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NACIAI JAU APSUPO STALINGRAOA
Hitlerio ūsai

Rommelis priverstas pasitraukti
devynias mylias Egipte

Stalinas vadovauja Stalingrado
gynimui, skelbia Berlynas

Kovose aktyviai dalyvauja Jungtinių

Prie Stalingrado sutraukta 400.000

Valstybių aviacija

nacių kariuomenės. 1,000 orlaivių

Kairo, rugsėjo 4 d. —
ašies šarvuoosio3 kariuome
nės pasitraukė į vakarus
Egipto kovos fronte britų
kariuomenei sudarius didelį
spaudimą, kai Amerikos ir
sąjungininkų aviacijos pajė
gos bombarduoja priešo ka
I
riuomenės stovyklas.
Svarbiausieji nacių feld
maršalo Erwin Rommelio
kariuomenės daliniai pasi
traukė tolėliau į vakarus po
to, kai ašies kariuomenė bu
vo priversta pasitraukti de
vynias mylias po nepavyku
šių atakų ant britų pozicijų.
Aviacijos parama

Britų komunikatas parei
škė, jog Amerikos vidutinio
didumo bombanešiai ir bri
tų kovos orlaiviai pravedė j
sustiprintas atakas kovos
fronte. Atakų metų apmė
tytą bombomis priešo moto
rizuotosios kolonos ir trans
portas.
Amerikos
bombanešiai
taip pat atakavę priešo avi
acijos stovyklas. Atakose
nežuvęs nė vienas ašies bom
banešis.
Karo vadovybės komuni
katas pareiškia, jog britų

"Dratųįo" piknike bus
dideliu lengvatų
Prenumeratų stotis
Su “Draugo” Labor Day
pikniku bus pradėtas labai
svarbus “Draugo’’ žygis ir
tas žygis gaus savo aktua
lią pradžią tuo, laiku, kai
bus atidaroma prenumeratų
stotis ant vietos.
Andrius Daugirdas, kuris
ves aktyviai prenumeratų
žygį visuomenės tarpe kaip
tik bus tada ant vietos ir
galėsite susipažinti su juo
apmokėti savo prenumera
tas, pradėti naujas prenu
meratas kaip dovaną ar įteikti vardus savo prietelių,
kurie manote norėtų skai
tyti “Draugą” per vieną sa
vaitę dykai susipažinimui.
Visiems, kurie atnaujins
savo prenumeratą ar užsi
sakys laikraštį, gaus dova
nų vieną pasirinktą knygą.
“Draugo” atsiminimui ir ge
resniam susipažinimui bus
dalinamos dykai.

Londonas, rugsėjo 4 d. . Berlynas, rugsėjo 4 d. —•
— Pranešimai iš Ber'yno Į — Berlyno radio paskelbė,
šveicarų spaudai skelbia, jog . jog Vyriausybės aukštieji
esą manoma, kad pats Sta-1 sluogsniai paskelbę, jog Vylinas atvykęs Stallngradan, riausybės aukštieji s’.uogskad vadovautų to miesto niai paskelbę, kad vokiečių
gynimui.
«
kariuomenė pasiekusi vaka
rinius Stalingrado priemesčius ir jog nacių kariuome
nės daliniai iš Krymo pa
deda kovoti prieš rusų tebe
laikoma Kaukazo Juodosios
jūros pajūrį.

kariuomenė tebedaro didelį
spaudimą į vokiečių ir italų
pozicijas EI Ruvveisat ir
Paret EI Himeimat apylin
kėje.

Kaltinamasis
aktas Haupto
giminėms

j

.

<”L»raugas”

Acme

telephoto)

Amerikiečiai
sulaikė japonus
kur,
Solomonuose

New Yorke vienas vyras įėjo parduotuvėn ir jam pasipainiojo kačiukė su Hitlerio
ūsais. Tad jis ją spyrė ir jai jlaužė žandikaulį. Kačiukė paimta gyvulių ligoninėn,
Chicago, rugsėjo 4 d. — bus gydoma.
Federalis kaltinimo
aktas
šiandie pareiškė, jog šeši
Chicagos giminės ir drau
Jaunuoliu šaukimas
gai nubaustojo kirtim nacių
kariuomenėn priklau
agento Herbert Hans Haupt
esą kalti išdavimu. Jiems
Chungkingas, rugsėjo 4 generalinį štabą Nanchan sys nuo vadovybės
gresia mirties bausmė.
d. — Leit. gen. Stilvvell šta ge, gal būt nuskandino sepKaltinamajam akte parei bas šiandie pranešė, jog j tynius garlaivius ir sužalo
Washingtonas, rugsėjo 4
škiama, jog Haupto giminės Jungtinių Valstybių lakūnai jo kitus Singtze-Hankow ka d. — Senato karo komisijos
ir draugai saugoję jaunąjį apmėtė bombomis japonų nale.
pirmininkas šen. Reynolds
Hauptą, saugoją jo nuosa
Šiandie iš Indijos, kur jis šiandie pareiškė, jog jis krei
vybę ir pinigus ir padėję
l išbuvo apie mėnesį, grįžo psis į karo departamentą,
jam pilnai žinodami, kad jis
I Chungkingan gen. Stilvvell, kad formaliai būtų pareikš
yra priešo agentas.
Japonai teisinas
Amerikos pajėgų vadas Ki ta reikalingumas šaukti ka
nijoje, Burmoje ir Indijoje. riuomenėn jaunuolius 18 ir
Kaltinamųjų tarpe yra neįsileidę paramo
Vakar virš Kweilin, Che 19 metų.
nubaustojo tėvai Hans Max
kiango provincijos pajūry
Haupt ir Erna E. Haupt, saugumo sumetimais
Reynolds pareiškė, jog jis
je, Amerikos aviacija pašo savo nusistatymą įneštuoju
jo dėdė ir teta ir kiti. Kiek
vienam jų bus reikalauja
Tokijo, rugsėjo 4 d. — vė penkis japonų orlaivius. įstatymų parems “mūsų ka
ma $50,000 užstatas.
ro vadų nutarimu”. Jei įneš
Japonijos radio paskelbė ja Prezidentas už kainu
tasis įstatymas imti kariuo
ponų žinių agentūros Domenėn jaunuolius 18-19 me
T
mei pareiškimą, jog Japoni tvarkymo ūkio
Giria Jungtiniu
tų būtų priimtas, kariuome
jos vyriausybė atsisakė lei produktams
nėn būtų galima šaukti apie
Valstybių lakūnus
sti Amerikos Raudonajam
Washingtonas, rugsėjo 4 2,000,000 naujų kareivių.
Kryžiui siųsti reikmenų ame d. — šiandie pranešama,
Kairo, rugsėjo 4 d.—
rikiečiams belaisviams Ja jog Prezidentas Rooseveltas
Šiandie paskelbta, jog britų
ponijoje neutraliais laivais, savo specialioje Darbo Die Industrijai reiks
karo vadas vakarinėj dyku
nos kalboje kreipsis į kon
moj, Afrikoje,
aviacijos nes “Japonija negali leisti
gresą, kad būtų padarytas 5,000,000 moterų
vicemaršalas Arthflr Conin- Amerikai netrukdomai rink
priedas įstatymui, kuriuo
gham pareiškė vien tik pa ti informacijas karo veiks
Washingtonas, rugsėjo 4
šiuo metu draudžiama suda
gyrimą Amerikos
lakū mų apylinkės”, šiokio laivo
d. Darbo pajėgų komisijos
kelionė taip kaip tik ir įga ryti nustatytas pastovias pirmininkas Paul. V. Mcnams.
kainas ūkio produktams, ne
Pasak maršalo, britai esą lintų, pasak japonų.
bent jie pasiektų 110 nuošim Nutt šiandie paskelbę, jog
dėkingi ir “didžiuojamės jū
sudaryta moterų taryba, ku
Domei pažymėjo, jog Ja čių esamo pariteto.
sų (Amerikos) lakūnų pas ponijos vyriausybė pranešu
Įtakingi vyriausybės šiuo ri padėti surasti ir apmo
tangomis, kurias jie parodė si Amerikos Raudonajam
ganiai taip pat pastebėjo, kyti 5,000,000,000 - moterų
šiuo sunkaus darbo ir sun Kryžiui, kad amerikiečiams
jog manoma, kad Preziden- karo industrijai.
kių kovų periodu. Gerii at karo belaisviams ir inter
Įtas sudarys kainoms tvarky
Savi pareiškime McNutt
likta”.
nuotiems asmenim esąs tei . ti ekonominę komisiją, ku- pažymėjo, jog moterų daly
kiamas aprūpinimas prisi i ri pravestų jo pramatyta an vavimas karo produkcijoje
laikant tarptautinės teisės tiinfliacijos programą
yra būtinas laimėjimui. Pra
Naujas nacių
ir todėl nesą reikalo jokiai
džioje karo produkcijos dir
pašalpai.
Maskva, rugsėjo 4 d. — bo 1,400,000 moterų, iki šių
saugumo viršininkas
Dvidešimt penkios Vokieti metų gruodžio mėnesio tas
Londonas, rugsėjo 4 d. — leris paskyrė naują viršinin jos divizijos šiandie baigia skaičius pasieks 4,500,000 ir
— Vokietija paskelbė, jog ką gen. Friedrich Hirshhau- supti Stalingradą iš trijų iki 1943 metų pabaigos jis
priešorlaivinei apsaugai Hit er.
turi pasiekti 6,000,000.
pusių.

Amerikiečiai bombardavo
japonų laivus Kinijoje

Londonas, rugsėjo 4 d.
— Reuters paskelbė Tokijo
radio pranešima, jog Japo-

nijos laivyno brigada išlaipinta Lomblen saloje, 100
myliu į šiaurvakarius nuo
Timoro salos,

Maskva, rugsėjo 4 d. —
Stalingrado gynėjai du ar
j tris kartus perviršyti 400,i ooo nacių kariuomenės ir
i000 kovos orlaivių, buvo
priversti pasitraukti ir šio
svarbaus Volgos miesto pagidavimas atrodo turės ne
! trukus įvykti.

kuri užimta

Maskvos laikraščiai šian
die pareiškė, jog esą gali
ma, kad miesto gyventojų
Washingtonas, rugsėjo 4 sudarytoji savanorių kariuo
d. Amerikos submarinas be menė gali sulaikyti nacių
kovojant prieš Japonijos su kariuomenę.
sisiekimo linijas Tolimųjų
Lakūnai iš Egipto
Rytų vandenyse, Solomonų
salose Amerikos marinai i Pranešimai skelbia, jog
kovoja prieš trečią japonų ‘ Stalingrado frontan atsiųsbandymą atsiimti strategi- ta įgudę aviacijos lakūnai
nes bazes pietvakarių Paci- iš Egipto fronto ir žemyno
kariuomenė iš Prancūzijos.
fike.
Situacija ypatingai sunki
Paskutinysis laivyno ko
munikatas,
pareikšdamas, susidarė į pietvakarius nuo
jog atsinaujino kovos Solo- ) Stalingrado kur vokiečių ka
mon salose, duoda optimis- | riuomenė pravedė smarkias
tiškai suprasti, jog Ameri- atakas prieš rusus, šiose
kos ne tik atlaiko savo po- atakose dalyvavo gausus da
zicijas, bet ir įsistiprina Hnys vokiečių tankų,
prieš mėnesį užimtose saloši vokiečių ataka parlauge
žė giliai rusų linijas ir suNors priešo pajėgų skai- laikyta tik tada kai vokie
čius nepaskelbtas, bet ma- čiai neteko dvidešimt šešių
noma, kad jis yra menkes- sav0 tankų.
nis už tas pajėgas, kurios Pavojus laivyno bazei
bandė invaziją Solomon sa
Situacija prie rusų laivy
losna rugpiūčio 20 dieną.
no bazės prie Juodosios jū
ros Novorosiisko ir toliau
kaskart blogėja, ypač vo
150 karo kapelionu kiečiams
privertus rusus
Ottawa, rugsėjo 4 d. — {pasitraukti.
Maj. gen. H. F. G. Letson
Sovietų karo vadovybė
paskelbę, jog Dieppe benJ0g jų kariuome.
drose atakose žuvo 170 Ka nė tebetęsią nacių naikini
nados kareivių ir sužeista mą Mozdoko apylinkėje, kur
626 kariai.
, naciai buvo persikėlę per
Gen. Letson pareiškė, jog upę SeiiagdeSimt mylių nu0
žuvusiųjų vardai nebus skel iGrozny naftos ver8mių
biami, kad duotų progos j _ _______________________
esamiems Prancūzijoje ka
nadiečiams gyviems pabėgSaulė teka 6:20 vai., šau
pačioje karo pradžioje.

ti.

lė leidžias 7:22 vai.

LABOR DAY VISI "DRAUGO.. PIKNIKAN VYKS!

t

D B A U O V

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Sv. Antano dr-jos
metinis piknikas

cas Šidlauskis, akordionu —
Petras Norkus ir John Steb;ley, klarnetu — Jonas Jaku
tis, Sr., ir Kaz. Švažas, smui
ką — Stan. Dambinskis, Jo
nas Montvilas, Stan. Vaišj noraa> Feliksas Burba ir Feliksas Sedaravičia. Visi mu
zikantai iš Lietuvos.

jaukus 13 metų ji buvo savo
mokyklos draugių pasveikin
ta ir apdovanota. Žaista, šok
ta ir linksmai laikas praleis
ta. Jurgis ir Ona Bukančiai
taip pat minėjo 19 vedybi
nio gyvenimo sukaktį.

Lietuvių Dienos darbinin
kams ir darbuotojams rugp.
29 d. buvo suruoštas vaka
rėlis Lietuvių Auditorijoj.
Pasivaišinus užkandžiu ' ir
gėrimu, linksmai pašokta,
padainuota ir pasidalinta į- Rodys paveikslus
spūdžiais iš sėkmingos Lie
Lietuvių Auditorijos ko
tuvių Dienos.
misija praneša, jog Lietuvių
Dienos parado ir įvykių par
Veteranai muzikantai
ke filmą bus rodoma dykai
Arba žilgalviai, pionieriai svetainės darže rugsėjo 20
šios kolonijos, kurie senovėj d. Visi eisim pažiūrėti, kaip
savo muzika puošė kiekvie atrodom judamuose paveiks
nas vestuves, krikštynas ir luose.
varduves, ir šiais, džiazo ir
kitų naujų šo£ių laikais, lie Buvo Kenoshoj
tuvių tarpe senoviška, gra
Gražus būrelis vaukegažia lietuyiška muzika lošia niečių dalyvavo Dainų šven
svarbią rolę. Jie neatsisako tėj Kenosha, Wis., rugp. 30
nuo pakvietimo, primokauSf^TrDalyvavo ir šv. Baltrą
ar dykai, patarnauti. Daž miejaus choras su varg. St.
niausiai patarnauja dykai. žyltumi.
Enrikas
Čia ir, noriu supažindinti
skaitytojus su mūsų WaukeBūti draugiškam žodžiuogano veteranų muzikantų | se ir greitam darbuose, viansambliu: kastantinka grie 'sa tai maža kainuoja ir lažia Juozapas Grikšas, Vin- | bai naudinga. (Henrikas IV)

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nue ugnies ‘namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reMialaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t

širdžių ir pasidarbuotų to
ted St., krautuvė rakandų,
Smagus
piknikėlis
kiam kilniam tikslui. Juk ži
radio ir jewelry.
West
Side.
—
šv.
Kazi

note, kad šio parengimo vi
Pranešėjas
Važiuojame į ‘Draugo’
Į mėnesį klebonui pagelbėjo
miero Akademijos Rėmėjų
sas
pelnas
skiriamas
dviem
Į parapijoje. Kun. Miciūnas
pikniką
Išviršinis švarumas yra
seselėm pabėgėlėm iš nelai- 10 kuopa rengia smagų pik
1 vyksta į Chicagą aplankyti, .
, .
vidujinio
tyrumo laidas.
Rugsėjo 7 dieną Vytauto saviškius, o paskui grjš j I
“^barų okupacijos niką parapijos “Rūtos” darparke įvyksta metinis, mil
i kurios šiuo laiku randasi Ar 1 že, 2331 West 23rd Place,
Mihvaukee, Wis., tęsti moks- Į
žiniškas dienraščio “Drau
gentinoje. Įsivaizdinkime tų Šv. Kazimiero vienuolyno
lą
Marąuette
universitete.
dyiejų
nelaimingą u. naudai sekmadienį, rugsėjo
go” piknikas, kur'.s vertas
DR. SEIMĄ SODEIKA,
ries savaitę Kenoshoje apadėkime kas kuo ea- 6 d- Pradžia bus 7 vai. vak.
kiekvieno lietuvio kataliko tostogas
d.
praleido ir kun. Mi-1 ‘J ' *
hi]a
, Bus vitoko s k a n a u s ir'
paramos. Dienraštis “Drau
lime, o kiek bus nepaprasto Į
ciūno sesutė Emilja. Buvo
AKIS IATTRLNftJA
daug linksmumo. Visi kvie
gas” kasdien per visus me 1 apsistojus pas Vedeikius.
džiaugsmo
atlikus
tokį
lab, ,
, ,
AKINIUS PRITAIKINA
čiami atsilankyti.
tus ištikimai lietuviams tar
danngą darbą.
Reng. komisija
Ofise randasi kiti pataisymo
nauja, atnešdamas į nąmus
Neseniai buvo pranešta,
metodų įrengimai akims, ku
vėliausias žinias ir gražių
rioms akinių pagelba neužtenka.
kad Atftanina Leščinskienė,
pasiskaitymų. Todėl lietuRA.DIO
žymi visų labdaringų darbų
VALANDOS:
, viai iš savo pusės turėtų
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
rėmėja paaukojo parengimui
Budriko radio programa
Antradienio ir ketvirtadienio
'jaustis, jog jie “Draugui”
į didelę statinę alaus. Ačiū nedėlios vakare 9 valandą
vakarais.
Vargdienių
Seserų
skolingi. Tat, štai, viena ge
brangiai geradarei už stam- i Chicago laiku iš galingos ra137 No. Marion Street
riausių progų “Draugui” at-' Gildos susirinkimas
bią paramą; laukiame, gal dio stoties WCFL, 1000 kil.
Oak Park, Illinois
silyg nti ir jo reikalus pa
dar rastųsi ir daugiau pana
Kastas Sabonis, baritonas,
(Prie kampo Lake St)
remti, t. y. dalyvavime jo ir parengimas
šių geradarių. Tas sutaupys solistai, kvartetai, duetai ir Telephone: — EUCLID 906.
piknike.
— REZIDENCIJA —
Antradienį, rugsėjo 8 die is.aidas, ir parengimas at didžiulis 15 muzikantų radio
Daugelis kenošiečių ren- ną Aušros Vartų parap. mo- neš daugiau naudos. Už tai orkestras. Klausytojai turės 1441 So. 50th Avė., Cicero, DI
TeL: Cicero 7681
giasj dalyvauti šiame pikai- kyklo9 sa)8je lygiai 7:30 val prašome atsiliepti arba at progos išgirsti daug gražių
ke. Kurie važiuosite, pakvies vakare įvyks Vargdienių Se- vežk ite pas dvasios vadą į lietuviškų dainų ir muzikos.
kitę ir savo pažįstamus, jei serų Gildos, susirinkimas. Šis kleboniją kun. J. Dambraus
LIETUVIS DAKTARAS
Lietuviška įstaiga leidžia
turėsite vietos automobiliu- susirinkimas yra tuo svar ką, jis maloniai priims.
OPTOMETRISTAS
šias programas, būtent Jos.
Pritaikina akinius
je. Dalyvaukime, kenošiečiai, bus, kad jis bus paskutinis
K. F. Budrik, Ine., 3241 S. Halss ta ak o mingai ui
“in corpore” “Draugo” pik prieš parengimą, kuris ren
prieinamą
nike. Parodykime, jog mes giamas rugsėjo 20 d. West DR. VAITUSH, OPT.
DR. G. SERNER
LIETUVIS
branginam ir įvertinam t ka Sidėje parapijos “Rūtos
JOS F. BUDRIK
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
talikišką spaudą. Atsiminki darže. Užtat nuoširdžiai pra
KKAIJTIVEJE
25 metų patyrimas
me, kad tą dieną piknike bus šoma visas ir visus narius
Tel. Yards 1829
3241 So. Halsted St.
Pritaiko Akinius.
išdalinta $1,000 U. S. karo Vargdienių Seserų Gildos
Kreivas Akis
Telefonas:
bonais. Gal, kai kuriems ir kuo skaitlingiausiai šuva- 1 Mane 29 metą praktikavimas
Ištaiso.
kenošiečiams pavyks parsi Žiuoti, ir kuo daugiausia nau į 0ptemežriSllyr*Ak5V*S^elaH»taa
Caiumet 4591
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
vežti šių U. S. karo bonų. jų narių pasikviesti ir atsi- I Palengvina akių įtempimą, kuria
DHL RADIO PATAISYMO
kampas 34th SL
-u- n-i
, v
•
i
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Pasimatysime Vytauto pa
PAŠAUKITE:
vežti. Butų 1 3, b & 1 maloivu, I svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
rke Labor Day, dienraščio kad nariai grąžintų dovanų I to““®, skaudamą akių karštį, atitai- Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
YARDS 8088
trumparegystę ir
tonregystę.
“Draugo” dideliame piknike! knygutes ir °pasiimtų jų dar i«o
Prirengia teisingai akinius. Visuo1 se atsitikimuose egzaminavimas da
Nauja šv. Mišių tvarka
po vieną kitą. Kun. J. Dam romas su elektra parodančia ma
LIETUVIAI DAKTARAI
Su rugsėjo 13 diena grįši brauskas, draugijos dvasios žiausias klaidas. Specialė atyda at
į mokyklos vaikus.
me prie senos tvarkos kas vadas, tų knygučių, kaip gir kreipiama
Dl P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
Kreivos aky* atitaisomos.
link šv. Mišių sekmadieniais. dėjau dar turi* Jų buvo at VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
DR. V. A. ŠIMKUS
- DANTI8TA8
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne
Nuo rūgs. 13 šv. Mišios sek
dėlioj pagal sutartų.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
spausdinta labai nedaug, tik
madieniais bus 8, 10 ir 11 i pora šimtų. Nejaugi mes ne Daugely atsitikimų akys atitaiso
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais,
Ketvirtadieniai*
me* be akinių. Kaino* pigiau kaip
ir
Penktadieniai*
pirma.
vai.
744 West Sfith Street
galime tą mažą skaičių iš
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
1712 South Ashland A v.
3147 S. Halsted SL, Chicago Valandos: 11-lY? 2-4 ir 6:30-8:30
leisti. Yra narių mūsų tarpe.
Susirinkimai
. PhMM TAJkWL
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
Rugsėjo 6 d., po pi^.ltoios išleido jau dvidešimta
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet.
Mišių šv. šaukiamas soda- |knyguc.ų. Isfkrųjų, kaip buTeL CANai 6969
lieėių ir Gyvojo Rožančiaus im gr^u; l<‘>dj«t'i»i >r dau- Būkit Malonūs
DR.
F.
C.
WINSKUHAS
giau tokių darbingų geraDR. WALTER J. PHILLIPS
SAVO AKIMS!
dr-jos mėnesiniai susirinki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viena pora aklų visam gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mai. Po sumos įvykti L. R.
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Uegsamlnuotl Jew moderniškiausia
2158 West Cermak Road
ADVOKATAS
Ofiaaa ir Rasidencija:
K. Susivienymo kp. susirin
metodą, kurta regėjime mokslas
Ofiso taL OANal 2346
galt suteikti.
2155 West Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 lr 7—9
kimas. Nariai prašomi skait
85 METAI PATYRIMO
Seredoj pagal sutartį.
WH1THEY
E.
TARUTIS
pririnkime
akiniu,
kurie
pašalina
lingai dalyvauti.
OFISO VALANDOS
visą akių Įtempimą. ..
: 7664 So. Fairfield Averai

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

Įvyksta šį sekmadienį, ru
gsėjo 6 d., Lietuvių Audito
rijos darže, prie 9 ir S. Lincoln gatvių. Bus įvairių žai
dimų, “bingo”, šiltų ir šal
tų gėrimų, gardžių užkan
Svečiavosi pas Špokus
džių. Visas pelnas eis drau
Alekas Zalpa, savininkas
gijos naudai.
taverno, Melrose Park, III.,
Visi vietos ir apylinkės
Lietuvių Dienos ir atostogų
lietuviai prašomi dalyvauti
proga aplankė savo senus
ir kartu linksmai liuosą lai
pažįstamus Vladą ir Ievą
ką praleisti. Pasitaikius lie
špokus. Gėrėjosi lietuvių gra
tui, visas įvykis bus Lietu
žiu paradu (ir pats dalyva
vių Auditorijoj, šeimininkai
vo) ir programa.
dienos: Pranas Dapkus, Pra
nas Buksas ir Kaz. Jurgai Birthday party
I
tis ir draugijos valdyba už
Laurinos Bukančiūtės, diutikrina visiems gerą laiką. ktės Jurgio J. ir Onos Bu
Bus ir šokiai prie geros ve kančių, vietos veikėjų, įvy
teranų muzikos.
ko rūgs. 3 d. savo name. Su
Darbini ūkams vakarėlis

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI Ši$ Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FTRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANT
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

a

CHICAGOJE

ADVOKATAS

Išvažiuoja

Centrinis Ofisas į

Apie Labor Day Kenosha
palieka kun. A. Miciūnas,
MIC., kuris daugiau kaip

8138 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-tua
valandos vakare.
Telefonas CALamet 6877

134 N. LA SALLE ST.

PASKOLOS ,
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
»
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

Room 2014

TaL RTAte 7OT1

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

Oflao t*L VIRgini* 0038

IR T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:36 P. II
Trečiadieniai* : pagal sutartį.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

hal

DR. XI SIMONAITIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
.

geros rūhlov nvnlerų kaUlnlnl, kailiukai'. fMipuo'talM
,-loth kutai parslduida nužemintomis kainomis.
jVVEHkkVR

IK

PVFYM

FAMATYKITE

arba

MANOMU*!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Sk

Yards 2588

Mra. K. P. Daiubak Ir Duktė, Sav.

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefenan:

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenoe
Kampas 18-toa

relefonac OANAL 0528, Chicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien »:*O a. m. Iki 8:S0 p. m.
Trečiad. lr Mtad. 8:80 a. m.
Iki 7:0* n. m.

AMERIKOS LttTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Dr. John J. Smefana
Dr. J. J. Smefana, Jr.

toL: KEMoek 8160

T< YARdi

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR6HIBURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis suaitan*.

2423 West Marąuette Rd.

TaL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS A CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Seitad. va
karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

8241 West 66th Place
TaL REPubllc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedaliomis pagal antartį.
Office taL YARda 4787
Namų tat PROipect 1930

TaL YARda 6981.
6107.

Canal 8887

DR. A. J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

Oflao vaL» ano 1-3; nuo 6:30-8

Z56 West 35th Street

2017 So. Western Avė.
TaL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki S vaL kaadieą
Ofiso TaL ............ VIRglnia 1886

arti 47tk Street
vaL: nuo 9 vaL ryte iki 6 vai. vak
Seredoj pagal nutarti.

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

6757 So. Western Avė.

LIGONIUS PRIIMA:
Kaadlen nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiad. ir Sekmdd. tik eusitariua.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį '

OR. CHARLES SE6AL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonu CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MlDway 2880

Chicago, IU,

1918 9o. Halsted SL
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
ir pagal antartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmadiesiaia taipgi pagal antartį. Sekmad. nud 10 iki 12 vai. ryto.
Rea telefonai “

TaL OANal 6967
Re* tok: PROapect 6689 TaL Oleere 1464

DR. P. Z. ZALATORIS

Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

4645 So. Ashland Avenue

Telefonas: HEMIock 5849

Am. 6068 So. Taisau
Rea. T«L GROvehiŪ 0611
Offloa toL HEMloefc 4648

SUKNELIŲ

šeštadienio, rūgs. 5 d., 1942

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tol.: Yarda 0994
Rea. Tel.: Kenvvood 4300
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOS
ReiidendJ*: 6600 8o. Arteaian Arą
ir pagal antartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2 9 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS- U v
iki 3 popiet Res^625 So. 50th Avenue Nedėliomis ano 10 iki 12 va), dieną,
6 iki 9 vai. vakare
Tek Cicero 1484

1621 So. Halsted Street

Kamp. I5tos gat ir 49th CL

DR. A. JENKINS

Nuo KugpitiČio (Aug.) 1 d.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. MARGERIS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvi*)
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4146 Archer Avenue

2500 West 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia -rSauk KEDzie 2868
VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
Penkt.. Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
bekmad. ragai čtutariaię

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais i* Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofise telefonas FRfbtpect 6737
Namų telefonai*i VIRglnia
Iginia 2421

Priims ligonius nuo
, 1-mos iki 3-čio» popiet
ir nuo
6-tos iki 8-tos vak.

Telefonas: Y A R DS7299
8325 South Halated SL*

B£MKXX£ “DBALGa’’
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Šeštadienis, nigs. 3 u., 1942

Arkivyskupo S. Stritch laiškas
tikintiesiems ir kunigams
Didžių visuotinų nelaimių
Rugsėjo 13 d. vakare, sek
laikais atgailiojančiomis ir madienio vakare, aš noriu,
nužemintomis širdimis njes kad mano kunigai ir žmonės
kreipiamės prie Dievo turė susirinktų su manim prie
dami mintyje psalmisto žo altoriaus Soldier a' Field ir
džius: “Viešpatie, atgailio- Šventoje Valandoje melstų
jančios ir .nužemintos šir- si už mūsų šalį ir už mūsų
dies neatmesi ”. Diena iš ginkluotas jėgas. Chicagos
dienos mes giedame Sveika Arkivyskupijos Švento VarKaralienė, kuri mums pri do draugijos pagelbsti man
mena kaip ją pirma sugie prisiruošti šiai šventai Va
dojo pamaldi tauta, savo landai. Prieš jos atidarymą
vyskupui vadovaujant, pra mes viešai atkalbėsime spe
šant išvadavimo iš didžios cialias maldas už mūsų ka
viešos nelaimės, šv. Karo reivius ir jūrininkus, kurie
lius, marui užpuolus jo Mi guldė savo gyvybes šiame
laną, nedelsė užsivilkti at kare už mūsų laisves. Yra
gailotojo drabužio ir didžio- mūsų viltis ir malda, kad
je viešos procesijos maldoje kiekvienu atveju šioji Šv.
kartu su savo žmonėmis pra Valanda bus didžiausia mal
šyti Dievo pasigailėjimo. Ne da Chicagos bažnyčiose dar
kartą Dievas išklausė tas iš aukota. Šiuo laiku mes de
kilmingas visuomenes, žmo dame visas savo pastangas
nių, kunigų ir vyskupų at padaryti ją tai, ką mūsų ti
gailos maldas. Šiomis dieno kėjimas ir meilė nurodo. Ga
mis yra mūsų pareiga su- lingos iš tikro esti tos jėšaukti savo kunigus ir žmo- gos, kurios stoja prieš mus
nes aplink mus ir giliame atimti mūsų tautinį pavelde
nusižeminime, atgailaujant jimą. Galingesnė dar bus
už nuodėmes, viešai melsti mūsų malda Dievui, kurio
Dievo suteikti mums teisė- galybė didesnė už kariuome
tą laimėjimą šiame kare už i nes ir kurio gailestingumas
žmogaus teises. Turime pa gausesnis net ir už mūsų
kelti balsus viešoje maldoje drąsius prašymus.
Kad visi mes būtume mal
ne su išdidžiu puikumu, bet
atsimenant savo nuodėmes dos dvasioje ir, kiek galima,
ir nusidėjimus turėtumėm mielesni Dievui, kaipo dva
pasiruošimą
šiai
mūsų Dievui paaukoti savo sinį .
nužemintas širdis, prašant Šventai Valandai mes įsa
Jo, kad leistų mums nuga kome, kad visose Arki
Bažnyčiose ir
lėti priešus, kurie nepripa vyskupijos
pradėta
žįsta Jo ir pasmerkia Jo Koplyčiose būtų
Maldų
Tridua,
ketvirtadie

vardą. Jėzus savo Kraujuje
je ir kančioje ant Kryžiaus nio vakare, rugsėjo 10 d.
meldėsi atlygint už nuodė Per šias tris dienas po pa
mę ir padaryti mus kartu rapijinių ar bendrų ar vy
riausiųjų mišių bus sukal
su savimi Dievo sūnumis.

Viešoje atgailos maldoje
mes turėtume susijungti su
Jėzumi ant Kryžiaus ir mel
sti Dievo greito, švento ir
teisėto laimėjimo per Kristų
mūsų Viešpatį ir Išganyto
ją. Užtat susirinksime ir at-

bėta Šv. Širdies Litanija,
Miserere ir Pasiaukojimo
Aktas Šv. širdžiai.

Vakre per Šv. Valandą
bus viešai išstatytas Šv. Sa
kramentas, patogiu laiku ir
tarp maldų, paprastai kalkalbėsime didžiąją viešąją barnų Šv. Valandoj, bus sumaldą už mūsų mylimą šalį kalbėta taipogi Septynios

Atgailos Psalmės ir Visų
šventųjų Litanija, šv. Va
landa baigsis palaiminimu.
Rytmetinėse ir vakarinėse
pamaldose patarta, kad bū
tų duodami trumpi pamoki
nimai apie Konsekraciją,
Adoraciją ir Reparaciją Šv.
Jėzaus širdžiai. Neuždedant
pareigą, mes prašome, kad
tos Triduos penktadienyje
mūsų kunigai, vienuoliai ir
tikintieji pasninkautų kaip
įsako Bažnyčia ir tokiu bū
du padarytų
penktadienį
pasninko ir susilaikymo die
na. Mes nuoširdžiai ragina
me visus priimti švenčiau
siąjį bent vienoje šių dienų.

didžioje Chicagos Bažnyčios
maldoje. Joje mes būsime
katalikiškame
vieningume
su šv. Tėvu, kuris be palio
vos meldžiasi tiesa ir meile
t
pagrįstos taikos. Išganyto-

Šv. Valanda Valanda Sol
dier ' Field bus iškilmingas
ir viešas uždarymas šio Mai
dos ir Atgailos Tridienio
mūsų greitam tiesos ir mei
lės laimėjimui.
Nuoširdžiai, nuolat mes
raginame visus mūsų ku- Į
nigus, vienuolius ir žmones
susijungti su mumis šioje

JONAS SASINAS
Gyveno 1231 S. 50th Ave.,
Cicero. III.
Milė Rega 2, 1942. G:00
vai. vak., suaukęs pusėa atn.
Gimė Lietuvoje Kilo š Tel
šių apskr., Agtrdžių parap.,
Daukstenų kaime.
Amerkoje išgyveno 32 m.
Pai ko dide lame nul'fldime
2 brolius Antanų, ir Mykolų,
seserj Sofų ir švogerj Juli
jonų Šaulius, se ers dukterį
Constance Vensklenę, Jos vy
rų Stanislovų Ir jų dukterj
Constance, švogerj Stanis'ovų
Gilvidų ir daug kitų giminių,
draugų Ir pažįstamų. I.ietuvoje paliko 2 seseris Onų Apuisklenę ir Petronėlę Lukošenę ir Jų šeimas
Velionis
pilk’ausė
prie
Vardo Jėzaus draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano
B. Petkaus konlvčio e. 1410
So. 60th Ave.. Cicero, Iii.
1 atdotuvės (vyks pirmadie
nį, Rlfgs. 7 d. iš kop'vC’os
8:00 vai. ryto ims atlydėtas
J šv. Antano par bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
riminis,
draugus-ges ir pažjstamus dalyvauti laidotuvė
se
Nuliūdę Broliai, Sew»o, švg"rial, Sesers Duktė Ir Gimi
nės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero
2109.

(Nukelta į 4 pusi.)

A.

t

A.

AUGUSTAS
ROMANAUSKAS
Mirė Rugp. 31 d. 1942 m.,
sulaukęs pusės amžiaus. Gimė
Lietuvoje. Kilo Iš Ežerėnų ap
skričio, Dūkštų parupijos. Keizų kaimo. Amerikoje išgyveno
29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
švogerj Antanų tr švogerkų
Uršulę IMačuIius ir brolio vai
kus Antanų ir Jonų Romanauskus, ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
laidotuvėms rūpinasi švogeris Antanas Mačulis.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitage
Ave.
Laidotuvės
Jvyks pirmadieni, Rūgs. 7 d.,
1942 m. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas J šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtus J Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nutiūde:švoger».s, švogerka,
Brolio Vaikai ir Giminės.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Jau sukako devyneri jnetai,
kai negailestinga mirtis atsky
rė tš mūsų tarpo mylimų vyrų
Ir tėvelj.
Netekome saVo mylimo vyro
ir tėvelio Rūgs. 5 d., 1933 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmiršti.
I-al Gailestingasis Dievas sutei
kia jam amžinų atiisj.

Mes, atmindami tų Jo liūd
nų prasišallnimų tš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias (su- egzekvijomis) už Jo
sielų antrai!.. Spalio 6 d.. Ne
kalto Prasidėjimo švenčiausios
Panelės Marijos parap. bažny
čioje. Brighton Parke, 8:00
vai. ryto.
Nuliūdę: Moteris Domicėlė,
Dukterys Paydina lr Elena.

Mnenber of the Lithnanlan fftiamber of
MODERNI Išvidinė PARODA:

4585 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 8645

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St >
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9-6 yal.

OPERATORES — patyrusios prie
sing'e nerd'e mašinos. Gera užmokestl.4
Taipg' mergin-i reikalingi
išsimok’nti.
Gera mokestis laike
mokin’mo.
PROTF CTION PRODUCTS CO.
615 No. Aberdeen

•

Hydraulic Pressmen

MERGINOS

Prie abelnų dirbtuvėje darbų.
HALSAM PRODUCTS
4114 Ravenswood Ave.

PAGELBININKAI

Carpenters, Paint Sprayers
IR FINISHERS

% Air Brush Artists
Stain Table Workers
Wipers ir Stipplers

MERGINOS
AR VIDURAMŽIO MOTERYS I’Ž
VEITERKAS dirbti Duncheonettes.
prie fountains ir Kavinėse D’enomls
Ir naktimis darbai. Aukščiausia už
mokestis. geri tinsai. puikios darbo
sųlygos. Atsišaukite j
GATEW.\Y RESTAURANTS
Tja.Kalle St. Station

321 w. setu st.
MULTI-PRODUCTS, INC.
VAIKINAI reikalingi dirbti dirb
tuvėje Patyrimas nereikalnga. At
sišaukite j
RI NZEL CORD * WIRE CO.
4727 IV.. Montroso Ave.

WIRERS IR SOLDERERS

LABORERS

lOO^fKaro Darbai.
Aukščiausias
užmokestis. Kurios dabar dirba prie
karo darbu nebus priimamos. Maty
kite Mr. E. Frledman.
TRAV-LER KARENOLA RADIO
& TELEV1SION CO.RP.
1036 W. Van Bu i ren
VIDURAMŽIAUS MOTERIS reika
linga prie lengvo namų darbo. Pa
gelbėti prižiūrėti 2 vaikučius 4 ir 6
metu. Sekmadieniais nereikia dirbti.
Dirbti tik reikia iki 7 vai. vak. dar
bo dienomis Pašaukite:
SUNNYSIDE 1496.

ARMATURE WINDEH lr TROUBLE SHOOTER. Dirbti elektros motor pataisymo dirbtuvėje. Puiki už
mokestis.
M. GOLDSCHMIDT & CO.
1022 W. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — BUČERNft IR
GROSERNfi. Biznis ge-al išdirbtas
per 10 metų. rarslduoda už pigių
kainų ar mainvs ant mažo namo
ar kito ko. Atsišaukite sekančiu
adresu:
2616 IVF.ST 71ST STREET

VYRAI REIKALINGI
Suvirš 18 metų amžiaus. Angliškai
kalbanti dėl išnešiojimo
telefono
1 knygų. Atsišaukite prie MR. LANG,
41# E. 25TH ST. tarpe 7 vai. ryto
Ir 4 vai. po piet, nuo Pirmadienio
iki Penktadienio prtskaitant. Sek
madieniais Jrt šeštadieni.ilw užda
ryta.

VAIKINAI
17 iki 20 metų am
žiaus reikalingi orderius išpildyti ir
tt. dirbant wholesale stock rumuo- '
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
ni darbai tiems, kurie parodys ga
bumų. Atsišaukite J
3X3 E. ONTARIO RT.

į

Newark, N. J., rugsėjo 4
d. — Po eilės kratų New
Jersey valstybėje federaliai
agentai suėmė bent septy
niasdešimt svetimšalių, ku
rių dauguma manoma yra
vokiečių bundo nariai.
Specialus FBI agentas E.
E. Conroy pareiškė, jog kra
tose esą suimta didelis kie
kis kontrabandos. Visi suim
tieji nugabenti į Ellis salą,
kur jie bus plačiau apklau
sinėti.

VALANDOJE

NULIŪDIMO

MOLDERIAI — prie
"sųueezer"
mašinos. Patyrę prie breso. Atsi
šaukite J
ACE FOUNDRY CO.
1650 N. Kostner Ave.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LABORERS
' VYRAI 40—50 METŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Aukščiausia užmokestis dirbtuvė- ' i
je, kuri dabar dirba 100% Ka
rės medžiagą. Turi būt piliečiai, ll
Pašaukite dėl pasitarimo MANS-J
FIELD 7161 ar asmeniškai atsi
šaukite į
JEFFERSON ELECTRIC CO.
BELLWOOD. ILL.

PRUZIN FUNERAL HOME

W»ODWORKF.R'i, FINISHTčRS ir
PA1NTERS reikalingi. Patyrę prie
trokų pataisymo.
VOLTZ BROS.
215 E. 2 91 h St.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

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

PLATINKITE “DRAUGĄ'
SKELBKITĖS

“DRAUGE” I

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JOHN F. EUDEIKIS

Laidotom! Direktorius
AMBUBANOR Dienų b Wak^

KRKIPKTHCS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

— taipgi —

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGI

1. 12 žmonių alps iš džiau
gsmo kai 12 U. S. War Bo
nai, verti $1,000.00 bus įtei
kiami.
2. Bus lietuviškų valgių,
gėrimų, šokių, pramogų.
3. Phil Palmer orkestrą
gros jauniems ir seniems.
4. Frankių Bistro ir Kuzmarskio orkestrą gros lie
tuviškus šokius ant atviros
estrados.
5. Bus patriotiška progra
ma su žymiais kalbėtojais.
6. Amerikos lietuviai ren
giasi svečiuotis “Draugo“
Labor Day piknike, rugsėjo
7 d., Vytauto parke, prie
115-to8 tarp Cicero ir Crawford gatvių!

Naktimis valvmui moterys reika
lingos. Valandos nuo 9:30 vak. iki
6:30 ryto. Valgis Ir un'formos duo
damos.
HARDING’S
21 S. Wal.a-.Ii

REIKAIJNGI —VAIKINAI
IR
MERGINOS
suvirš 18 metų amž.
prie lengvųdirbtuvėje
darbų. At
sišaukite po
8:30vai. rytais.
1IIRSHMAUR COATS, INC.
325 W. Jackson Blvd.
llarr.'son -3570

Devynerių Metų Mirties
Sukaktuvės

Al firma virš 50 m. trt#
pačios fteimos rankose 1

TVorkmanship and Material Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

Vietos vyrams norintiems dirbti
stock rūme ir taipogi—
VYRAI REIKALINGI
Vyrai dėl abelnų apvulymo darbų,
kaip tai—Išluotl, Išmažgotl, "handy
ntan" ir t.t. Atsišaukite J Employ
ment ofisų tarpe 9:30 vai. ryto iki
pietų.
WIEBOLD?’S
100 So. Ashland
63r»l & Green St.

AUKŠČIAUSIA UŽMOKESTIS: UŽ
TENKAMAI
OVERTIME
NONFERROUS METAL DIRBTUVE IE.
DEFENSE DARBAI. U. S. PILIE
ČIAI TIKTAI PRIIMAMI.
AMERICAN ‘
SMELTING A REFINING CO.
2230 Indiana polis Blvd.
\VH1TING, IND.

KLEMENSAS
KALAINIS

Štai kas bus "Draugo"
Labor Day piknike

MERGINOS IK MOTERYS
Cafet'-r'a Counter merginos. 17 Iki
35 metų emžlans. Geros va'andos.
valgis, uniformos duodamos. Sekmadienluis nerelka dirbti.

MEN

19 — 50 M. AMŽIAUS

*• +

RENDUOJASI — 3 kambariai, ap
šildomi. Tinkami dėl dviejų žmo
nių
Atyišuukite sek,-nr|U adresu:
i"41 KO. 4h IH COI.'RT, CICERO,
ILL. (aut 1-mo aukštoj.

PAKERKOS reikalingos — Paty
rimai nereikalinga. Gera užmokes
tis. S dienon J savaitę.
Valandos
nuo 7 ryto iki 8:30 popiet.
DF.F.R PARK BAKING CO.
460 N. St. Louis

Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. Telefonas Yards 1741

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Memorials Erected Anywhere

“DRAUGAS’’ HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
117 No. Dearborn Street
Tei.: RANdoloh S4SS-S48S

IR

PA R8I DUODA mūrinis namas 5 fle
tų. 2 fletal po 4 kambarius. 2 po 3
kambarius ir vienas
6 kuniharių.
štymu apšildomas, 2 karams ga ru
džius.
Parsiduoda prieinama kuinu.
Atsišaukite sekančiu udrtau:
3117 SO. IMON AVE.

REIKIA 60 MOTERŲ. 30 iki 46
metu senumo, lup'i tomeltes. At
sineškite pellj Ir žlurs’ų stoti ga
tavos prie darbo. Geru užmokes
tis.
AIJ.ISON-RFDFORD CO.
230# 8. Keelcr Ave.

• “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

STOCK

(Įsteigta 1889 m.).

MENIŠKI — VERTINGI

HELP U’ANTFJ) — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

(geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PETER TROOST
MONUMENT CO.

CLASSIFIED

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR ŠONAI
J. LIULEVICIUS
2814 We«t 23rd Plaee .
4848 South Callfnrnla Avenne
TeL CANal 2515

Tel. LAFayette 3572

42-44 Rast lOSth Street

ANTANAS M. PHILTJPS

Tel. PULlman 1270

8807 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

4605-07 SOUTH HKKM1TAOE AVIENUI!

Tel. YARDS 1741-1742 /
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUH
TeL LAPayette 0727

"RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. Vak.
ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

Skyrius: 710 Weet 18th Street

8819 Litnanica Avenne

Visi telefonai:

Tel. YARda 1138-1139

YARda

1419

I. J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS

1040 VVest 46th Street

10821 South Michigan Avenne

Tel. YARda 0781-0782

Tel. PULIman 9061

T
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
|M$4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
'Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
iKonths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
|Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
kams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
f— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

'• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei neI 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 maI šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole' mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

[risdešimts metų Chicagoj
“Draugas” įsisteigė 1909 metais Wilkes Barre, Pa.,
Imieste.
Chicagon atsikraustė 1912 metais, liepos 4 d. Pradžioj
|“Draugas” prisiglaudė Šv. Kazimiero Seserų vienuolyIno kapelianijoj (67-ta ir Talman g.). Kapelionu tada
Ibuvo vienas iš “Draugo” steigėjų a. a. kun. dr. Antanas
IStaniukynas. Redaktorium buvo a. a. kun. Antanas Kau
pas, Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno steigėjos ir ilga
metės viršininkės a. a. Motinos Marijos brolis. Netra
pus laikraštis savo buveinę perkėlė į Šv. Kryžiaus pa
rapijų, Town of Lake.

Tuo būdu “Draugas” Chicagos lietuvių visuomenei
jau tarnauja per su virš trisdešimts metų. Per šešerius
įetus jis tarnavo kaipo savaitraštis, o per 26 metus —
Ūpo (Mėnraštis. Per tuos metus jam teko, kaip sakola, matyti ir šalto ir šilto. Pergyventa smagių valandų,
ergyventa ir skaudžių, sunkių. Tarnaudamas ir viską
latiduodamas lietuvių visuomenės gerovei, jis pats
|(Draugas) ne vieną kartą buvo atsiradęs ant pražūties
eranto. Tik dideliu redakcijos ir administracijos per
malu pasiaukojimu, artimoj}ų bičiulių parama buvo
jalima išlaikyti pirma savaitraščiu, o dabar dienrašSiu, kuris šiuo metu yra vienintelis religinės ir tautinės
trypties lietuvių dienraštis pasaulyje.
“Draugas” per trisdešimts metų stebėjo ir rekordaro, kaip augo Chicagos miestas. Ypač akylai jis sekė
lietuvių parapijų, organizacijų, mokyklų, biznio ir ki
tokių įstaigų pažangą. Bet jis nebuVo tik stebėtojas ir
įprastas žinių skleidėjas, informatorius. Jis buvo ir
tyrėjas ir mūsų visuomeninio gyvenimo vadas.
7* L
*
“Draugas” padėjo organizuotis ir plėstis lietuvių
parapijoms; padėjo išaugti Šv. Kazimiero akademijai
j šaunią lietuvaičių mokslo įstaigą; padėjo Labdarių
Sąjungai pastatyti gražią ir modernišką šv. Kryžiaus
ligoninę; keldamas* ir palaikydamas obalsį “savas pas
savą”, da jg prisidėjo prie lietuvių biznio h* finansinių
įstaigų išaugi nimo; visuomet sielojosi lietuviškų jųi
organizacijų ir draugijų veikimo išjudinimu ir palai
kymu; jis energingai dėjosi, kad lietuviai ir politikoj
iškiltų; jam rūpėjo ir paskirų lietuvių šeimų reika
lai ir jų gerovė.

^'Draugui”, žodžiu rūpėjo ir, žinoma, rūpi, kad lietuviai
irytų pažangą visose gyvenimo srityse. Chicagos lie
tuvių garbės vėliavą jis visada laikė aukštai iškėlęs.
Dėl to, esame tikri, prieš trisdešimts metų Chicagon
itsikėlęs “Draugas” Chicagos visuomenės neapvylė. Neipsivylė nė jis pats čia atsikeldamas. Jis čia rado tūks‘ius skaitytojų, bičiulių ir rėmėjų, kurie pasiliko
bu juo ir geraisiais ir sunkiaisiais laikais.
Neapvils “Draugas” Chicagos lietuvių visuomenės ir
iteityje. Jis pasiliks su ja visuose jos reikaluose. Jis
jadės visus darbus* dirbti, jis visur kels lietuvių gerą
irdą. Dėl to, “Draugas”, švenčiausiai yra įsitikinęs,
tad ir jis nebus apviltas.
Pirmadienį, rugsėjo 7 d., mūsų dienraščio tradicinis
piknikas, kurio proga mes čia tas kelias pastabas ir
idarėm, norėdami, kad mūsų visi bičiuliai ir rėmėjai
[armingai susirinktų minėti “Draugo” atsikėlimo Chijon trisdešimties metų sukaktį.

I

Laras, darbininkai ir ju ateitis
Dauguma darbininkų savo dieną — Labor Dary šielet turės praleisti dirbtuvėse. Karas ant jų pečių yra
iždėjęs didelę ir atsakomingą naštą, švęsti nėra kada.
Larui laimėti reikia tankų, lėktuvų, laivų, kanuolių ir
litokių pabūklų. Ir, peikia pasakyti, kad Amerika tei
singai galt didžiuotis savo darbininkais. Per paskutilius dvylika mėnesių stebėtinai daug pagaminta viso

kiausios kaęo medžiagos. Dirbta dideliu įsitempimu, nes
pajusta didelė atsakomybė prieš tautą.
“Keikia laimėti karas, reikia laimėti pastovią ir
teisingą taiką, reikia laimėti laisvę ir gerovę viso pa
saulio žmonėms” —
'
pasakė Amerikos darbininkas ir jis dirba be atodairos,
dirba nesidairydamas į šalis.
Sąmoningi darbininkai, tačiau, neturi pasitenkinti
praeities ir dabarties nuopelnais ir darbais.
Jie turi ir į ateitį pažvelgti, nes prieš juos stovi
kalnai didelių problemų. Su karo laimėjimu turi atei
ti ir darbininkų kUmėjimas, turi būti laimėtas krikš
čioniškasis socialinis teisinginnas, turi būti nngalėtas
darbininkų išnaudojimas ir skriaudimas.
Šis karas, prie kurio daugiausia dedasi darbo žmo
nės, turės baigtis visišku demokratijos laimėjimu, pa
vergtųjų tautų išlaisvinimu. Bet jis taip pat, ir tai bū
tinai, turės atnešti darbo žmonėms apsaugą ne tik nuo
kapitalistų išnaudojimo, bet ir išnaudojimo tose pačio
se darbo unijose, į kurių viršūnes dažnai gaudagrašiai
ir parazitai įsiskverbia ir minta darbininkų prakaitu.
Darbininkai šiandien kaista prie karšto .geležies
ir plieno karo pramonėse su ta mintimi, kad Amerika
ir santarvininkai nušluos nuo žemės kamuolio kruvinos
vergijos, skausmų ir kančių nešėjus, žmonių kraujo ir
ašarų siurbėjus ir taip pat — išnaikins darbininkų iš
naudojimą, visur įvedant krikščioniškąjį teisingumą,
tvarkant darbo ir kapitalo santykius pasiremiant krikš
čioniškąja artimo meile bei išganingomis popiežių —
Leono XIII ir Pijaus XI socialinėmis enciklikomis.

Kas galėdamas neperka U. S. karo bonų, tas vargu
gali vadintis geru patrijotu.

Kiekvieno sąmoningo lietuvio kataliko pareiga yra
remti “Draugą”, vienintelį tautinės ir religinės kryp
ties dienraštį pasaulyje.

Lietuviškos, katalikiškos mokyklos yra pastatytos ir
užlaikomos lietuvių vaikams. Ar visi tai žinome?

» PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS »
-T;
Iš karo lauko
* 7?
h**

Rusija pavojuje

Rusija dabar yra didžiausiame pavojuje, o šalia to,
neužmirškime, kad japonai, kaip katinas žvalgosi į la
šinius ir rengiasi pulti Sibirą. Bet gyvenimas taip įvai
rus nepaprastais įvykiais, kurie net nustelbia ir karo
vaizdą.
i
Naciai gerokai rusų armiją nustūmė į StaV.ngrad pa
kraščius. Kaukaze naciai įsibriovę skuba prie Juodųjų
jūrų, prie Novorosiski uosto. Jei naciams pasiseks pa
imti Novorosiski uostą, tai tada jiems palengvės karo
reikmenų pristatymas, kuris dabar yra gerokai kom
plikuotas. Visur nacių karo mašina smarkiai veikia,
matyti, prieš žiemą nori daug laimėti.
Rusijai pavojus gręsia ne dėl kareivių nepajėgusio
ar stokos, jos kariuomenė yra nesunaikinta ir yra pa
jėgi, bet didžiausias pavojus Rusijai yra tame, kad na
ciai veikla gausingesnių skaičiumi tankų ir orlaivių.
Rusų kontratakos gali būti įvykdytos su tokia pat jėga
tankų ir orlaivių, kuriuos naudoja naciai.
*
Turi užleisti svarbias pozicijas

šeštadienis, rūgs. 5 d., 1942

Arkv. Stritch laiškas
tikintiesiems

pasakė puikią kalbą Ameri
kos ir viso pasaulio jauni
mui. Jis giliai vertino didį
jaunimo pasiaukojimą karo
frontuose. Karą laimėjus,
sakė Prezidentas, jaunimas
labiausia ir pasinaudos lais
vėmis ir visu kuo, dėl ko
šiandien kariaujama.

•
Atlanto čarterio pagrin
das — garantuoti žmonėms
tikėjimo laisvę, žodžio lais
vę, laisvę nuo stokos ir bai
mės.
.
Prezidentas šiuos žodžius
ypač stipriai pabrėžė. “Mes
turime dirbti, mes turime
kovoti, kad užtikrinti savo
vaikams taiką” — sakė ji
sai. Tesinaudoja jie, gyven
dami taikoje keturiomis lai
svėmis.
•
Naciai, fašistai ir japonai
savo jaunimui nieko neturi
duoti ir žadėti. Jie jam ža
da šaltą ir baisią mirtį.

Ši Prezidento pastaba la
bai teisinga. Pagoniškosios
diktatūros ir pagoniškąsis
kruvinas militarizmas — tai baisi vergija, tai ne gy
venimas, bet ir kūniška ir
dvasiška mirtis.
'•

Toks Atlanto čarterio už
akcentavimas mažoms, na
cių pavergtoms tautoms dar
daugiau teikia vilčių išsilai
svinti. Jis teikia daugiau
vilčių ir persekiojamai Lie
tuvai per skausmu? ir kan
čias išeiti į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.
—
............. , I. ■
Kurie netiki į ateinantį
gyvenimą, yra mirę ir šiam

gyvenimui.

(GOETHE).

(Tęsinys iš 3 pusi.)
jas pažadėjo nepaprastą ga
lybę maldai dviejų ar trijų
Jo Vardan susirinkusiųjų.
Lai mes, visa arkivyskupi
ja, Jo Vardan susirenkame
šioj šventoj Valandoj! Mū
sų Bažnyčios ir Koplyčios
turėtų būti prigrūstos šiose
trijų dienų pamaldose, Tu
rėtų būti lyg ir bendra Ko
munija arkivyskupijoje ir
tūkstančiai ir tūKstančiai
turėtų būti su mumis prie
Altoriaus Soldier Field, ru
gsėjo., 13 vakare.
Gerbiamas Tėve, malonė
kite paskelbti šią Tridua ir
Šv. Valandą visiems jūsų
žmonėms per visas Mišias ir
prašyti jų susijungti kartu
su jumis ir manim šioje
šventoje, viešoje maldoje.
Mes turime užpulti dangų
savo maldomis ir išprašyti
Dievo palaimos mūsų žmo
nėms ir visam pasauliui.
Mes nesiklaupsime su pra
gaištinga neapykanta savo
širdyse ir melšime Dievo
duoti gerą taiką visai žmo
nijai.
Savo atlyginimą paauko
sime kartu su Išganytojumi
už savo, artimų ir viso pa
saulio nuodėmes. Padarysi
me savo pasiaukojimą, pra
šydami Dievo, kad su laimėjimu mūsų mylima šalis
stotų už tiesą ir ištiestų
meilės ranką silpniems,ken
čiantiems
ir apviltiems.
Adoracijos akte padėsime
balsus garbėje ir padėkoje
ir prašysime dangaus Tėvo
išgirsti juos susijungiant su
dangaus korais,
giedant:
Sanctus, sanetus, sandus
Dominus Deus Sabaoth. Ir
už kenčiančią Bažnyčią mes
paaukosime poterių išmal
dą, ypač dėl tų atsiskyriusių kareivių ir jūrininkų,
kurie mirė šiame kare, bėgi
nant mūsų vėliavą. Visomis
savo jėgomis susijungę su

IT;
L** ?/•* .

Rusijos sunkenybė yra tame, kad rusų kareiviai atsi
traukdami turi užleisti labai svarbias strategines po
zicijas. Atrodo, kad rusų kariuomenė neturi pakanka
mai ginklų kontratakuoti, sulaikyti ar net atstumti na
cius atgal.
*
Berlyno radijas skelbia, kad netrukus Stalingrad bus
paimtas. Galimas dalykas. Naciai gali pasistūmėti dar
keletą mailių pirmyn. Net gali pasiekti Volgos upę ir
atkirsti Baku iš šiaurės.
Kada dabar naciams sekasi rusų fronte, tai japonai
tykoja pulti Sibirą. Japonija pralaimėjus jūrose tikisi
atsigauti ir daug laimėti per Rusijos kritimą karo fron
te. Kada vakarų fronte yra gana desperatiška padėtis,
taip pat gali būti kirstas didelis smūgis į Sibirą.

JJ

Naciai turėtų grįžti atgal
The Chicago Sun sako, jei kristų Stalingrad ir naciai
pasiektų Volgos upę, tai kelerius mėnesius Hitleris ne
galėtų ką daug veikti, fles greitai Volgos upė užšals,
bus nukirsta navigacija, laivais susisiekimas ir prasi
dės rusų kariuomenės veikimas žiemos metu. žiemos
kovose mažiau sunaudojama aliejaus, rusai galės alie
jaus sutaupyti pavasario kovoms. Pavasarį Volgos upė
bus laisva nuo ledų, o tuo pačiu ir nuo nacių kontrolės.
Jei naciai pasiektų Volgą, tai jie turės grįžti atgal.
Dabar didžiausias sąjungininkų rūpestis, kaip efek
tyviau padėti rusams Kaukaze ir pagelbėti rusams Si
biro fronte, užpuolus japonams Sibirą.

K. B.

z
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Nauji IT. Marijonu
garbės nariai

Agniete ir Antanas Giliai.
3131 Emerald Avė., Chica
go, III., savo 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių
proga, įsirašė į TT. Marijo
nų garbės rėmėjus, dėkoda
mi Dievui, kad taip ilgai
juos laimino gyvenime. Įtei
kdami auką, $100.00, jie ta
rė: “Mes esame dėkingi Tė
vams Marijonams, kad lei
džia katalikiškus laikraščius,
“Draugą” ir “Laivą”.
Agnietė Gilienė yra ypa
tingai pasižymėjusi katali
kiškos spaudos rėmėja ir
platintoja, ypatingai “Drau
go”, “Laivo” ir “Varpelio”
platinime.

Agnietė ir Antanas Giliai
nutarė švęsti savo vedybi
nio gyvenimo sukaktuves
“Draugo” Labor Day pikni
ke, kad tokiu būdu galėtų
sykiu su draugais ir pažį
stamais pasilinksminti ir pa
remti “Draugą”.
Cambridge, Mass., rugsė
jo 4 d. — Šiandie Harvardo
universitete savo apmoky
mą baigs 150 kariuomenės
kapelionų, kurie tuojau pra-;
dės eiti savo pareigas.
Išganytojumi, mes mėginsi
me padaryti mūsų maldą ga
lingu visos Bažnyčios, ka
riaujančios laimėjančios ir
kenčiančios dėl geros tai
kos ir greito patvaraus lai
mėjimo.
Iš anglų kalbos vertė P. J.

DB AU61B

šeštadieni?, rūgs. 5 d., 1942
Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, rugsėjo 6
d. 12 vai. dieną, Chieagos
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas yra svar
Šį sekmadienį įvyksta klū bus, todėl kiekvienas narys
bo susirinkimas. Lietuviški privalo būtinai dalyvauti.
raudonieji kacapai mobili Turime svarbių reikalų svars
zuoja savo* jėgas šiam susi-, tymui, ypatingai kaslink re
rinkimui. Kokiu tiksl i tai ngiamo metinio baliaus spa
daro, dabar sunku pasakyti. lio 18 d. Lietuvių Auditori
P. K., sekr.
Gal, ir vėl nori sukelti muš joj.
tynes, kaip buvo padarę pra
Town of Lake. — Moterų
eitą liepos mėnesį. Jie ja ii
turėjo du savo susirinkimus Sąjungos 21 kuopos mėnesi
ir šią savaitę turės dar vie- nis susirinkimas įvyks nedė
ną. Nepatėmijau^ kokią die lioj, rugsėjo 6 d., 2 vai. po
ną. Taigi, matot, kad jie ren piet, parapijos salėj. Visos
giasi prie ko nors. Mūsų pa narės prašomos susirinkti ir
reiga yra būti šiame susi grąžinti knygutes (chance
Valdyba.
rinkime ir parodyti vienin fcooks).
gumą prieš Stalino diriguo
jamas užmačias. RaudonskūŠv. Antano Taupymo ir
riams neturi būt vietos lie
Skolinimo Bendrovė, Ciceroj,
tuvių tarpe. Kacapa3 jiems
turės metinį šėrininkų susi
daug meilesnis negu lietu
rinkimą rugsėjo 7 dieną 7:30
vis. Todėl tegul jie eina pas
kacapus ir ten darbuojasi.
Mes, klūbiečiai lietuviai, ger
biame savo tautą, savo klu
bą, nes tai yra tikrai lietu
viška organizacija ir laiky
kimės lietuvių dvasioje.
Mum9 garbė būti lietuviais
keistutiečiais.
K. K. narys

SUSIRINKIMAI

KEISTUTIEČIAI, BOKIME
SARGYBOJE!
i

valandą vakare, Šv. Antano
parapijos salėj, prie 15th St.
ir 49th Court.
Valdyba

Bridgeport. — Dr-jos Šv.
Petronėlės susirinkimas yra
atidėtas iš pr ežasties Labor
Day šventės. Susirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 8
d. 7:30 vai. vakare parapi
jos mokyklos kambary. Na
rės malonėkite atsilankyti.

A. Lanrtnaviche, rašt

Cicero. — š.v. Antano, drau
gijos mėnesiais susirinkimas
bus 6 d. rugsėjo 1 vai. po
piet, parapijos svetainėj. Su
sirinkimas svarbu” nes darn?
darb ninku reiks rinkti pa
rapijos piknikui 13 d. šio
mėnesio, Vytauto parke. Drgija yra apsiėmusi pasidar
buoti už baro. Kviečiami vi
si nariai ateiti sus rinkimam
Yra ir svarbių pranešimų
——r

Sv. Kryžiaus
TOWN OF LAKE

KARNIVALAS

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Lkjuor
Įstaiga Chicagoje

l
i

10 RIDĖS - 50 BOOTHS

Atsižymėjo
Bonų
Pardavime
milelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir IJetuviškų Gėrimų
Parduodame
Tiktai Tavemams
Užsakymai Išvežiojami

Sekančią Diena
Valandos: 9 iki 5 P. M.

FRANK VIZGARD, Sav.

Uždaryta kožna šeštadienį

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

- ■ ■ -.............

I ■

Tel. REPubllc 1538—9

St. Anthony Savings and
Loan Association, Ciceroj,
yra pradavus Karo Bonų
virš $100,000.00, ir yra įt
raukta, su keturiomis žvaig
ždėmis, į GARBES SĄRAŠĄ
kuris buvo paskelbtas Lie
pos mėnesyje, per FEDE
RAL HOME LOAN BANK
ADMINISTRATION, WASHINGTON, D. C. Apart
pardavime, Šv. Antano Ben
drovė yra pirkus Karo Bo
nų už $25,000.00.
. Gautas laiškas iš UNITED
STATES SAVINGS AND
LOAN LEAGUE, sveikina
bendrovės raštininką Jos. F.
Gribauską už sėkmingą ve
dimą vajaus dėl bonų par-,
davimą.
f Už atsižymėjimą, Jos. F.
Gribauskas, yra U. S. Trea
sury Departamento paskir
tas platinti bonų pirkimą
tarp radio klausytojų ir jo
kalbos bus girdimos per Chi
eagos radio stotis. Ponas
Gribauskas yra pirmutinis
lietuvis kuriam tokia garbė
yra suteikta.
Ciceros lietuviai didžiuo
jasi, kad savo tarpe turi ne
tiktai gabų finansininką,
bet tikrą lietuvį, kuris kėlė
lietuvių vardą ir sveikina
Poną Gribauską, kad ir to
liau savo darbštumu darbuo
tųsi karo laimėjimu ir iš
keltų lietuvių vardą virš ki
tų tautų.
Sv. Antano Bendrovė, ku
ri yra lietuviška įstaiga,
pardavinės Karo Bonus ir
Ženklelius per “DRAUGO”
PIKNIKĄ, Rūgs, 7-tą, Vy
tauto Parke. Pirkdami bo
nus ir ženklelius, duosite

kreditą lietuviams.

XXX

I - $25.00 - $250.00 WAR BONDS VELTUI kas-

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

/ vakarą!!

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija,
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

*

2- Aerial Act —150 Pėdų į Orą..!
3- 1000 Bonkų PIENO vaikučiams « VELTUI

kas vakarą!

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

4- Kiddie Ridės ir Fairyland!

Phone: LAFAYETTE 2584

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

—

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIUTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
vertės “clOPe owt” kaina ..............................................
x
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

flfl

ĮŽANGA

VELTUI!

VYRŲ ŽIEMINIAI (TCOATS,
<Į1 4 C/t
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... Ipln.uU

moterų nt Merginu audekliniai sport coats,
Puikiai paslųti. Tikra vertė nuo $15.00
nr :1_: ClR
iki $55.00. Parsiduoda dabar nuo.
nuo. .
Fl’R COATS, $75.00 vertės,

Parsiduoda po tiktai

....

(NEBUS LOSIMU)

u

$29.00

I

VAIKU DRABUŽIAI, Vaikams 4 Arnotų tfC QC S. <£Q QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. nuielrtit. kaina

MERGAIČIŲ KUTAI ir DRE8RS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsidno- tfl QO
da no tiktai ..............................................................................
*1.00
$15.00 vertės KOTAI,
parsiduoda po tiktai .......................................................... 3>O. / O

GABEL'S CLOTHING STORE
733 MaxweH St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEK14ADIENIAI8

Kun. Kleb. Linkus kviečia visus dalyvauti šiame
Milžiniškame Kamivale

Šeštadienis, rūgs. 5 d., 1942

DRAUGAI

Draugo Piknike Šauniai Praleisime Laiką
Kviečiame visus į "Drauge" pikniką

VISI BŪSIME....

Brangūs skaitytojai ir malonūs prieteliai,
Ateinantis pirmadienis, Labor Day, rugsėjo 7 d., yra
labai svarbi diena dienraščio “Draugo” administracijai.
Tai yra diena, kada daug dienraščio “Draugo” skaitytojų
ir prietelių susirinks išreikšti savo ištikimumą ir nuošir
dumą katalikiškai lietuviškai spaudai.
Mes nuoširdž ai tikime, kad kiekvienas skaitytojas, k u
ris tik kokiu nors būdu gali, pasistengs būti dienraščio
metiniame piknike Vytauto darže. Mes norime, kad kiek
vienas skaitytojas susipažintų su kita s šio laikraščio
skaitytojais. Matysite kokie žmonės pasitiki “Draugo”
vadovybe ir džiaugiasi laikraščiu.
“Draugo” administracija ir redakcijos štabas tikrai di
džiuojasi laikraščio skaitytojais, ir šia pikniko proga yra
asmeniškai ir laiškais sukvietęs nemažai kitataučių biz
nierių, profesijonalų, garsintojų ir prietelių, kad jie pa
tys matytų kokie yra tie Amerikos lietuvai, kurie taip
daug U. S. War Bonų yra nupirkę ir įdeda tiek prakaito
ir triūso į demokratijų apsiginklavimą prieš nacius ir ja
ponus. Tie patys skaitytojai ir atsilankusieji į “Draugo”
pikniką yra paaukavę tūkstančiais savo sūnų Amerikos
kariuomenei ir laivynui.
Kviečiame visus atsilankyti į “Draugo” metinį Labor
Day piknką, rugsėjo 7 d., Vytauto darže, kuris randasi
prie 115-tos tarp Cicero ir Cravvford gatvių, arti Chicagos.
Su pagarba,
P. P. Cinikas, M.I.C.,
"Draugo” administratorius.
P. S. Pikniko pabaigoje bus did eji U. S. War Bonų surprizai, kurių vertė siekia not $1,000.00. Atvykite pama
tyti, kam teks tie surprizai.
P.P.Č.

Sakoma, kad Jonas Pum
putis prikalbino Baltrų
Gva ždiką dalyvauti dienraš
čio “Draugo” piknike. Na,
jei Baltrus bus “Draugo”
piknike, tai ateis ir Onytė.
O žinome, kad kur Onytė bū
na, tai ten atvyksta Stepas.
Mums kas nors sakė, jog
kur tik eina Stepas, tai ten
pribūna Marytė. O dabar
pasakysiu kitą paslaptį, kai
Marytė randasi kokiame
nors parengime, tai “f o r
sure” atbėga Jurgis. Jau vi
si žino, jog kur tik eina Jur
gis, tai ten pasimaišo Bar
bora, Jurgio simpatija.... o iš
tikrųjų visa tai reiškia, kad
mes visi būsime “Draugo”
piknike, Vytauto parke, rug
sėjo 7 dieną.

Bus su mumis
Mec kraują, darbą ir pinigus aukojam už Amerikos pergalę ir

pavergtųjų išlaisvinimg

PIKNIKO DIENOS PROGRAMA
12 vai. — Vytauto parko
vartai atsidaro. Prasideda
visos daržo pramogos bei įdomybės.
1 vai. — Prasideda garv
siakalbio veikimas ir bus
skelbiami atvykusių biznie
rių bei žymiųjų parapijų vei
kėjai. Bus skelbiami U. S.
War Bonų pirkėjų vardai,
kurie pirks Vytauto darže.
Ig. Sakalas, “Draugo” re
daktorius, bus prie mikrofo
no.
2 vai. — Phil Palmer pra
dės groti muzika jauniesiems
if seniesiems šokėjams, prie
didžiosios estrados. Visi ei
Kun. P. Cinikas, M.I.C.,
kite linksmintis, šokti.
“
Draugo
” administratorius,
3 vai. — Kitas Frankių
bistro ir Kuzmarskio orkes kviečia visus “Draugo” skai
tras groja išimtinai lietuviš tytojus, prietel'.us ir drau
kus šokius prie atviros es- gus į didelį ir gražų pikni
ką, kuris įvyks Labor Day,
DALYVAUJA PIKNIKE
Vytauto parke.
5 vai? — Atvyksta žymie
ji svečiai: Raymond S. McKeo’Jgh, Democratic Nominee, for U. S. Senator, su tei
sėju Jonu T. Zūriu ir kitais.

Pirkite U. S. War Bonus dienraščio PER "DRAUGO" PIKNIKĄ LABOR DAY, VYTAUTO
"Draugo" pikniko metu
PARKE BUS DAUG LAIMINGŲJŲ
Duokite kreditą lietuviams
Ateina rugsėjo 7 diena.
Labor Day. Visai lietuvių vi
suomenei tai nepaprasta die
na, nes tą dieną Vytauto
darže įvyksta “Draugo” di
dingas, šaunus, linksmas ir
patriotiškas lietuvių susibū
rimas, išvažiavimas, arba
kaip paprastai vadinama —
piknikas, šis “Draugo” pik
nikas bus didingas, nes į jį
suvažiuos didingi ir garbin
gi lietuviai amerikonai. Šis
“Draugo” piknikas bus šau
nus ir linksmas, nes į šį pik
niką suvažiuos garbingiau
si ir nuoširdžiausi lietuviai.
Šis “Draugo” piknikas bus
ypač patriotiškas, nes per
Į šį pikniką bus stengiamasi
kuo daugiausiai išparduoti
karo bonų, kad padėjus Amerikos valdžai kuo grei
čiausiai laimėti šį karą ir
apsisaugojus nuo infliacijos.
Juo daugiau mes pirksi
me karo bonų, juo uoliau
mes atliksime Amerikos kra
štui savo pareigas, juo kruop
ščiau mes suvaržysime savo

Raymond S. McKeough,
Democratic Nominee United
States Senator.

trados darže. Jei norite links
mai paūžti, eikite prie Fran
kių muzikos.
4 vai. — Visi bizniai vyks
ta pilnu smarkumu; U. S.
War Bonų tikietų galiukai
grąžinami, perkami U. S.
War Bonai prie lietuviškų
spulkų langelių; žaidimai vi
sur vyksta; visur vyrauja
linksmumas, gyvumas; dai
nuoja šurum Burum sesutės.

Teisėjas Jonas T. Zūris
žadėjo dalyvauti mūsų me
tiniame Labor Day piknike,
Vytauto parke.

! 6 vai. — Prasideda patrio! tinė pikniko programa. Pro
gramoje kalba Raymond S.
McKeough, Democratic No
minee, teisėjas J. Zūris, kun.
K. Barauskas, ir A. Daugir
das; programą veda Ų. Ši
mutis, “Draugo” redakto
rius.
/
f

8 vai. — Vyksta visų lau
valanda, kai sužino
dienraščio “XX Amžiaus” ma, kuriems priklausys tie
vienas iš administracijos di 12 U. S. War Bonai, kurių
rektorių, neseniai atvykęs iš vertė yra $1,000.00. U. S.
Europos į Ameriką, pasakys War Bonų surprizą tvarko
svarbią kalbą “Draugo” pik "Draugo” administratorius,
kun. P. P. Cinikas, MIC.
nike.
Andrius Daugirdas, buvęs kiama

gyvenimą, tuo greičiau ateis
taika ir turėsime žmoniškes
nį gyvenimą.
Mūsų pareiga!

Tik pamąstykite, $1,000.00 U. 5. Karo Bonais teks piknikieriams!
Pirmas surprizas $500! Bonai tikra i žavi žmones ir parsiduoda tikietai!
Praeitais metais, kai dnr. gąjį tikietą, kuris bus trau- j
“Draugo” didelė leidžiama kiamas tuo laiku. Antras sur .
dovana teko tik vienam as prizas dvejopas, nes bus du
meniui, ne vienas piknikie U. S. War Bonai po $100.00;
rius išsireiškė: gaiLa, kad trečias surprizas turės tri
dovana tenka tik vienam as lypį džiaugsmą, nes bus trys
meniui. O šiais metais toks U. S. War Bonai po $50.00;
užmetimas kaip tik netiks, jo ketvirtas “Draugo” pikni
nes bus 12 asmenų, kurie ko surprizas turės šešius
galės džiaugtis “Draugo” džiaugsmus, nes bus 6 U.
traukiamomis
dovanomis.
S. War Bonai po $25.00.
Taip, pirmas didelis nuosta
Štai sekretas
bus surprizas bus $500.00
Kaip sakiau anksčiau, vi
U. S. Karo Bonas, kuris teks
sas sekretas džiaugsmo per
vienam labai, labai laimin “Draugo” Labor Day pikni
gam asmeniui ar darže ar ką laimėti nors vieną tų 12
kur nors kitur esančiam.
bonų yra turėti kuo dau
giausia tų mažų bilietėlių,
Traukimas bus apie 8 vai.
kurie kainuoja tik po 10 cenXXX
Labor Day dienoje, rugI sėjo 7 d. 12 bonų laimėtojų
bus žinomi apie 8 vai. va
kare. Viso traukimo eiga bus
perstatoma ant didžiosios
estrados, kaip praeitais me
tais.

Mūsų broliai lieja kraują
karo frontuose už Amerikos
laisvės vėliavą ir pavergtų
tautų išlaisvinimą. Tai yra
nepaprastai reikšmingos i r
didvyriškos kovos. Mes ne
norime, kad mūsų brolių
kraujas ir pastangos nuei
tų vėjais. Mūsų didžiausias
troškimas, kad turėtumėm
laisvą demokratišką gyveni
mą ir kad tokiu laisvu gy
venimu galėtų džiaugtis tie,
kurie šiandien yra pavergti
diktatorių. Kadangi mūsų
troškimas yra garbingas ir
šventas, todėl mes šį savo
troškimą dar lab:au darbais
įrodysime per “Draugo” pik
niką, pirkdami karo bulius.
Per “Draugo” pikniką,
Vytauto parke bus speciali
vieta, kur bus parduodami
karo bonai. Pirkusiųjų k’re
bonus vardai ir pavardės bus
garsinamos ne tik per gar
Pats svarbiausias dalykas
siakalbį, bet bus paskelbtos
Ar žinote koks yra. pats
ir laikraščio “Draugo” pus
svarbiausias
dalykas šiame
lapiuose.
dideliame surprizų reikale?
Tat visi į "Draugo” pik Well, pasakysiu, reik turėti
niką ir ten bus Lobai gera kuo daugiausia tikietėlių,
proga, įsigyti karo bonus. kurie parsiduoda po 10 cen
Karo bonus pardavinės lie tų. Kiekvienas tikietas yra
tuvių spulkos: Chicago Sav ekstra proga laimėti nors
ings and Loan Association. vieną tų labai didelių ir gau
šv. Antano Savings & Loan sių dovanų.
Association, Midland BuildKaip jau sakyta, pirmoji
ing and Loan Association ir
Mutual Federal Savings and dovana bus $500.00 U. S.
Karo Bonas ir jis teks vie
Loan Association.
nam, kuris turės tą labai
reikalingą
ir svarbų laimin
PER “DRAUGO” PIKNIKĄ
GALĖSITE UŽSISAKYTI
LAIKRAŠTI “DRAUGAS”

Teisėjas John T, Zuris
dalyvaus per Labor Day
“Draugo” Piknike su kitais
žymiais lietuviais politikieriais.

RAYMOND S. McKEOUGH, NOMI
NUOTAS SENATORIUM, DALYVAUS
DIENRAŠČIO "DRAUGO” LABOR
DAY PIKNIKE
Pikniko patriotiškoje dalyje bus ir kilų
žymių valdžios asmenų

Ruošiama didelė ir svarbi
vieta priėmimui Raymond S.
McKeough, Demokfatų no
minuoto kandidato į U. S.
senatorius, kuris žada daly
vauti dienraščio “Draugo”
piknike Vytauto parke rug
sėjo 7 d.
Bus didelė ir svarbi pat
riotinė programa Labor Day
PLATINKITE “DRAUGĄ” ir tikimės demokratų nomi

nuotasis pasakys svarbią
kalbą U. S. War Bonų rei
kalais.
šalę to laukiamas ir Mu
nicipal Court teisėjas, Jonas
T. Zūris su Lithuanian De
mocratic League of Cook
County atstovais, kurių prie
šakyje stovės Al. G. Kums
kis, Commissioner of the
Chicago South Parks.

šeštadieni?,

hi«?r

d bsnau

i*'"’

5

X M. Šimonis, “Draugo”

X Moterų Sąjungos 20 kp.,

7

X Mokytoja Jadvyga Stul1

X Marijona Mondeikaitė.

korespondentas Detroit ir Brighton Park, narės yra ginskaitė iš Waterbury, Con- duktė A. ir A. Mondeikų,
vienas žymiausių vietos lie pasiruošusios pavaišinti ne necticut, viešėjusi ilgesnį lai džiaugiasi, kad šįmet, grįž
tuvių veikėjų, ir P. Medonis, įtik savo kolonijos, bet ir iš ką Chicagoje, grįžusi į na dama į Šv. Kazimiero aka
Federacijos 4 skyriaus pir- kitur atvykusius svečius j mus rašo laišką, kuriame demiją paskutiniam mokslo
mininkas, taip pat Wm. Kaz- jų pikniką sekmadienį, rug- džiaugiasi chicagiečių vaiši n 1 metui, sykiu nusiveš pirmam
gurnu ir linksmumu ir svei-1 mokslo metui ir savo sesutę
lauskas ir “Draugo” agento sėjo 6 d., labdarių ūky.
kiną visus savo draugus, Teresėlę, kuri, kaip ir Ma
Garyje Aukškalnio šeima,
X Aleksas Šamas, sūnus
kiek girdėt, atvyks į “Drau
drauges ir pažįstamus. Stul- rijona, yra laimėjusi tos aX Brolis Vladas, “Drau go” Labor Day pikniką rug E. Samienės, Federacijos ginskų šeima per Labor Day kademijos stipendiją. Mari
Chicago apskrities sekreto
go” Labor Day pikniko dar sėjo 7 d.
važiuoja į Marian&polį, į pik jona be to yra pianistė ir
rės, visuomenės veikėjos ir
bininkų organizatorius, nuo
niką, kur savo dainomis ža neretai pavaduoja savo tė
X A. švilpa,uskieaė, Mel “Draugo”
korespondentės,
širdžiai prašo visų pasižadė
vės susirinkusius. Stulgios vą bažnyčioje prie vargonų.
jusių dirbti piknike, anks rose Park lietuvių veikėja, šiomis dienomis liuosnoriu kai labai apgailestauja, kad
čiau atvykti j parką, kad bū šiomis dienomis grįžo iš Ry įstojo kariuomenėn, į p&kraš negali dalyvauti “Draugo”
tų laiko susitvarkyti ir pa tinių valstybių, kur ištisą J čių sargybą,
piknike, kuris įvyks Vytau
Metinės Mirties
siruošti patarnavimui. Vest- mėnesį atostogavo pas sa
X Juozas Brazaitis, Auš to parke per Labor Day.
vo
gimines
ir
pažįstamus.
saidiečiams primename, kad
Sukaktuvės
ros Vartų parapijos varg. iš
X lš Ateitininkų draugo
Fabijono t rokas nuo “Drau
X S. Visockienė, Brighton atostogų grįš antradienį. Savės dabar tarnauja Dėdės
go” išvažiuos 9 vai. ryto.
Park veikėja, grįžo iš St. 'ko, būtų grįžęs šiandie, bet
Louis, kur pas savo pusse- 'jokiu būdu negalėjo ištrūk- Šamo kariuomenėje: Anta
X E. Samienė, Federaci ,
, .,
, ,
„
...»
nas Skliutas, Juozas Stanai
, ...
, serę praleido atostogas. Ypa- ti iš vestuvių savo giminės
tis, Jurgis Paškauakas ir
jos Chicago apskrities sek___ ,
,_x __
tingai daug prisideda prie 1 Mikutavičiaus dukters, kuretorė ir L. Norvaišaitė pa
Vytautas Klemka. ’Už dešim
labdarių veikimo. Rugsėjo 6 riai šliūbo metu turėjo vartenkintos ir kupinos įspū
ties dienų į Dėdės'Šamo ka
d. būsimam centro piknike jgonais groti maršus,
džių grįžo iš Cleveland, O.,
riuomenę išeina Antanas Čel
prie 6 kuopos stando kugefJ f { {
kur jos buvo nuvykusios da
Ateitininkų draugovė kis.
lis *bus jos aukotas.
lyvauti savaitraščio “Lietu
perėitą sekmadienį turėjo
f j fit ■
vių Žinios” penkių metų su
X D. Varnas, Labd. Są- savo narių išvažiavimą, kur
kakties piknike. Sako, girdė- ,gos 6‘ - kp., Brighton Park, gamtos prieglobsty atsisvei
JUOZAPAS
jusios šnekant, kad Mačiu- pirmo ir veikėjas P. Vaice kinta su Antanu Čelkiu, iš
ABRAMAVIČIUS
bos darže pirmas buvo toks kauskas, registruoja norin vykstančiu į Dėdės Šamo ka
čius dalyvauti Labd. Są gos riuomenę. Ateitininkų drau
skaitlingas piknikas.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
centro piknike, sekmadienį govės narius miške skaniais
Rugsėjo 7 d. 1941 m., sulau
KAZIMIERAS
X J- Aukškalnis, “Drau
kęs 22 metų amžiaus.
Gimė
rugsėjo 6 d., labdarių ūky. valgiais pavaišino Bronė MaChicago, TU.
KLIBAS
go” agentas Garyje prane
Norkaus trokas nuo bažny tuzienė ir Ant. Navikaitė, o
Liūdnai atminčiai
mūsų
ša, kad gariečių lietuvių eks
Gyveno 2850 Wcst 38th PI.,
brangaus sūnelio bus laikomos
čios išvažiuos 12 vai. Ko Ant. Skirius nesigailėjo šal
tel Lafayette 9649.
kursija į “Draugo” Labor
šv. Mišios Aušros Vartų parap.
misijos pirm. H. Širvinskie- tų gėrimų. x
bažnyčioje. Rugsėjo 7 d. 1942
Mirė Rūgs. 3 d., 1942 m.,
Day pikniką bus didelė ir
3:30 Vai. popiet.
m., 9:00 vai. ryto. KvieČtame
nė išplatino daug tikietų.
kad išvažiuos 2 vai. popiet.
visus gimines, draugus ir pa
X Ben J. Surwill, plačiai
Gimė Lietuvoje Rūgs. 5 d.,
žįstamus atsilankyti j pamal
1864 metais.
w
X Ed. Kubaitis, “Vyties” žinomas lietuvis policininkas,
Sako, kad ekskursijoj daly
das.
Amerikoje išgyveno 40 m.
vaus nemažiau 100 žmonių. redaktorius, praeitam L. Vy rugsėjo 1 dieną prisaikdin
O tu mūsų brangus sūneli ir
Paliko dideliame nuliūdime:
broleli nuvytai kaip rožė taip
Paklaustas: ‘o, kaip su oru?’, čių Chicago apskrities su tas kaipo Chicago policijos
5 sūnus — Antaną. Kazimierą
ir vysta mūsų širdys vien gai
ir jo moterį Aleksandrą ir Jų
J. Aukškalniš pareiškė: ‘kad sirinkime išrinktas pirminin seržantas.
šeimą. Joną. Petrą ir jo mote
lesčiu. Lai Gailestingas Dievas
rį Petronėlę ir jų Seimą, Juo
suteikia tau amžiną ramybę ir
ir akmenimis lytų, vis tiek ko pareigoms iki būsimo aps
zapą
ir
jo
moterį,
Eleną;
2
duk

X Andrius Daugirdas, ne
pailsį.
teris — Ftozallo|.4r Emiliją.
krities seimelio lapkričio m.
važiuosime’.
seniai atvykęs Amerikon ir
Velionis priklausė prie Tei
Pasilieka- nuliūdime:
sybės Mylėtojų draugijos.
apsigyvenęs Chicago, su OTėvas, Motina ir visa švinta.
Kūnas pašarvotas koplyčioj:
livia Vistartaite dalyvavo
2616 W. 38th St. Laidotuvės
įvyks pirmad., Rūgs. 7 d. Iš
pastarame Ateitininkų drau
koplyčios 8:30 vai. ryto bus aXVienų Metų Mirties
lydėtas J Nekalto Prasidėjimo
govės" susirinkime. <■

mu

Sukaktuvės

A
MYKOLAS
JOVARAUSKAS
Jau vieni metai suėjo kaip
negailestinga mirtis išplėšė
mūsų sūnų iš mūsų tarpo, ir
sugriovė visus mūsų planus,
koki buvo padaryti ateičiai.'
Tie visi mūsų planai paliko
be vertės ir nepataisomi.

Rugsėjo (Sept.) 4-tą, 1941, 2:00 vai. ryte pasimirė My
kolas Jovarauskas, sūnus Miko ir Rozalijos Jovarauskų, bro
lis Elenos ir Lavvrenco. Sept. 8-tą buvo palaidotas Šv. Kaaimiero kapinėse.
Ilsėkis mūsų sūnus ir brolis, ir lauk mūsų ateinant anks
čiau ar vėliau.
Pirmadienį, Sept. 7-tą, 8-tą vai. ryte, bus pamaldos Gimi
mo švenčiausios Panelės bažnyčioje (Marąuette Park), ir po
pamaldų susirinks giminės ir draugai į namus, adresu 6100
So. Richmond St.

X Ona Radziukynienė,
7124 S. Talman Avė., su mo
tina M. Stankiene ir broliu
Petru šiomis dienomis grįžo
11 iš atostogų, kurias praleido
Iowa valstybėj. Dabar ruo
šiasi parapijos ir “Draugo”
piknikams.

švenčiausios Panelės par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nuydėtas
Į š*. Kazimiero kapines.

WHOLESALE

i

LIQUOB
ĮSTAIGA

Nuoširdžiai kviečiame visus
gtmirres, draugus .ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnai, Dukterys,
Marčios ir Giattnės.

Extra!

Išvežtojame
po visą
Ghfcago.

REMKITE

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXAPHONES,
FLU-

TES su “cases” — $36.00, $37.60,
garantuoti

SENĄ

lietuvių

DRAUGĄ.
N, KANTER, sav.

Ir

brase

"reed”

DISTRIBUTOR
OF v

Paliko du sūnus:
barą ir (ris anukus:
p Aleksandrą Alexis ir
lauskai ir jų šeimas
tamų.

Amerikoje

išgyveno

Instrumentams

EKSPERTYVAS VICTOR
PHONOORAPH pataisymas.

Kūnas pašarvotas namuoK, 2853 W. Pershing Rd. Tel.
Lai". 9754.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, ruga. 7-tą dieną, 8:30 va
landą ryte bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap. bažny
čią ir iš ten į Sv. Kazimiero kapines.
Laid. Direktorius — Simon M. Skudas, Tel. Monroe 3377.
Dėi tolimesnių žinių — šaukite į namus — tel. — Laf.
9754.

4

H. WOJCIECHOWSKI

IR

J. MAY
W. BRZEZINSKI

Atstatymas visų dalių Clšrn.tams.
Triūboms,
8axaphones,
Smutkoms ir Oultarama.
GOLDSTEITUS MŪŠIO 8HOP
»»4

»Twe|I RA.

5209 SO. ASHLAND AVENUE

OMeAgo.

TONY LUKOŠIUS

'

Geriausias Brighton Park Drabužių
VALYTOJAS
Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabu
žius, Taipgi Išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius
į naujas madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame
greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

WHOLESALE

* »

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

AIEX ALfSAUSKAS and SONS
FACTORY

REPBESENTAMVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

r\ A D A D

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšim
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
Atvyk | mūsą Jardą ir apilūvtk sta
bą b- aukštą rū» LKNTŲ—MVLL'
WOKK — STOGŲ IK NAMŲ MATKRIJOL4. Dėl garažų, porehj, vi*,
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos
pertaisymo aimą,

NEMTRINT KUM BONA — NAMUOSE — SVKnon —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
Vlenintilia Ir Smagiausia
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.

KITOMIS Dienomis 9:SS v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6786 Sa. W«stera Avc
Phooa: GI

k

dm.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGBAMŲ1
Bronislovą ir Vladislovą, marčią Bar
Sylvią, Joną ir Norbertą Alexis, žentą
du švogerius Stanislovą ir Roką Šid
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs

Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas —
bungalow stogas, saulės salo
nas yra fronte.
d» Q Cflfi
Kaina ........ ............ 4> O.OUU

PIRM PIRKIMO

Ss

parap.

s"~, ... $ 7.500

pritaikomi jūsų lūpoms.

SHmlMN-VlUJA"*

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Gruzdžių

$ 5.400

...................

5-kių kamb. medinis ‘cottage’
su 76 pėdų frontažu. Yra lr
garadžlus 2 auto- d» A CHA
mobillams. Kaina, ų) *S/UUU
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - lx3>, nuomos $140.00
Steam heat, 2 automobiliams
garadžlue, arti 70-tos tr So.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

LEO NORKUS, Jr.

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

Gimė Lietuvoje,
37 metus.

Kaina

KONCERTUI OUITARAI. SPANI9KI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.60, $8.60. $12.60 iki $36.00.
8TR1UNINIAI BASAI — $60.00.
$126.00 h- $150.00. BASO UžDENGALAS — $12.00. SMICELAI 8MUIKOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
ir
CELLO — $1.60, $18,00, $6.00,
$10.00 h- $16.00. Striūnos <181 vi
sų vtršminėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.60, $26.00. $60.00. PEDALS,
HI BOYS,
CYMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems

Telefonas: BOULEVARD 0014

BEERS

gyveno 2853 West Pcrshing Rd.
Mirė Rūgs. 3-čią dieną, 1942, 8:39 valandą vakare, sulaukęū senatvės.

$12.300

LUilU DMmUJMEkTVrASINACDOKIT PROOA DABAR
KOL DAR NEIfiPARDUOTI

Ambrosia & Nectar

BOLESLOVAS NUTAUTAS

2-jų aukš. mūr. 2x6 namas —
Žemės sklypas yra 86x126 Pvanduo; yra ir garaaziua
garadžius a
automobiliams.
“
— ——
Kaina ............
4 Dėtų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
žemė. plotas 30 pėdų; karšias
Garadžlus 2 auto- pil 00(7
mobillams. Kaina. $ A A,ŪUU
"Modernus 6 kamb. 'cottage’ su
aukštu cemento fundamentu;
30 pėdų plotis.

DIDELIS ršFARDAVk- -48 M U S U
MIUIMflRO STARO MUZIKA-

$46.00 ir $76.00. Visi
lengvam grojimui.

Erira!

Nationally advnrtised itema.

laidotuvių direktorius — J.
Liulevičius, tel. LAP. 3572.

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

X ftv. Antano parapija rai. Taip, sako, bus ir rug
jau pradeda judintis prie sa sėjo 13 d.
vo paskutinio šiais metais
Meilė duoda šviesos dar
pikniko, kuris Vytauto par
ke įvyks sekmadienį, rug bui. (ANON).
sėjo 13 d. Xaip paprastai,
ciceriečiai ką tiktai daro.
viską padaro 100 nuoš. ge
Marųuette Manor

Storm Sash. Combination — Door and Insulatioa

SIENINES POYVEBOS

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Casb arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas
i vieną valandą.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

8039 South Halsted St.

_ JIS YRĄ PLAUNAMAS
_ -^--*4?

Mamai*,kit~Tr.l.
M
vandeniu
Ir
pwtor,klt l%r*l.
m«| ia v na. /imta JI
kalnuos,
g
▼ųrtnjlmui, tiktai
of galionų.

Ptoor Sandr-rs.

M ui (||p||>f

D.'nseevl Alyva................ .... ni
Tnrpcnttom,............................

B E R L A N D’ S
PAINT • WALLPAPEB ŠTOKE
Glass — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 #O. HALSTED STREET
Phone t CANaI
Mes pristatom visur veltui

CRANE

Tel. VICtory 1272

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neiiparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geležin
kelio karo joms:
GENUINE POCAHONTAS,
/ r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O •OO
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bergenas.......... *8.95
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A C A
kepimui pečiuose ir namų Mldytuvams.. IU.OU

6332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

£

4
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MARIJOS

VAŽIUOKIME VISI Į ŠVENČIAUSIOS PANELĖS

GIMIMO

MARQUETTE

PARK

PARAPIJOS

PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVIŲ PIKNIKĄ!!
Šiame Sukaktuvių Piknike bus visokių įvairumų, būtent: Gera Muzika Šokiams, Dainų
Programas, Kautynės Stalino su Hitleriu ir Zenočių su Singeliais Virvės Imtynės. Prie
to, šv. Teresės Draugijos Ladies pagamins gardžiausių valgių, kad nereikėtų vežtis iš namų.
Vyrai gi turės skanių įvairių gėrimų, žodžiu, visi linksmai praleisite laiką ir pasimatysite
su savaisiais bei paremsite gerą parapijos darbą.

kuris jvyks Rytoj, Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 6 d., 1942
VYTAUTO GRAŽIAME DARŽE. 115th ST. prie CRAVVFORD AV.
•

—

'

Visus nuoširdžiai kviečia, KUN. KLEBONAS A. P. BALTUTIS IR KOMITETAI

Pradžia 10 valandą.............................. Įžanga tik 25c su geito laimute pirma $10, o antra $5.

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO
PROGRAMAI:

Gazo kompanijos grąžins gazo
vartotojams keletą milijonų dol.

Sv. P. Marijos Sibvos paveikslo kopija, kuri yra Sv. P. Marijos Gimimo Spring Valley
' bažnyčioj, Marąuette Park, Chicago, Illinois.
Ass'n piknikas

WCFL—1000 K. nedėlios vakare
9 valandą.
WHFC—1450 K. ketvergais 7 vai
United States
vakaro.
Court of Appeals
WAAF—950 K. kasdien, 5:15 vak.

mokėti ir utility kompanijų
išlaidoms, susijusioms su
grąžinimu. Gazo vartoto
jams bus grąžinta čekiais.
Ims porą mėnesių pasitvar
kyti iki bus pradėta išsiun
tinėti čekius.
Tarp tų trylikos utility
kompanijų yra ir Chicagos
gazo kompanija Peoples Gas
Light and Coke. Ji turi apie
Pirmiausia Federal Power
860,000 vartotojų ir turės
komisija nusprendė,
kad
jiems atmokėti daugiau kaip
Natūrai Gas Pipe Company
keturis milijonus dolerių.
of America papigintų savo
gazą, parduodamą toms try
likai kompanijų ir joms grą Kaip draftininkams
žintų permokėtus milijonus
dolerių. Paskiau vyriausias leista parduoti
U. S. teismas tos komisijos
nuosprendį patvirtino. Da
bar apeliacijų teismas nus
Automobilių racijonavimo
prendė vykdyti vyriausiojo autoritetai išaiškina, kaip
teismo nuosprendį nustaty pašaukti tarnybon draftinin
mas tvarką, kaip tie permo kai vyrai gali parduoti savo
keti milijonai dolerių, ku turimus naujus automobi
riuos utility kompanijos ga lius. Ir štai kaip:
vo iš
minėtos National
Kurie įsigiję automobiGas Pipe kompanijos, turi Į liūs prieš jų pašaukimą kabūti grąžinti gazo vartoto Įro tarnybon, savo mašinas
jams.
1 gali parduoti asmenims, tu
Grąžinti suma su nuošim rintiems, arba neturintiems
čiais yra 6,377,914 dol. Var racijonavimo certifikatų.
totojų yra apie 1,200,000.
Bet įgytus automobilius
Apeliacijų teismas nurodė, po to, kai jau jie buvo pa
kad iš tos grąžinti sumos šaukti tarnybon, juos gali
vienas nuošimtis būtų ati be certifikatų parduoti tik
trauktas teismo klerką ap i savo namiškiams.

Spring Valley Lihuanian
Association turės
metinį
basket pikniką Butchas Willo-West Grove, 83 gat. ir
Willow Spring rd. (greta
Liberty Grove), sekmadienį
rugsėjo 13 d.
Šios lietuvių organizaci
jos prezidentas John W. Pachankis su savo veikiaisiais
asistentais parūpins gražią
ir įdomią programą. Sam
Saluski darbuosis parūpinti
gėrimų ir užkandžių Peter
Skar patvarkė linksminimuisi programą. Bus muzi
kos, šokiai, įvairių žaidimų
ir vaikams.
Piknikan kviečiami
ne
tik šios organizacijos na
riai su šeimomis, bet ir visi
kiti lietuviai. Bus progos
ne ik pasilinksminti, bet ir
arčiau susipažinti su kitais
lietuviais veikėjais ir susi
eiti su draugais.

Circuit
nuspren
dė, kad trylika utility gazo
kompanijų Chicago srityje
turi grąžinti gazo vartoto
jams daugiau kaip 6' milijo
nus 'dolerių, kas buvo per
mokėtą .už gazą nuo 1940 m.
rugp. I d. iki 1942 m. bai.
1 d. laikotarpiu.

RUDENS ATIDARYMO

IŠPARDAVIMAS:
Rakandų, Parlor Setų, Pečių,
Lovų, Matrasų, Radio, Re
kordų ir Jewelry.
Atidaryta ir nedėliomis iki
5 vai. vakaro.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. CALumet 4591

Gal bus gauti
• Illinois State Council of
Defense ekzekutyvis direkto
rius maj. gen. Frank Parker
pareiškia, kad gal Illinois 14
miestų gaus gaisrinius apa
ratus iš Office of a Civilian
Defense.

automobilius

OLD GOLDS surasta

mažiausia Nikotino
OLD GOLDS surasta
mažiausia gerklę erzinančiu
savybių (Tars and Resins)
Žiūrėkite bešališką BANDYMĄ Reader’s Digest
ŽIŪRĖKITE, KAIP

JŪSŲ

MĖGIAMIAUSIAS

CIGARETAS PALYGINAMAS SU OLD GOLD
Reader’s Digest paskyrė mokslini bandymą
laboratorijoj, kad ištyrus cigaretus. Jie bandė
septynis vadovaujančius cigaretus ir Reader’s
Digest paskelbė pasekmes liepos mėnesio laido

je. kad suteikus savo skaitytojams beprietaringas informacijas.
Cigaretas, kurio durnuose buvo mažiausia ni
kotino buvo Old Gold. Cigaretas su mažiausia
gerklę erzinančiomis savybėmis (tars and resins)
buvo Old Gold. Gaukite daugiau malonumo
šiandien iš naujų Old Gold—švelnesnių kuomet
"Kamora Naujo Tapo Dadėta.”

„ Brunp A. S<nardack, sekr.

Šv. Panelės Marijos Gimimo diena šiemet pripuola antradienį, rugsėjo 8 d. Nuo pir
madienio, rūgs. 7 d. mišparų, Šv. P. Marijos Gimimo bažnyčioj, Chicagos, III. prasidės
iškilminga šv. P. Marijos Gimimo oktava arba, kaip Lietuvoj vadinami Šiluvos atlai
dai ir jie baigsis rugsėjo 15 d. vakare. Per tas aštuonias dienas pamaldos bus sekan
čiai: rytais mišios 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8 ir 9 vai. suma su įstatymu Švč. Sakramento
ir pamokslas. Laike šių atlaidų žymus pamokslininkas tėvas Justinas Vaškys, pranciš
konas, sakys pamokslus. Norintieji įsigyti šios šventės atlaidus, reikia prieiti išpažin
ties ir priimti šv. Komuniją, o taipgi išklau syti nors penkių pamokslų ir atlankyti tą
bažnyčią. Visus lietuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus ir pagarbinti stebuklais
šlovingąją mūsų Tautos Globėją bei Taikos Karalienę, Šiluvos švenčiausiąją Panelę
Mariją, o taipgi įsigyti sau ir sieloms akais ykloje atlaidus.

47 kartus areštuotas
Areštuotas Spėri, 63 m.
amž., už rankinuko su pini
gais pavogimą. Išaiškinta,
kad jis dabar jau 47-ąjį kar
tą areštuotas ir savo gyve
nime apie 27 metus pralei
dęs kalėjime už visokias va
gystes.

Nacionalinė butu
nuomą konferencija
Šio rūgs. 14 ir 15 dd. Chi
cagoj įvyks namų savininkų
nacionalinė
konferencijai,
kurioje bus svarstoma butų
nuomų ir taksų klausimai.
Konferencija bus Sherman
viešbuty. Numatomas gau
singas suvažiavimas.

VVOIK
1949

Reikalauja pravesti
zoną ordinansą
Chictgos aldermenų tary
bos statybos ir zonų komite
tas siūlo tarybai be delsimų
pravesti miesto zonų naują
ordinansą, kurs ilgiau kaip
per du metus ruošiamas.
Naujuoju ordinansu mieste
rezidencinės sritys žymiai
praplečiamos.

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Qn/ajAjcd>
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ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
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— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

/£»
IMHMIM.K I KK ES

Office of Price Administration paskelbė, kad visa
mėsos pramonė paimama
šios agentijos kontrolėn ir
apie 100 šios pramonės fir
mų traukiama tieson už mė
sos kainų didinimą.
Tarp kaltinamųjų yra de
vynios firmos Chicagoje.

Kroatų katalikų vysku
pai Zagrebe turėjo konfe
renciją. Pasmerktą Ustasa
nacinės vyriausybės pastan
gos visus graikus pravosla
vus prievarta “atversti’” ka
talikybėn. Išaiškinta, kad
tas daroma politiniais sume
timais.
Vyskupai išaiškina, kad
jokia valdžia, arba autorite
tai žmonių atvertino klausi
mo negali spręsti, išėmus
pačią Katalikų Bažnyčią,
kurią Kroatijoje jos vysku
pai atstovauja. Taip pat nu
rodo, kad atvertime negali
būti jokios prievartos. Tik
tie priimami Bažnyčion, ku
rie to nori savo laisva va
lia, kurie savo dvasioje įsi
tikinę apie Katalikų Bažny
čios doktrinų tikrumą.

1 PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
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Mėsos pramonės
kontrolė

Kroatų vyskupai
smerkia prievartą
"atvertimui"

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

82M 80. HALSTED 8T.

