie žmo
gų, sergantį kokia nors li
ga?
i Beveik visi yra įsitikinę
jog saulės spinduliai yra ge
ras vaistas; o jei yra geras
vaistas kitiems, tai kodėl ne

Dar pavojingiau yra kai
tintis prieš saulę tiems, ku
rie turi plaučių džiovą. Apie
tai parašysiu atskirą strai
psnį.
Pavojinga yra kaitintis
prieš saulę ir tiems Jcurie tu
ri silpnas akis.
Net ir sveikam žmogui ne
gerai yra perdaug nuplikin
ti saulės spinduliais savo
odą. Kiekvienas privalo bū
ti atsargus. Naudotis sau
lės spinduliais reikia tiks
liai ir sistematingai. Kai
perdaug, tai žmogaus orga
nizmui gali būti žalinga,
žmogus gali gauti jei ne
vieną, tai kitą ligą.
Jei
žmogus
kaitinasi
prieš saulę taip nesaikingai,
kad net oda parausta ir
peršti, ir pūslės ant odos
iššoksta, ir paskui oda lyg
bulvės lupyna nusilupa, —
tai nei menkiausios naudos
sveikatai nėra. Atbulai, tai
dar pakenkia sveikatai.
Vis tas pats, ar saulės
spinduliais nuplikinsi sau
odą, ar karštu vandeniu nusišutinsi save, — pasekmės
tokios pačios. Ir juo plates
nis ar gilesnis nusiplikinimas, tuo yra pavojingiau.
Kuomet plačiai nuplikina
ma, oda, tai žmogus dažniau
šia gauna inkstų ligą (nephritis). Kiekvieną vasarą
daug ligonių atsiranda su
inkstų ligomis. Daug žmo
nių gauna akyse conjunktivitis. Daugeliui širdis nu
silpsta. Kiti gauna nervų
pakrikimą. Jei į pratruku
sias pūsleles įsimeta infek
ciniai mikrobai, tai atsiran
da visokios odos ligos, ku
rios sunkoka yra pagydyti.
Jei nudegintas odos plotas
yra didelis, tai atsiranda
būdingi reiškiniai — nera
mumas, b’aškymas'.s, galvos
skausmai, troškulys ir 1.1.
Turbūt girdėjoti ir apie at
sitikimus, kid saulė pritren
kia žmogų? Taip, mes tai
vadiname “saulės smūgiu”,
— tuomet žmogaus širdis
silpnai plaka, smegenyse au
kšta temperatūra, galvos
► skausmai didėja, alsavimas
sunkėja, tampo vemti, ir

Pamaldos už kun.

Extra!

Extra!

Tėvai Marijonai nuošir
džiai dėkoja savo priete
,
.
.
Marųuette Manor
hai vieniems yra geras vai
liams už gausų dalyvavimą
. J
2-Jų aukš. mūr. 2x6 namas —
stas, o kitiems pavojingas
Žemšs sklypas yra 36x125 p.
pamaldose.
1
vanduo; yra lr garadžius_ £
vaistas. Tad norintieji sauautumobil.anis.
(“Draugus" Acme telepnoto;
$12.300
Kaina ............
lintis, privalo pasitarti su
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 karnb.
Iš Mexieo įlankos kilusi atogrąžų audra smarkiai ištiko p etines Texas valstybės ažem&s plotas 30 p6dų; karšias
daktaru, ar galima, ar ne.
pie 200 mailių ilgio pakrantes. Galveston miestas daug nukentėjo. Pranešta, kad kele Nacių komisarai
Garadžlus 2 auto- (MI 0(70
moblliams Kaina .*9* *»0wU
tas asmenų žuvę.
Modernus 5 kamb. ‘cottpge’ su
kontroliuoja daržoves
DAKTARO ATSAKYMAI
aukštu cemento fundamentu;
30 pėdų plotis.
Į KLAUSIMUS
$ 5.400
Kaina .................
Daržovių supirkimo ben
5-kių kamb. medinis •cottage’
su 75 pėdų frontašu. Yra lr
Atsakymas Mykolui D. —
drovės “Sodyba” valdyto
samdžius 2 autoĄ ^17(7
moblliams. Kaina. ŠĮ) *4,uUU
°araudę ir opūs dantų smajas yra K. Palčiauskas, bu
3 fletų mūr. namas (2x5 genys reiškia ligą vadina
vęs Kauno mie3to burmis
1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat, 2 autcmobiliamB
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus, Wash‘ngton, D. C.)
ma “gingivitis”. Tamstos
tras. Bendrovei paskirtas
garadžių0, arti 70-tOs Ir So.
organizme stinga vitamino,
2X'd.s,r“’;...$
1. Amerikos Raudonasis mai A. J. Valstybėse nuo vokiškas komisaras FischNepiliečiai, gyventojai A.
C, ir yra pavojus netekti J. Valstybių, gali dalyvauti Kryžius rimtai 3varstė ne 1934 m.
bach, o kitas komisaras, ku
Brighton Park
dantų. Sėkmingai gali tams beveik visam Raudonojo Kry piliečių dalyvavimą jo karo
2x4.kamb. mūrinis namas
E. Ateiviai, kurie pareiš rio pavardė — Kind, paskir
bungaiow stogas, sau'šs salotą pagydyti tik daktaras ar žiaus savanorių veikime. Tai darbuotėje. J i s pripažįsta kė norą tapti Amerikos pi tas specialiai daržovių rei
yra fronte.
Kaina ................... $8,500
ba dantistas.
kalams.
rezultatas naujų patvarky faktą, kad nei vienas bend lie čais, ir kurie padavė na
Atsakymas Juozui P. — mų, kuriuos vyriaus as A- ras nusistatymas negali pil ' turalizacijos prašymą prieš -------------------------------------- - ------H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
Tamsta klausi: nuo ko gau merikos Raudonojo Kryžiaus nai padengti kiekvieną atsi, gruodžio 7 d., 1941 m.
bartiniame konflikte ir jei
W. BRZEZINSKI
nama “ulcerį” — žaizdą, ir štabas paskelbė. Šiais patvar tikimą. Tie, kurie rašo į
5209 SO. ASHI.AND AVENUE
3.
Asmenys sekamuose Vo- gu jiems jų patarnavimas
ar toji liga pagydoma? At kymais net ir paliečiiai prie Raudonojo Kryžiaus darbuoįlunteer Special Services, ku reikalingas.
sakiau: “Ulcerio” atsiradi šo šalių gali būti priimti sa 1 toj.U3, privalo atsargiausia
rie tiesiog surišti su ginkmo priežastys yra nervotu- vanoriais kai kurioj Raudo trinkti visus darbuotojus, pi, Motomis jėgomis, turi būt1
mas, susijaudinimai ir aš nojo Kryžiaus darbuotėj, jei 1 liečius ir nepiliečius. D ė 1
Geriausia9 Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
piliečiai A. J. Valstybių, bet
trūs valgiai. Vidurių “ulce gu jie yra “tikrai lojalūs” Raudonojo Kryžiaus speciaNamų Materijolą Dar žemomis Kainomis.
! Raudonojo Kryžiaus skyriai
rį” galima pagydyti.
A. J. Valstybėms dabartinia lio stovio ir jo veikimo šta pagal savo nuožiūrą, savo
PIRM PIRKIMO
Atsakymas E. N. — Dau me konflikte.
be, tautiniame ofise ir sky atsakomybe, gali autorizuo
Atvyk į mūsų Jardą Ir apžiūrėk ata
geliui nagai garankščiuoja
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—M1LL*
riuose tik A. J. Valstybių ti išskyrimus atsitikime tau
Daugelis Raudonojo Kry
WOKK — STOGŲ IR NAMŲ MAmi po sunkios ligos, arba po
piliečiai samdomi.
TER1JOLĄ.
Dėl garažų, porčių, viš
tiečių
Jungtinių
Tautų
ir
žiaus veikimo tiesiog liečia
kų, skiepų ir Datų. PASITARK SU
i’gos ligos, sveikatai sustip
2. Bet kas link savanorių, draugingų Amerikos respub
patarnavimus ginkluotoms
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
rėjus ima labai ilgai kol na
cijos ir pertaisymo namų.
jėgoms. Išskyrus kelis apri- kurie nori dalyvauti, ir ku likų, ir visų kitų ateivių, ku
gai išsilygina, o kitiems vi
bavimus toje srityje, visi ne rių patarnavimas reikalin rie priklauso prie aukščiau
Storm Sash, Combination — Door and Insulaition
są amžių tokie palieka.
piliečiai, kurių patarnavimas gas, išskyrimai daromi at minėto paragrafo 2, kada
4PROKAV1MA8 Ot PRISTATYMAS DYKAI •
pageidaujama,
ir
jeigu
dar

reikalingas, ir apie kurių lo sitikime (a) tautiečių Jung
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
jalumą nėra klausimo, gali tinių Tautų ir draugingų A- bas tokių asmenų bus kon
STANLEY LTTVVINAS, General Manager
savanoriai tarnauti Raudo merikos respublikų ir (b) tinentinėse A. J. Valstybėse
CARR-MOODY LUMBER CO.
najam Kryžiui ir jo sky į visų kitų ateivių, kurie pri Visi kiti išskyrimai reika
LIETUVIAI SALESMANAI
klauso prie
sekamų klesų: lauja užgyrimo vyriausio
riams.
t
Gas masks which came into ūse
3039 South Halsted 8L
Tel. VlCtory 1272
štabo. Volunteer Special Ser
in warfare for the first time when
Paskelbdamas šį praneši
A.
Ateiviai,
kurie
tarnavo
the Germans used poison and muš
vice yra —
mą, Raudonojo Kryžiaus pir A. J. Valstybių ginkluotose
ta rd gas ln World War I. are much
improved today over those used
A. Motorinis korpusas.
mininkas, Norman. J. Davis, jėgose ir garbingai paliuo
then. The Chemical Warfare Branch
B. Ligoninių ir poilsio kor
of the War Department issues these
kreipė dėmesį į faktą, kad suoti.
gas masks to every man in the Serv
pusas.
didelis skaičius nepiliečių A.
ice. We are taking no chances.
B. Ateiviai, kurių šeimos
WEST VIRGINIA GENUINE
C. “Canteen” korpusas.
J. Valstybėse, kurie yra iš
nariai priklauso A. J. Val
POCAHONTAS
D. Namų patarnavimo kor
tikimi if lojalūs šiai šaliai,
stybių militarinei tarnybai. p ūsas.
Kol dabartinis stakas dar neišparduonori dalyvauti R. K. veiki
tas,
ir neturėdami vilties gauti daugiau
E. Nariai bet kurios tar
C. Ateiviai, kurie neper
me. Taip ir su priešais atei
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
viais. Buvo nurodyta, kad traukiamai gyveno A. Jung. nybos, kuriems skiriamos pa
kelio karo jums:
sulaikymas šių žmonių nuo Valstybėse nuo 1910 m. ir reigos tiesiog surištos su
POCAHONTAS,
prisidėjimo prie svarbaus kurie negrįžo į praeities ša ginkluotomis jėgomis.
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
The type pictured here ls the
4. Nepiliečiai gali daly
GENUINE POCAHONTAS,
žmonijos gerovės darbo per lį per pastaruosius dešimt
"can” and "elephant nose" mask
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
vauti visoj kitoj Raudonojo
and costs about $9.25 each. The (Amerikos Raudonąjį Kryžių metų.
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
headgear ls transparent, made of
D. Ateiviai, kurie susituo Kryžiaus darbuotėj, jeigu
būtų jų diskriminavimas.
material resembling cellophane and
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50
9
tik
tie,
kurie
juos
įrašo,
pa

doea not cloud with the breath. You
kė
su
asmenimis,
kurie,
su

Nauji patvarkymai nepican buy two of these gas masks with
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
the purchase of an $18.75 War Bond.
liečiams Raudonojo Kryžiaus situokimo metu, buvo pilie tenkinti, kad kandidatai yra
We need thousands of them. Don't
čiai ir gyveno nepertraukia- tikrai lojalūs mūsų šaliai dadarbuotėj yra:

RAUDONASIS KRYŽIUS PERTVARKO TAISYKLES
’CASUNK DALYVAVIMO JO DARBUOTĖJE

7.500

OLeADMi\
AR A R

★

★

WAR BONDS

CRANE

COAL

CO.

*8.65
*8.95

fail to give at least ten percent of
your income every pay day for War
Bonds. Buy them at your bank or
postofflce, regularly.
U. S. Trtatttrj

LIQUOB
ĮSTAIGA

Išveilojatne
po vl-ą
Chh-aga.

RKMKITE
SENĄ
LIETI VIŲ
DRAUGĄ.
BANTLK,

mt.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St
roulbvahd

IJNU.

oet 4

TUBO8. CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONER,
FLUTE8 su “cases” — $35.00. $37.60,
$45.00 lr $75.00. Viai garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. SPA
NIflKI MANDOLINAI. BANJO8.
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
t« 60. $3.50. $12 60 Iki $$6.00
STRIUNINIAI BASAI — $60 00
$126 00 Ir $150.00 BASO UžDENOALAS — $12 00. SMIftBLAI
SMUIKOMS.
STRIUNINI
MAJUS BASAMS.
VIOLA8
Ir
CELLO — $1.58 $3.00, $5.00.
$10 00 Ir $16.00 Striūnos <161 vi
sų vtr3mln*tų instrumentų RASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS-$18 60
«2»MI *36.00 *30 00. PEDAIA
HI BOTS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
Ktsnt
MOUTH PIECE visiems
hvasa Ir "read” Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPKRTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų CJarne
tams,
Trlūboma.
Heaaphonss
Smuikoms Ir Gultarami
OOI.DSTEIN’R
• 14

$100,000 STOCK LKHJIDATIOH PARDAVIMAS

INSTRUMENTU

VANlNAUDOKTr FROGA DABAR
KOL DAR MEMPARDVOTI

WHOLESALE

N.

Utnfcljs 1APAKDAVL ah muši
«II,»IM*RO kTARO MUZIKA-

M.vvpell

MUKTO
Kt..

RH4H>

Chleaafn

WHOLESALE

STOTAI su dvejomin kelnėmis, 109% vilnoniai, $55.00 <hnn nn
vertės “close out” kabia ................................................ 3»ZA.UU
Pirkite dahar h* sutaupykite pinigų.

FURNITURE

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
aii r n
$20.50 vertės, paraiduuda dahar už .......................... Jjl4.3U

BROKER
Dining Room S#to — Parlor
*ete — Bedroom Setą — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Wanhers — Mangels — and
Stovas,
Nationally

advertiaed

MOTERŲ IB MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paeiųti. Tikra vertė nuo $15.(10
nr
<£1 C 7 C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
J
v
FUR COATS, $75.00 vertė*,
C9Q flfl
Paralduoda po tiktai ... Z.............................................. 3IAO.UO
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų ffC QC
PO (kC
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina •(>»•'»»' **

Items

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicoęo
TelefoMM — REPUBLIC 6051

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRĖMAS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dreaėa vertos $3.95, paraiduo- tfl QO
da no tiktai .............................................................................. ipl.OO
>15.00 vertės KOTAI,
-r
parsiduoda po tiktai ......................................................... 3)0. Z0

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

1
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Šv. Kazimiero Akademija Chicago, III.
Šv. Kazimiero Seserys vezdamos Šv. Kazimiero akade
miją įgijo jai visa3 reikalin
gas mokslo teises — miesto
ir Illinois valstybės. “North
Central Association” užtvir
tindama akademiją įgaliojo
ją baigiančias moksleives
stoti be egzaminų į universi
tetus Jungtinėse Valstybėse
ir užsienyje.
Mokslo programa šv. Ka
zimiero akademijoje plati ir
įvairi. Su bendru klasiniu
bei akademiniu išsilavinimu
akademija duoda šiuos kursus: stenografijos, mašinraščio, knygvedystės ir komercinėje srityje vedami praktikos darbai. Namų ruošos
dalykai dėstomi šie: siuvi
mas ir virimas; meno sri
ties: paišyba, dailė, drama
ir muzika. Pastaroje šakoje
duodamas specialus išsilavi
nimas instrumentuose: pia
no, vargonų, dūdų, stygų ir
vokalinė muzika — balso la
vinimas.
Paišybos ir dailės skyrius
akademijoje yra savita es
tetinė malonė meno depar
tamentui. Dailininkių gabu
mai ir originalumas daug
meninių nuostabų žada. Ar
tistės belavindamos savo kū
rybines galias išmoksta pa
žinti estetinį grožį savo lie
tuviškos dailės ir kitų įžy
mių pasaulio kūrėjų.

Tėvai ir motinos, leiskite savo vaikus i lietuviškas
katalikiškas mokyklas
Mokslo melu pradžia rugsėjo 9 dien?.
Mokyklos paruoštos, durys jau atdaros.
Katalikiškos lietuviškos mokyklos keikia
jūsų vaiky.

Tikybos mokslo skyrius
Visų mokslų mokslas akademijos programoje — tai
Dieviškojo Mokytojo apreikš
tosios tiesos. Tikyba visa
sav0 esme grindžia akademikės gyvenimą ir stato pama
tus pavyzdingam gyvenimui
ateity. Tikybos principai susij? su religiniu auklėjimu

Lituanistikos skyrius

Giliai dvasinis sielos gro
žis tobulėja dailiosios literasimfoninis orkestras
tūros įtakoje. Todėl akade1930-31 m. įsikūrė ♦Šv. Ka* mikė-literatė studijuodama
zimiero akademijoje simfo- grožinę kalbą bei literatūrą
ninis orkestras. Iki šios die- pasij,untia. didesniu žmogumi,
nos jis skambiai tebegyvuo- kurįo asmenybė dvelkia rimja. Susidedąs iš 52 instru- tumu, pastovumu ir sveika
mentų, orkestras pajėgus, jvagia jog gilinasi į savąją
šaunus, harmoningas. J i s i tautos dvasią bei kultūrą.
meistriškai išpildo klasinius Lietuvių kalba ir literatūra,
veikalus. Į “Muzikos Moky tautosaka, istorija, daina,
tojų Organizacijos” vedamus
metinius kontestus orkestras
įstojęs 7 kartus ir kiekvieną
kartą išėjęs su aukšta s pa
žymiais bei premijomis.

Šv. Kazimiero akademijos

siekia praturtinti auklės šielą brangiais idealais, kad
jie vestų prie patikimo Jaimės šlaitinio — Dievo. Šiuo
svarbiu reikalu, kapelionas
ir seselės mokytojos daug
pasidarbuoja įnešdamos jau
kios dvasios į savo tikybos
pamokas.

menas, papročiai — vienu
žodžiu, visa kas lietuviška —
tai raktas lietuvaitei į pra
bočių gyvenimo žinyną. Lie
tuvaitės tuo raktu naudoja
si ir iš brangaus iždo semia
si sau dvasios turtų — jos
narsą, viltį, ištvermę, tą bū
dą, kurį sentėviai mums pa
liko, kad išlaikytume jį svei
ką ir amžinai garbingą.

Valdininkai
kasa durpes
Durpių gamyboje
šiuo
metu Lietuvoje dirba 2,500
darbininkų. Neturint vilties
gauti pakankamai anglių,
durpes varta ja net pramo
nės įmonės, kurios ypač jas
gamina
būsimai žemai.
Durpių kasti privalomai tu
ri valstybinių įstaigų tar
nautojai ir valdininkai.

1917 kietais sausio 13 d.
pasakė anglų atstovui Byukenenui:
— Jūs, ponas atstove, sa
kote, kad aš turiu įsigyti
savo tautos pasitikėjimą. Ar
ne geriau būtų, kad tauta
įsigytų mano pasitikėjimo?...

Taip pat yra So. Chicago,
Šv. Juozapo, ir Chicago
Hgts., Šv. Kazimiero para
pijose lietuviška mokykla,
Šis caro išdidumas ir nu
Vasara prabėgo. Mokyklų tais tikimasi šioje mokyklo kur tėvai noriai leidžia savo
vedė
Rusiją į komunizmą.
vaikai turėjo geras atosto je turėti apie 140 vaikų.
vaikus j šias mokyklas.
Šiandien ne vienas dikta
gas. Pailsėję ir sustiprėję
North
Side,
šv.
Mykolo
fizlniai
9 deną vg,
torius taip kalba... Kokiu
lietuvių parapijos mokyklo- Tėvai pasinaudos
mokiniai grįg į lietuviškas
je mokytojos yra 3, mokyk-! Saviškomis katalikiškomis keliu jų valdomi kraštai nu
eis?
katalikiškas mokyklas.
los vedėja — sesuo Atana- mokyklomis
Chicago yra laiminga, nes zija. Šiais metais šią mokyk
Čia mes parašėm apie Chi
visos lietuviškos parapijos lą lankys apie 30 vaikų.
cagos lietuviškas ir katali Kodėl Didž. karo metu
turi savo pradžios mokyk
Marąuette Park, Šv. Pa kiškas mokyklas, bet lietu
las, kur vaikai auklėjami ir nelės Gimimo lietuvių para viškų katalikiškų mokyklų daug kur sąjungininkai
mokomi lietuviškai ameriko pijos mokykloje pernai bu nestinga ir kitose lietuviš
buvo pralaimėję
niškai katalikiškoje dvasio vo virš 300 mokinių, o šiais kose kolonijose.
je. Tose mokyklose bręsta metais tikimasi, kad bus
Ateina mokslo metų pra-į Didysis karaa )° dalyvius
ir auga kilnios ir gražios daugiau. Šioje mokykloje mo
labai skaudžiai pamokė. Diasmenybės, nes lietuviškose kytojauja 12 seselių, mokyk džia, rugsėjo 9 diena. Para
dysis karas aiškiai pasakė,
katalikiškose mokyklose mo los vedėja — sesuo Evange pijų klebonai ir asistentai,
mokyklų vedėjos ir mokyto kad karo vadovybių, karo
kymas ir auklėjimas yra pa listą.
jos trokšta ir prašo, kad tė- operacijų veiksmai turi bū
tyrusių ir gerai išlavintų se
Town of Lake,, Šv. Kry- vaį 8avo y^^g leistų į lie- ti labai tampriai susiję su
selių pedagogių rankose. To
diplomatų veiksmais. Diplo
dėl tėvai noriai į lietuviškas žiaus lietuvių parapijos mo- tuviska8 katalikiškas mokyk
kyklos vedėja yra sesuo Al ląs ir taip pat seselės mo matijos darbas ir karo stra
katalikiškas mokyklas savo
freda ir dar 5 seselės mo kytojos nori, kad tėvai pa^| tegija yra neatskiriami da
vaikus siunčia, nes nori, kad
kytojos. Šioje mokykloje per laikytų artimą ryši su ta Ilykai
vienas kitą turi lajų vaikai būtų gerai paruoš
nai buvo 196 mokiniai, o mokykla, kurioje jų vaikai ka‘ £era* pažinti.
ti gyvenimui, jie nori, kad
šiais mokslo metais tikima yra, mokomi ir auklėjami.
jų vaikai nebūtų supamos
Tačiau, Didžiojo karo me
si turėti 200 mokinių ( o gal
nendrės, bet kaip ąžuolai vi
Lietuviškos katalikiškos tu tos harmonijos tarp kair daugiau).
sas audras pergyventų.
mokyklos jau paruoštos, jų ro vadovybių ir politikos neWest Side, Aušros Vartų durys atidarytos. Tėvai iri buvo. Užtat kasdien ir teko
Koks lietuviškų mokyklų
lietuvių parapijos mokyklo motinos, lietuviška katalikiš susidurti su įvairiais netikė
vaizdas
je pereitais metais buvo 87 ka mokykla laukia jūsų vai tinumais ir katastrofomis.
Kartą teko su Chicagos mokiniai, o šiais metais bus kų. Ši mokykla jūsų vaikus Pavyzdžiui, prancūzų parla
lietuvių mokyklų vedėjomis daugiau (tikimasi turėti 90 paruoš gerus lietuvius ame mentas labai norėjo, kad
šnektelėti telefonu ir šį bei mokinių). Mokykloje dirbs rikonus katalikus. Kiekvie gen. Žofras nugalėtų priešą,
tą išgirsti -iš seselių kazi 5 seselės mokytojos, mokyk nas tėvas ir kiekviena mo bet kartu su tuo ir bijojo,
mieriečių apie jų vedamas los vedėja — sesuo'Hyacyn- tina juk nori, kad jų vaikas kad jis neįsigytų per daug
parapijines mokyklas. Gavau ta.
būtų geras. Todėl reikia sa- didelį laurų vainiką ir, juo
gražiausią vaizdą.
Cicero, Šv. Antano lietu- vo vaikus leisti į katalikiš- j naudodamasis, nepasidarytų
tautos šeimininkas, kaip kad
VVest Pullman, šv. Petro vių parapijos mokykloje ti kas mokyklas, kur mokymas
Napoleonas. Vis tas nelem
ir Povilo lietuvių parapijos kimasi, kad šiais metais čia ir auklėjimas yra vedamas
tas pavydas ir siaura “poli
mokykloje šiais mokslo me bus apie 200 mokinių. Čia krikščioniškoje dvasioje, nes
tika”.
tais tikimasi turėti apie 91 mokytojaus 9 seselės. Mo- be Kristaus gyvenimas eina
mokinį, daugiau negu perei- kyklos vedėja yra sesuo Gra- velniop.
K. Burbulis
tais metais buvo. Šioje mo
kykloje mokytojaus 4 sese
lės. Mokyklos vedėja yra se
Brighton Park Landlords
suo Klemencija.
Bureau Ass’n susirinkimas
įvyksta rytoj, penktadienį,
Brighton Park, Šv. P. Ne
rugsėjo 4 d., 7:30 vakare,
kalto Prasidėjimo lietuvių
American Legion Darius Gi
parapijos mokykloje yra 9
rėnas Hali, 4416 So. Wes
seselės mokytojos. Mokyk
tern avė. Susirinkime bus ta
los vedėja — sesuo Anzel
riamasi apie svarbius daly
mą. šiais mokslo metais ši
kus.
mokykla turės apie 300 mo

SUSIRINKIMAI

kinių.

Biologijos skyrius

Sj vakarį Budriko
programa
Nepamirškite šį vakara
nuo 7 vai., pasiklausyti pui
kios radio programos iš Ci
cero stoties WHFC. Išgirsi
te gražių dainų, kurias dai
nuos Cicero Dainų Mylėto
jos. Bus žingeidi radio drvma, taipgi išgirsite audito
riaus J. P. Varkaios prane
šimą. Leidėjai šių grynai lie
tuviškų programų yra Juo
zo Budriko rakandų ir radio
krautuvė, 3241 So. Halsted
St.
L.

šildą, šiais mokslo metais
šioje mokykloje įvestas vai
kų darželis.

Ką pasakė 1917 m.
rusu caras?

Aštuonioliktoji, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parap. mo
kykloje šiais mokslo metais
tikimasi turėti apie 100 mo
kinių. Čia mokytojauja 4 se
selės mokytojos, mokyklos
vedėja yra sesuo Kornelija

Mes mokomės lotynų kalbą

Bridgeport, Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos mokykloje Koks buvo 1916 m.
Armijai reikia
šiais mokslo metais tikima
karo vaizdas
mašinėlių
si turėti apie 270 mokinių.
Čia mokytojauja 9 seselės
1916 metai — tai buvo Karo gamybos boardas iš
mokytojos, mokyklos vedėja
kariaujančių valstybių nu- Į Washingtono atsišaukė į
yra sesuo Anna Marija.
sivylimo metai ir nuovargio mokyklas ir biznierius viRoseland, Visų šventųjų
metai, ypač centrinėms vai- 803 aaly’ kad armlJos reika‘
lietuvių parapijos mokyklo
stybėms nes iu karo galv- ^ams Paaukotų naudotas ra
je mokytojauja 5 seselės; stynems, nes jų Karo galy
mašinėles, kurių
mokyklos vedėja — sesuo M, palyginti au .ąjunginin-1 reikia ap,e
Gertrūda, šiais mokslo me- kų jėgomis, žymiai auailpnė-l Armija jau
apie

Mes kepam ir verdam

Šiandien, ketvir., rugsėjo
3 d. 1942, įvyksta TT. Ma,rijonų Bendradarbių iš Ci
cero III. mėnesinis susirin
kimas. šv. Antano parapi
jos mokyklos salėje, 7:30
vai. vakare. Bus išduoda, mas raportas ir praeito įvy
kusio išvažiavimo ir išduo
dami kiti raportai.
XXX
Bridgeport. — šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 2
skyrius laikys savo mėnesiaUgirinkimą penktadienį,
rūgėjo 4 j Kartu įvyks
vietinių seselių naudai “pant
ry p^y’ Todėl visos narės
/-J* Dribūti , aUfririn

prašomos
i, "“J™
kimą su dovanėlėmis. Susi
rinkimas kaip visada įvyks
jo. Vokietijos jėgų papildy 140,000 mašinėlių iš vyriau tuoj po pamaldų šv. Jurgio
Meilė duoda šviesos dar mo šaltiniai visiškai išsieik sybės agentijų. Bet to nepa parap. mokyklos kambaryje.
bui. (ANON).
vojo.
kanka.
Valdyba

DBSUail

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So.* Wood
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriuhienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas.

Gausus centro
susirinkimas

i Borden, Leonas Vingelis,
Pranas Urbonas, J. Dorchun,
George W.allace, Mrs. M.
Gabšys, Helen Chapas.

10-tos kuopos, VVest Pull-

$
¥

Ar

man, 7 atstovai atvežė vie
ną vajaus knygutę ($28.00)
per Z. L. Gedvilą. Po $5.00
aukojo: VVest Pullman Coal
Co., ir Antanas Zube, taipo.........................................................ir Stellą ir Jokim&s Šekitus atsilankysime, kai vie-' putis Po $2.00 aukojo: Juo
ni kitus reikale paremsime, zas įr Eugenija Strazdai. Po
kai vieningai dirbsime vi- $1 oo: Kotrina ir Stan. Mansuomeniškus darbus, išnyks trimai, Jok imas Šeputis, Vin
iš mūsų tarpo visi nesusi- cent Wickert, Vincent Ti- i'?
pratimėliai, o mūsų geri dar minckis, Marijona ir Anta
bai pasiliks amžinai gyvi.
nas Ratkai, Leonardas ir
A. Valančius, centro pirm. Monika Mažeikis, taipogi Ma
rijona ir Antanas Rakaus |
kis davė $5.00 už šėpą VeKą girdėjome iš
ronikienės Labdarybei.

¥
¥

S

Džiugu pastebėti, kad Lab
darių Sąjungos centro susi
rinkimai kiekvieną kartą da
rosi gausingesni ir gyvesni.
Sakysime, kad ir praėjusis
susirinkimas, buvęs rugpiū
čio 26 d. Šv. Kryžiaus par.
salėj. Jis buvo gausingesnis labdarių kuopą!
negu ligšiol buvusieji. Tai
Buvusiame centro susirin
yra geras ženklas, rodąs di kime, rugpiūčio 26 d., Lab
dėjantį susirūpinimą sene darių Sąjungos kuopos iš
liams prieglaudos namui sta davė gražius raportus.
tyti reikalais. Iš kai kurių
1-moji kuopa, Šv. Kry
kuopų net po tuziną atstovų žiaus par., daug ir vieningai
atsilankė. Buvo ir garbės na- darbuojasi. Šiame centro sū
rių. Dalyvavo kun. Ig. Alba-I sirinkime ji turėjo net 20
vičius, kun. A. Linkus, ark. delegatų. Kuopa pasisakė,
M. Žaldokas, adv. J. Grišius, Į kad senelių prieglaudos yaapt. A. Dargis ir kiti. Buvo dovavimo tol niekam nepareprezentuojama ir So. Chi-Į vesti, kol prieglaudos namas

¥

¥

Marąuette Park, 23 kp.,
buvo atstovai. Gaila, kad ne
gali centro išvažiavime da
lyvauti, nes parapijos pik
nikas tą pačią dieną.
Komisijos raportas dėl iš
važiavimo: Elena širvinskienė ir St. Cibulskis pagami
no dovanų tikietus ir jau
juos platina. Antanas Pet
kus, graborius iš Cicero ža
dėjo užmokėti už tikietų at
spausdinimą.
Centro vice pirmininkas J.
Motekaitis pridavė $215.90,
kuriuos jis surinko senelių
prieglaudai. Jonas ir Mari
jona Yunches aukojo $25.00,
dr. A. J. Gussen $10.00, Ona
Skirmontienė $10.00, Mr. and
Mrs. John Jakaitis $5.00, dr.
P. Atkočiūnas $5.00, Mari-!
joną Krainienė $4.00. Mr. ir ‘
Mrs. Aleksandras ir Ona Cushunas $100.00, Cecilija Kumskis $5.00, Marčijona Bockus $10.00, Magdalena Gražiškienė $10.00, Mr. and Mrs
A. Mankus $5.00. Po $1.00:
Barbora Abromaitis, J. Bor
mas, Benediktas Palulis, An
NorvaišienSi Ona Zid.

cago. Viso susirinkime ga- galutinai nebus užbaigtas ir
Įėjo būti apie pusantro šim- (įtaisytas.
to žmonių. Pageidautina, kad
jį kuopa, Visų Šventųjų
mūsų susirinkimai visada lpar., atvežė ir įteikė priegbūtų taip gausingi ir gyvi. laudai statyti $100.00. Prie
Susirinkimo dalyvių nuo- rugsėjo 6 d. pikniko Labdacaikfi. pakilo, kai duvo išklau-i rių ūkyje rūpestingai rensyta labdarių kuopų rapor-'gįagį
tai, kurie vaizdžiai kalbėjo,
3-čioji kuopa, Cicero, ren
kai d kuopos veikia, kiek su- giasi ir prie pikniko ir taip
rinko aukų, ką .ateičiai pla- j pat prie rudeninio vakaro,
nuoja. Senelių prieglaudai' ą.jj kuopa, Dievo Apvaizstatyti suvežta apie tūkstan- Į Uos par., esanti susidomėjutis dolerių. Tai duoda vilčių, sj pikniku ir ragina savo akad ateity kuopos dar Ia- pylįnkės tautiečius gausinbiau išsijudins ir dar didės- gaį atvykti.
nes pinigų sumas sukels
5-ji kuopa, šv. Jurgio par.,
svarbiam reikalui — prieg- per savo atstovus, kurių bulaudai.
vo keturi, atvežė prieglauKuopų atstovai daug ir dai $75.00. Taip pat priduo- pis, Marijona. Petrošienė, Agyvai svarstė savo centrali- ta. vajaus knygutė (Uršulės
ntanas ir Marcelė Paketis,
nio pikniko reikalus. Tas pik Gudienės) su $16.50. Auko- Antanas Krisiūnas, J. Gabanikas bus sekmadienį rug tojai: Ona Civas $3.00, Ona lis, Joana šiaudvitienė, Mrs.
sėjo 6 d. Labdarių ūkyje prie Cinienė $2.50, A. Budris $2; Burke, A. Luk-osevicz, Ray
statomojo seneliams namo. po $1.00: Anielė Stočkus, J. Yurevich, Julius Kareiva,
Komisija pranešė, kad bus Šliogeris, Ig. Batiūnas, Iz. Mary Vaina.uski, J ui i a na Shi
įtaisytas geras garsiakalbis, Zimantas, Anastazija Pet kaiuskienė, Petras Nausėda,
per kurį gausingos žmonių kus, A. Vaitekūnienė.
Frances Rucunas, Ona Pruc
6-toji kp., North Side, įminios galės klausyti kalbų,
. kienė. Per J. Motekaitį $3.00
kurias sakys garsūs kalbė
ItrI aukojo F. Girdžiūnas; po
tojai. Bus dainų ir kitokių rinkiman prisiuntė du atsto $2.00 aukojo Kazimieras Ripamarginimų. Visos kuopos vus.
kelis, Adomas Waitiekus.
7-toji kp., Aušros Vartų
rengia daug visokiausių įPo $1.00: Ieva Kerselis,
vairenybių. O kad netruks par., turėjo du delegatus, Jonas Vasiliauekas, Stanis
užkandžių ir visokių skanė kurie pranešė, kad smarkiai lovas Jundulis, Antanas Žilis
sių, tai čia ir aiškinti nerei rengiasi prie išvažiavimo į aukavo $1.25, Jtioaafe La
kia. Kviečiamos visų apylin- labdarių ūkį. Pridavė vajaus ziokas, Anna Achus, Juozą
kių draugijos. Kurie netu- knygutę su $12.25. Dienraš- pas Gruzaikas $1.15, Kazi
rite nuosavų automobilių, tis “Draugas” aukojo $2.00. mieras Jokūbaitis, Ieva S.
kreipkitės į kuopų valdybas. Po vieną dolerį: Anna Maj j Zelvetis Mag
kurios rūpinsis visus aprū- rozas, Elizabeth Marozas, delefta Kaziūna8> M{ny An.
pinti transportacija. Be kit- Jonas Nausėda, Agota Ka derson, Peter Pikelis, A. Vako, kaip centralinė pikniko seliauskienė, Andrius Ridmajrosti, Ignacas Aldonis.
komisija pranešė, giliukin- zevičius, Jonas Petraitis,
Mrs. Ona Jssper
gieji pikniko svečiai gaus Frank Simanas, Elizabeth
gražių dovanų.
, Radzevičienė, Jonas MikulėCkeriečiai pasirengę
Nutarta prašyti visų au- nas.
8-ta kuopa, Brghton Pk.,
tomobilistų, kad jie pasirū
Labdarių Sąjungos 3-Čia
pintų kiek galint daug au susirinkiman prisiuntė 11 kuopa užkviečia visus cicesavo pažįstamų nuvežti į atstovų. Pridavė prieglaudai riečius į labdarių centro pik
labdarių pikniką. Nutarta $155.00 ir dvi vajaus knygu- niką, kurs bus sekmadieni,
aižkvicsti visus lietuvius biz- tęs. Ona Jasparienė surinko rugsėjo 6 d. Labdarių ūkyje.
nierius ir profesionalus, ku $23.00. Kade Povilo ir Wal- -Yra paimtas dfdeHs trokas,
riuos matydami piknike, ter J.ungels aukojo po $2.00. kuris lauks prie Sv. Antano
džiaugsis ir labdariai ir vi Po vieną dolerį davė: Sta bažnyčios 12:30 vai. dieną.
si atsilankiusieji. Jų atsi nislava žukienė, St. Puikia, Nuvažiavimas ir parvažiavi
lankymą įvertinsime ir rei Beatriče Gengul, Sophie Ge mas kainuok tik 40 centų.
kale pas juos kreipsimės. čas, Marijona švaglienė, J.
Neseniai buvo paskelbta,
Tad, rugsėjo 6-toji diena te Dobuckis, Teklė Norbutas, kad Montvilai aukojo prieg
būnie lietuvių labdarių die Jeanne Norbutt, Petronėlė laudai vieną doleri, bet tu- Į
na pilna ta žodžio prasme. Kasparavičienė, Mary Wil- rėjo būti $10.00. Šiuo ta klaiKai mes dažniau vieni pas lis,
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Prie 115-tos Gairės..................................... Tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.
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I Draugo" Pikniką Atvyksta Waukeganiečiai, Detroitiečiai, Wisconsiniečiai, Profesijonalai, Biznieriai, Politi
kieriai, Visų Amerikos Lietuvių Kolo
nijų Žmonės

r

ą

ri

n

X Kun. A. Jurgutis, šv.
Antano lietuvių parapijos,
Bridgeville, Pa., klebonas ir
Pittsburgh, Pa., miesto li
goninės kapelionas, pora die-

LICDIJA PRIEŠ SAVIŠKIUS

mu

rius R. S. McKeough ir kiti
LIETUVIŲ SPULKOS PARDAVINĖS
BONUS!
t liks keturios
lietuviškos
Spulkos: Chicago Savings
and Loan Association, šv.
Antano Savings and Loan
Association, Midland Buil
ding and Loan, ir Mutual
Šiuo laiku gavome rapor- Federal Savings and Loan

tus iš įvairių Amerikos lie- Association. Visos šios

tuvių kolonijų, kad atvyks
ta nuoširdūs “Draugo” prieteliai iš Waukegan, Detroit,
Kenosha, Racine, Milwaukee ir kitų kolonijų už Chi
cagos.
Iš politikos lauko dalyvau
ja tokie, kaip Raymond S.
McKeough, Democratic Nominee for United States Senator, Teisėjas Jonas T.
Zūris, ir kiti. <

įs-

taigos bus ten ant vietos ir
pardavinės Bonus. Pirkėjai
gaus bonus ant vietos.

Duokite Kreditą
Lietuviškoms Įstaigoms
Labai svarbu, kad lietu
viai pirkdami savo Bonus
pirktų juos iš Lietuviškų įs
taigų, kad davus jiems kre
ditą ir kad tvirtinus mūsų
balsą Lietuvos naudai ir pa
gelbai. Biznieriai ypatingai
turėtų dėmesio kreipti į pir
kimą U. S. War Bonų pas
lietuvius ir lietuvių išvažia
vimuose.

Acm«

Chicagai pakanka
aliarmų sirenų
Ralph H. Burke, Chica
gos ir apylinkių civilinės ap
saugos koordinatoriaus pa
vaduotojas, pranešė, kad vi
same mieste beveik baigia
ma įtaisyti orinių atakų si
renų (švilpynių) tinklą ir
jų jau pakaks aliarmams.

Kviečiami į dienraščio
“Draugo” metinį Labor Day
pikniką visą
eilė gydySirenų yra mažesnių ir
tojų, advokatų, biznierių,
■' didesnių, šių pastarųjų blio
bei visuomenininkų, kurie (Pikniko didelis Surprizas
vimas gali būti girdimas
jau yra iš reiškę savo nuo
Pats pikniko didelis sur- (per penkias mailes. Mažesširdų troškimą dalyvauti
prizas bus 1,000,00 U. S. niųjų — per porą mailių.
“Draugo” piknike.
War Bonų išleidimas. 12 as
Kai sirenos bus įtaisytos,
Bus Bonui Pardavinėjimas. menų šuktelės iš džiaugsmo,
žmonės per aliarmus netu
kai
sužinos,
kad
jiems
ten

Prie patriotiško pikniko
rės pagrindo sakyti, kad jie
ka
garbė:
gauti
nors
vie

dalies bus ir U. S. War Bo
negirdėję aliarmo (įspėji
nų pardavinėjimas, kurį at- ną iš tų 12 U. S. War Bo mo) nuo orinių atakų.
nų. Pirmas didelis surprizas
bus $500.00 U. S. War Bo
Daugiau purvo
nas;- antras surprizas bus Du prigėrė
du U. S. War Bonai po
iškeliama
parko baseine
$100.00; o trečias suprizas
John Gabriele, mašinis- bus 3 U. S. War Bonai po
Clarence Holt, 10 m., ir
tas, kurs divorsę Virginia $50.00; o ketvirtas didelis Charles Barnett, 11 m. amž.,
Bodziach nušovė ir jos sese surprizas bus šeši U. S. abu negriukai, prigėrė mau
rį Leoną sužeidė, prieš pa War Bonai po $25.00.
dymosi baseine WashingtoTaip bus didelių surprizų no parke.
sidarysiant galą į savo au
tomobilį paėmė Miss Irene “Draugo” piknike Vytauto
Baseinas buvo uždarytas,
Carpenter, 21 m. amž., su ja Parke sykiu su didelių sve ttfd vaikiukai perlipo tvorą
nuvažiavo į turistų kabiną, čių atvažiavimu.
XXX. ir ten rado sau mirtį.
Wisconsin, ir tenai nusišo
vė. Miss Carpenter po GabIŠ LAIVO Į VALTIS
> riele nusišovimo savažudžio
automobiliu parvyko į Chicagą ir čia policija ją su
laikė.
Koronerio teisme Miss
Carpenter aiškino apie tą
įvykį. Tik staiga nuo suolo
pakilo ten tarp žiūrovų bu
vęs Arthur Griesh, 1745
Armitage
avė., ir ėmė kait•
tinti Miss Carpenter, kad
jinai nedepozitavus 3,200
dolerių, ką jis buvo davęs
jai depozituoti.
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Dr. Otto Willumeit, buvusia Chicagos nacių bundo va
das, kurs paskutiniais laikais prisipažino kaltu espijonaže ir nuteistas penkeriems metams kalėti, pristatytas at
gal Chicagon čia federalinei “grand jury” liudyti prieš
savo buvusius sandraugus.

Sunkumai japonų
stovykloje
Chicagon atvyko iŠ japo
nų nelaisvių stovyklos pa
leista Maryknoll kongrega
cijos vienuolė Mary St.
Bernard su kita tos kon
gregacijos vienuole Mary
Gregoria.
Sesuo Mary St. Bernard
pasakoja, kad jos darbavosi
Hongkonge, kai ten japonai
įsiveržė.
“Mūsų mokykla buvo ap
šaudoma”, pasakoja vienuo
lė. “Mes suimtos ir internuo
tos gruodžio 8 d. Stanley
stovykloje. Mums 23-ims
skirta trys kambariai be
reikalingų sanitarinių įren
gimų. Miegojome ant grin
dų. Kasdien mūsų maistas
buvo ryžiai ir virtos salotos.
Neturėjome apavų, tad juos
pasidirbome iš skardinių ir
grubaus audeklo.
Abi vienuolės į Chicagą
atvyko atlankyti savo na
miškius.

Aliejaus kurui
racijonavimas
Vyriausybė nusprendė kai
kuriose šalies dalyse racijo
nuoti kurui vartojamą alie
jų. Apie šį racijonavimą žiriią patvirtina karo gamy
bos boardo pirmininkas Donald M. Nelson/
Aliejaus
racijonavimas,
matyt/pirmiausia klius kai
kurioms vakarų vidurinėms
valstybėms ir rytinėms.
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r Miss

Carpenter, taip pat
divorsė ir žinoma vardu
Schwendt8eger, atsakė, kad
ji nieko nežino apie kokius
ten pinigus. - ..
Policija areštavo Grieshą
ir ją už triukšmo kėlimą ko
ronerio teisme.

Jei nori pasitarnauti savo
tėvynei ir apsaugoti žmones
% n u o komunizmo vergijos,
skaityk ir platink “Draugą”.

Pagrobė kario
automobilį
Armijos seržantas Wesley
E. Olsen, 3511 So. Washtenaw avė.,' kurs parvykęs iš
stovyklos
urliopan,
ties
VVestern avė. ir Taylor gat.
į savo automobilį priėmė
pavėžinti du individus. Kokį
galą nuvažiavus tie indivi
dai seržantą išstūmė iš auto
mobilio gatvėn ir patys nu
U. S. marynai iš laivo nuleistu tinklu lipa žemyn į išlai važiavo.
pinimo valtį prieš pat invaziją į Guadalcanal salą, Solomons. (Photo by Sherman Montrose; passed by U. S.
Kur nėra krikščionybės,
Navy censor).
ten nėra nei labdarybės.

X Gerb. prelatas M. L.
Krušas nuoširdžiai dėkoja
visiems savo parapijonams
ir buvusiems bridgeportiečiams už duosnią paramą pa
rapijos piknike. Dabar dide
liu įtempimu ruošiamos prie
parapijos auksinio jubilie
jaus, kuris tikimos bus žy
miausias įvykis visoj šv.
Jurgio parapijos istorijoj.
Jubiliejinės iškilmės — baž
nyčioje ir bankietas salėj
bus Kristaus Karaliaus šven
tėje, spalio 25 d.

X Viktoras Yodelis, vie
nas L. Vyčių ir kitų organi
zacijų veikimo veteranas,
sunkiai apsidegino prie centralinio šildymo boilerio, ku
rį jis prižiūri vienam dide
liam apartamentiniam name.
X Ant. Stankus, ilgai lai
kęs biznį Brighton Park, da
bar atidarė gazolino stotį
adresu 6456 S. Cicero Avė.
Jei laikomės priežodžio: lie
tuvis pas lietuvį, tai prava
žiuojant visų prašoma su
stoti gazolino ir pas A. Stan
kų. Patarnavimas, puikus, o
gazolinas — first class.

X Kvietkai, Brighton Par
ko oldtaimeriai veikėjai,
džiaugiasi, kad jų sūnus kor
poralas Bernardas, laimin
gai perplaukė Atlantą ir da
bar randasi Anglijoj. Ber
nardas buvo žymus Chicago
L. Vyčių veikėjas, pasekęs
tėvų pėdomis.
X William BalsevičiusBalswick, lietuvis policinin
kas šiomis dienomis pakel
tas į leitenanto laipsnį.
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X L. Vyčių, Chic. apskri
ties susirinkimas praeitą an
tradienį buvo gausus atsto
vais. Daryta apžvalga vei
kimo, svarstyta sporto rei
kalai ir nutarta lapkričio
mėnesį šaukti apskrities sei
melį Ciceroje.
X Povilas Endziulis, Bridgeporto biznierius, išvyko
į kariuomenę. Visa eilė kos
tumerių ir draugų linki jam,
Hitlerio ašį sutriuškinus,
grįžti, namo. Jis bridgeportiečių plačiai žinomas.

X 40 vai. atlaidai Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv.
parapijos bažnyčioje praei
tą antradienį baigėsi labai
įspūdingai — procesija su
Šv. Sakramentu lauko pu
sėje. California bulvaro, kur
procesija ėjo, per visą blo
ką automobilių judėjimas bu
vo nukreiptas į kitą gatvę.

Piknike Dalyvaus kandidatas į senato

Tikrai nesitikėjome, kad
Amerikos lietuviai taip do
mėsis dienraščio “Draugo”
pikniku, kuris įvyksta rug
sėjo 7 d., 1942 m., Vytauto
Darže.
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• Kun. A. Jurgutis
nų viešėjo Chicago Ir vakar
su prelatu M. L. Krušu at
' lankė “Draugo” redakciją.
Apžiūrėjęs spaustuvę sve
čias, stebėjosi jos geru įren
gimu. Ilgai nebuvusį Chica
goj svečią taip pat stebino
nepaprasta lietuvių pažan
ga ir lietuvių katalikų įstai
gos bei pavyzdingas jų ve
dimas.

X A. Auksutienės name,
3438 S. Lowe Avė., rugsėjo
12 d. vakare bus graži šv.
Pranciškaus Seserų Rėmėjų
Draugijos 1 skyriaus (Bri
dgeporte) pramoga. Atsilankusieji bus ne tik pavaišin
ti, bet laimingieji dar ir ap
dovanoti. Komisija tikisi
daug svečių iš 2 ir 3 skyrių.
X Šv. Jurgio parapijos ve
teranai, kurie prieš 50 me
tų dalyvavo parapijos vei
kime, kviečiami atsilankyt
į Stankūno photo studio,
3315 S. Halsted St., rugsėjo
5 d. (šeštadienį) 11 vai. ry
to. Bus padaryta bendra nuo
trauka. Per jubiliejinį bankietą visi tie oldtaimeriai
bus susodinti prie atskiro
stalo netoli vyskupo.

X Valerija Phillips, duk
tė žinomų visuomenės vei
kėjų Sriubų, gyv. Ciceroje,
šiomis dienomis su savo vy
ru, Jack Phillips, viešėjo pas
tėvus. Paatostogavę savaitę
grįžo į Muskegon, Mich., kur
J. Phillips turi gerą darbą.
Prieš ištekėdama V. Sriubaitė buvo Illinois universi
teto knygininke (librarian).
X Ignas Aldonis, cicerietis, ir Teklė Petkienė, marketparkietė, susituoks rug
sėjo 6 d. per Mišias šv. Gi
mimo Panelės šv. bažnyčio
je. Vestuvių puota bus Mar
ąuette Hali.
X Gudų krautuvėj, Bri
dgeporte, Labdarių Są-gos 1
kp. daro registraciją norin
čių troku važiuoti į Labda
rių Sąjungos ir “Draugo”
piknikus. Ant. Kuklerio trokas į Labd. Są-gos pikniką
sekmad., rugsėjo 6 d. išeis
10:30 vai. ryto, o į “Drau
go” pikniką Labor Day —
11 vai. ryto.

X Staff sgt. Frank Pieža
buvo parvykęs namo pas
žmoną, kurią neseniai vedė.
Buvo malonus svečias ir S.
Pięžos, Chicago Herald-Ame
rican korespondento. Tuo pa
čiu laiku iš Pittsburgh, Pa.,
buvo atvykus ir Piežų sesuovienuolė Šv. Pranciškaus Se
serų kongregacijos.

Taupykite... Džiaugsitės
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
žymi lietuvių
finansinė {staiga
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KEISTUTO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION=
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.
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Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

JIS YRA PLAUNAMAS
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Ir
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kalnuoa, rntavaa
vartojimui, tiktai
»«.#» ut ralloaą.
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Uinaeed Alyva................ n
Turpcntlnas....................... ..

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
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Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-grelėiausta, nes gelžkellai daugiau Ir daugiau užimti kaitės reikmenų pristatymu.
Dėl gumos trfl’.umo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas tari bfltl 25% mažiau negu
1941 metais.

Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
| Defense dirbtuves knr daugiau uždirba.
Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžkeliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tnom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kainas.

B E R L A N D' S

Dėl Šių Ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimų galite rasti Šioje firmoje —

PAINT *WALLPAPER STORE
Glaus — Brushes
Popiera Sukarpome Veltai.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANai 48B6
Mes pristatom visur veltui

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

