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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln
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ILS. KARIAI KAUJASI PRANCŪZIJOJE
Maskvoje

Atakose dalyvauja amerikiečiai,
britai, kanadiečiai, prancūzai

Laivynas ir marinai baigia veiksmus
Solomon salose

Išsprogdinta nacių apsaugos linijos,

Japonų laivynas pabėgo iš Solomon

užimta pajūrio viena vieta* Tai nesgs

salų į Carolines salas

lauktasis antrasis frontas

Gen. Mac Arthur štabas,
rugpiūčio 19 d. — Galutinas
japonų išvijimas iš Solomon
salų matomai priklausys nuo
dviejų sunkių uždavinių at
likimo. Pirmiausia baigia-

LONDONAS, rugpjūčio 19 d.—šiandie Jungtinių Vals

tybių kariuomenė išlaipinta Prancūzijoje su

tankais

ir

sunkiausiais lauko pabūklais ir po vienuolikos valandų jie

kartu su kanadiečiais, britais ir kovojančiais prancūzais
tebekovoja aršias kovas prieš vokiečius prie Dieppe. Tai

smarkiausių taip vadinamųjų commando atakų šiam kare.

Sąjungininkams t e b e t ę- j
—
siant atakas be susilpnėji- j Tačiau vokiečiai nė nebanmo, atrodo, jog galima kad1
šių veiksmų mažinti,
būtų surasta silpnoji vieta Kaip tik priešingai, jie šiuos
pro kurią gali būti pradėta Į veiksmus dar labiau išpučia
] pareikšdami, jog šiose kovo
invazija Europon.
("Draugas’’ Acme telepnoto)
se dalyvauja net jų laivyno
Churchillis su Stalinu. Anglijos pirmininkas Vinston Churchill (kairėje) taria
Užėmė Vieną Vietą.
si su Stalinu Kremliuje, Maskvoje. Pasitarimuose Ameriką reprezentavo W. Overell
Juodai apsirengę “com- daliniai.
Harriman, prezidento Roosevelto personalus atstovas. (Radiophoto iš Maskvos).
mandos” keturių sąjungi
ninkių valstybių su savo
tankais įsiveržė į vokiečių
linijas, išsprogdino jų ap
saugos linijas ir užėmė bent
EUROPA.
MASKVA, rugp. 19 d. —
vieną pajūrio vietą.
NEW DELĘU, rugp. 19d.
BERLYNAS, rugp. 19d.—
Šiandie Europos rytų
Padangėse Jungtinių Val Dono užuolankos frontan
—Pasiremiant Indijos saugu
fronto kovas nustelbė pla Berlyno radio paskelbė na
stybių, britų ir Kanados vokiečiai pasiuntę anųjų re
mo nuostatais šiandie sua
tūs vadinamųjų “comman- cių karo vadovybės praneši
aviacija aršiai bombarduoja zervų. Taip ir kovoms Kau
reštuotas Devadas Gandhi,
dos” veiksmai Prancūzijo mą, jog nežiūrint didelių
vokiečius ir kovoja prieš kazo fronte nacių pagelbinė
je. šiose atakose pirmą nuostolių rusų kariuomenė
nacių aštrų aviacijos pasi- Į pariuomenė be
sustojimo Indijos vado sūnus ir atear
kingasis
redaktorius
laikraš
kartą dalyvavo ir Jungti atnauijno savo atakas Rževo
priešinimą.
Iš pranešimų Iįplaukia,
čio
Hindustan
Times.
nių Valstybių kariuome ir Viazmos frontuose.
spėjama, jog kovose dalyvau
Rusai deda visas pastanJi tėvas, Mohandas K.
nės savanorių
daliniai.
ja virš 1,000 sąjungininkų 8as naujoms vokiečių atin
Taip pat pareiškiama, jog
Gandhi
suimtas
rugp.
9
d.,
Pranešimai
skelbia,
jog
orlaivių.
! koms pasipriešinimui, kad
rusai savo atakas praveda
šios atakos, prasidėjusios
Sunaikino Nacių Stotj.
itu0 tarFu rus« komunikatas kai Indijoje buvo pradėtas
masėmis, bet jie buvę vokie
anksti rytą, nusitęsė iki
šios atakos prasidėjo ank-'Pare;škia’
,luo Se?už«s pasyvus pasipriešinimas.
čių pėstininkų ir tankų divi
Naminės Bombos.
vakaro.
sti rytą ir vakarui temstant,15 d- iki šio1 nukauta
zijų atmušti. Atakoms pa
1 000 vokiečių—dvigubai dau
Tuo
tarpu
Rusijos
fron

manoma, kad jos dar tebe
naudota ir nacių aviacija.
BOMBAY, rugp. 19 d. —
te po pirmųjų rusų kontr
vyksta prie Dieppe ir esą giau negu rusų. KomunikaPirmą kartą neramumuose
Nacių komunikatas pa
atakų vokiečiai Sutraukė
šių atakų svarbieji tikslai tas taip pat pareiškė, jog
reiškia, jog rusų aviacija
vokiečiai ištraukia savo pa Indijoj šiandie panaudota
daugiau kariuomenės ir
atsiekti.
pravedusi atakas pereitą
jėgas iš vakarų Europos, namie gaminta bomba. Jai
rusus privertė pasitraukti
Lydimi britų ir Kanados
sprogus
L»ucknowe
sužeisti
naktį vakarų Prūsijoj. Ata
kad išlygintų nuostolius ry
įvairiose Dono ir Kaukazo
kovos orlaivių Amerikos di
policijos
korporalas
ir
kele

koje esą pašauta du oriai-,
frontų vietose.
dieji bombanešiai . atakavo tų fronte.
tas kitų asmenų.
viai. Padaryta nuostolių pa
vieną nacių aviacijos atspa Pasiekė Doną.
statams ir esą gyvybės nuo-'
Įvairiose vietose pasikar
PIETŲ PACIFIKAS.
rumo stotį prie Abbeville,
Rusai pasitraukė Dono tojo riaušės, krautuvių už
stolių civilių tarpe.
38 mylios į šiaurryčius nuo
Solomon salose kovos
užuolankoje ir Piatygorsko darymas ir deginimas viešų
Dieppe, kur padegta pasta
tebevyksta ir šiuo metu
Naciai taip pat skelbia,
.... . ______
ragijone, apie 170 mylių į jų pastatų. Šie įvykiai pasi
tai ir sunaikinta įsibėgėjimo . ,
r
. _/ .
amerikiečiams belieka tik jog rusai pnavedę lokalines
. .. .
pietryčius nuo užimto Mal kartojo Nagpure, Delhi, Makeliai.
du sunkūs veiksmai; išva atakas į pietryčius nuo IIkopo.
„
dras, Kalkutoje ir Karachi.
lymas japonų iš užimtų menos ežero, bet veiksmai
Daugiausia Kanadiečiai.
(Londone britų sluogsniai
vietų
ir sukonsolidavimas prie Voronežo susilpnėję.
Šiose atakose didžiausią pareiškė, jog vokiečiai Stalin
laivyno vadovybės Pietų
sąjungininkų kariuome nės grado fronte pasistūmėję Naciai giriasi:
Pacifiko zonoje.
dalį sudarė kanadiečiai. Ame pirmyn ir pasiekę Doną, bet
suimta
1,000
karių,
Darbininkų streikas
rikiečių dalinys, kuris spe upės neperėję).
AFRIKOJE.
cialiai parinktas iš savano
Rusai taip pat priversti žygis sąj. nepavyko
II karo dirbtuvių
rių būrio, pavadintas “Ran- pasitraukti Kletskaja apylin
Po britų vadovybės pa
gers,” prisimenant garsiuo kėje.
keitimų Egipto fronte pa-]
BERLYNAS, nigp. 19d.—
Louisville, Ky., rugpiūčio
sius Texas Rogers’ Rangers,
sikeitimų neįvyko.
Berlyno radio paskelbė na
19 d. — šiandie Louisville
kurie labiausiai pragarsėjo
cių žinių agentūros praneši
darbininkai 11 Reynolds
mą, jog sąjungininkų pas
prieš 180 metų kovose prieš Molzahn esąs nuošir
Metals Co. dirbtuvių nut
tangos išlaipinti netoli Di Rusų laivynas veikia
indėnus.
dus nacizmo šalininkas eppe, Prancūzijoj, savo ka
raukė darbą ir, pasak CIO
Pirmiausia išlaipinta kana
regionalio direktoriaus JaHARTFORD, Conn., rugp. riuomenės pasibaigė visišku Juodojoje jūroje
diečiai, kuriuos vokiečiai
seph D. Cannon, jie grįš j
Maskva, rugp. 19 d. —
pirmose kovose atstūmė, bet 19 d. — šiandie protestonų nepasisekimu. Pasak nacių,
darbą tik tada, kai jiems
nuo šios dienos popiečio “ten Pravda šiandie pareiškia,
jie vėliau atsilaikė ir tada dvasininko Kurt E. B. »Mol.
bus leista balsuoti. CIO ukrantan ištraukta tankai ir zahn gynėjai baigia savo nebebuvo nė vieno ginkluoto jog Rusijos Juodosios jūros
nija pareiškė, jog darbą nu
paskutiniuosius pareiškimus brito, amerikiečio ar kana laivynas tebeveikia, nors jis
kiti reikmenys.
traukė 2,000 darbininkų ir
bandydami įrodyti, kad kal- diečio Europos kontinente.’ priverstas naudotis tik Kau
Ne Antrasis Frontas.
daugiau nutraukia.
Pasak agentūros, vokie kazo nuostais, nes vokiečiai
Britų radio pakartotinai, tinamasis nebuvęs šnipas,
Cannon pareiškė, jog dar
ir primygtinai įspėjo, jog Tuo tarpu valstybės gynėjai čiai suėmę virš 1,000 belais užėmė Krymo uostus.
Iki šiol Rusijos kontrolė bininkai darbą nutraukė,
šie veiksmai yra “riboti ir j pareiškė, jog jis “nemyli ir vių ir sąjungininkų mašine
laikini” ir jie “neturi nieko ' niekados nemylėjo Jungtinių rijos ir kariuomenės nuosto je tebėra du didieji Kauka kai iš darbo buvo paleistas
bendro au kariniais nutari- j Valstybių, bet šiandie yra liai yra “laabi dideli ir ne zo uostai: Novorosiiakas ir i venas CIO vadas, kuris rin
gali būti apskaičiuojami.”
Tuaspe.
kęs darbininkus CIO unijai.
mais, padarytais Maskvoj.” nuoširdus nacis.”

Rusai priversti
Britai suėmė
trauktis

Gandhi sūnų

KARO EIGA

Rusai atakuoja
dviem frontais

U. S. nuskan
dino jų laivą
RIO de JANEIRO, rugp.
19d. — Laikraštis O Globo
šiandie paskelbė, jog orlai
viai nuskandino antrąjį ašies
submariną prie Bahia.
RIO de JANEIRO, rugp.
19d.—šiandie visiems Brazi
lijos kareiviams atšaukta
leidimai atostogoms ir lai
vynas uždraudė atostogas
savo rezervistams.
Kiek anksčiau Brazilijos
oficialieji žmonės paskelbė,
jog Amerikos orlaivis nus
kandino ašies submariną.
Autoritetingi sluogs niai
pareiškė, jog du pubmarinai
pastebėta vakariniam Atlan
te. Jie -buvę vienas nuo kito
labai toli ir buvę milžiniško
dydžio.

mas sunaikinti japonų pasi
priešinimas
pakraščiuose,
kur Amerikos marinai išli
po ir sustiprinimas laivyno
vyravimo pietų Pacifiko zo
noje.
Nors sąjungininkų oficia
lieji sluogsniai nieko plačiau
neskelbia, bet apie veiksmų
linkmę galima spėti iš ja
ponų radio pranešimų. To
kijo radio savo toną kiek
pakeitė ir apie kovas Solo
mon salose tepasako, jog
šios Amerikos atakos gali
išsiplėsti į platesnius veiks
mus ir amerikiečiai galį atakuoti kitas japonų terito
rijas “ar net pačią Japoni
ją.”
Parama marinams

Kai kurie korespondentų
pranešimai iš pietų Pacifiko
skelbia, jog Jungtinės Vals
tybės užtenkamai laimėjo
jūrose, kad pasiųstų para
mos ir. reikmenų kariuome
nei Solomonuose.
Šie pranešimai pareiškia,
jog “japonų laivyno daliniai,
kurie kovos pradžioje buvo
Solomonuose arba nuskan
dinti arba pabėgo į Caroline
salas.”
Tačiau sąjungininkų lai
Gali nutraukt savanorių vyno
ir aviacijos pajėgos te
betęsia budrią žvalgybą pla
ėmimą kariuomenėn
čiajam Pacifike laukdami
WASHINGTON, rugp. 19 japonų pasirodymo.
d.— Karo vyrų pajėgos ko
misija, norėdami sudaryti Nuskandino japonų
aštresnį kontroliavimą vyrų
pajėgų, nubalsavo, kad ka- laivų prie Aleufų
riuomenė ir laivynas būtų
WASHINGTON, rugp. 19
įsakyta nutraukti priėmimą
d.—Jungtinių Valstybių sub
savanorių.
marinas nuskandino japonų
Įtakingi sluogsniai pareiš
kruzerį ar destrojerį į vaka
kia, jog šiokį nuostatą prarus nuo Aleutų. Su šiuo pavedus esą galima tikėtis,
kutiniuoju laivu, apie kurio
kad kongresas netrukus pra
žuvimą pranešė laivynas,
vestų įstatymo pataisą, ku
Aleutų apylinkėje nuskan
ria kariuomenėn būtų gali
dinta dvidešimt trys japonų
ma imti vyrus tarp 20 ir 18
laivai.
metų.
Laivyno komunikatas pa
reiškė, jog “oro sąlygos ne. WASHINGTON, rugp. 19
leidusios tikrai nuspręsti
d.—Laivynas paskelbė, jog
laivo tipą ir jog šis įvykis
Amerikos vidutinio dydžio
ankstesniuose laivyno komu
prekybinis laivas nuskandin
nikatuose nebuvo paskelb
tas pietiniam Atlante liepos
tas.
vidury.

SAN FRANCISCO, rugp.
19d.—Apie 3,500 Washingtono Ir Oregono japonų netru

kus bus perkelti į Wyomingą ir Idaho.

Egipto fronte ramu
KAIRO, rugp. 19d.. — .Po
gen. Auchinleck. pakeitimo

pirmasis britų karo vadovy
bės komunikatas duoda su

prasti, kad Egipto frontas
Saulė teka 6:04 vai., saulė tebėra pastovus lr pasikeltileidžias 7:44 vai.

Juių neįvykę.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Tūkstančiai Penn.
Lietuvių Dienoj

Naujos rūšies
sabotažninkai

Laketvood Park, Pa. —
Kasmet rugpiūčio 15-tą čia
susirenka dešimtys tūkstan
čių lietuvių išklausyti pa
ruoštos programos ir pasilinksminti. Tai yra “Lietuvių Dienos.” šiemet toji diena buvo 28-ta iš eilės.
j
Kas yra gražu, kad tos
dienos rytą surengiamos pa
maldos. Šiemet tos pamal
dos buvo puošnioj Lakewoodo salėj 11 valandą. Iš-.
kilmingas Mišias laikė kun.!
A. J. Alauskas, Reading,
Pa., lietuvių par. klebonas.'
Jam asistavo kun. S. Venalauskas ir kl. B. Šimkus iš
Mahanoy City. Pamokslą

Philadelphia, Pa. — čia
atsirado naujos rūšies eabotažninkų. Nesenai buvo pas
kelbta, kad
Philadelphia
miesto lietuvių apgyventas
vienas blokas — tarp 2 ir
3 gatvių, iš kurių yra 10
lietuvių jaunuolių išėjusių į
kariuomenę ir jų garbei iš
kelta Tarnybos vėliava su
10 žvaigždžių.

Bet, štai, nesenai vieną
_ _
, „
ankstų rytą' 5:30 Va*' Zm<>
nSs P*™16- kad įvažiavo
didelis karo trokas 8U uniformoi kar«'’iu. Prie iškeltos vėliavos trokas sustojo,
0 uniformoj kareivis užšoko
pasakė kun. dr. K. Gečys, ant viršaus troko ir nuplėkuris šiuo tarpu darbuojasi šė Tarnybos vėliavą.
Girardville, Pa. Per Mišias
Vėliau suprato, kad čia
giedojo šv. Vincento par., būta sabotažninko, bet tro
Girardville, Pa., choras p. kas jau buvo nuvažiavęs ir
Šorio vadovaujamas.
nusivežęs nuplėštą vėliavą.
2:30 vai. po pietų buvo
Kai lietuvių vyrai nuėjo j
gražios vėliavos iškėlimo iš policijos nuovadą pasiskųs
kilmės. Ceremonijas atliko ti, policija pasakė: “Jau
Tamaąua,
Pa.,
lietuviai mes turim 89 skundą, kad
skautai.
taip padaryta su Tarnybos
3:00 vai. didžiulėj, puoš vėliavomis Philadelphijoj”.
nioj salėj buvo prakalbos,
Sabotažninko trokas yra1
kurioms vadovavo kun. Juo ar paskolintas, ar pavogtas,
zas Šukevičius, Tamaąua, ar pačių sabotažninkų to
Pa., lietuvių par. klebonas. kioj formoj padarytas kaip
Gražiai šių dienų reikalais tik armijos nudažytas ir
kalbėjo Charles Williams/ valdžios raidės numeriai užNewcastle,
Pa.,
mokyklų dėti.
viršininkas
ir
Amerikos;
Raudonojo Kryžiaus Schu- žmones vargina lietus
ylkill County skyriaus pir ir dušnus oras
mininkas. Apie lietuvius jis
Philadelphijoj ir apylin
atsiliepė labai palankiai ir kėje žmones vargina lietus
pabrėžė, kad lietuviai savo ir dušnus oras. Daugelis
tautybe gali džiaugtis ir tiesiog nusilpę iš dušnumo.
didžiuotis. Jis taip pat džiau Lietus tęsias beveik trečia
gėsi, kad lietuviai taip išti savaitė. Po lietaus su griau
kimai ir gausingai dedasi stiniu, vietoj atsigauti, lau
prie Amerikos karo progra kti šaltesnio oro, pasidaro
mos ir ištikimai pildo pilie toks sunkus oras-šutra, kad
tines pareigas.
net klezetuose drabužiai pūSvečias iš Chicagos — L.
šimutis, “Dr.” redaktorius
ir LRKSA pirmininkas, pa DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
sakė stiprią kalbą lietuvy
bės ir Jungtinių Valstybių
AKIS MTIRINftJA
momento reikalais. Jis ener
AKINIUS PRITAIKINA
gingai ragino būti ištiki
Ofise randasi kiti pataisymo
mais lietuvių tautai, būti metodų įrengimai akims, ka
vieningais ir visomis savo rtoms akinių pagelba neužtenka.
išgalėmis dėtis prie tų visų
VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai kas dieną.
darbų, kurie veda Amoriką
Antradienio ir ketvirtadienio
ir Jungtines Tautas j laimė
vakarais.
jimą, kurį pasiekus ir Lie
137 No. Mario* Street
tuva bus išlaisvinta, nes suOak Park, Ulinoia
lyg Atlanto Čarterio ir Jun
(Prie kampo Lake St.)
gtinių Tautų deklaracijos
Telephone: — EUCUD 906.
— REZIDENCIJA —
visos nacių užgrobtos tautos
1441 So. 50th Avė., Cicero, DI
bus išlaisvintos.
TeL: Cicero 7*81
Estradoje programos me
tu sėdėjo visa eilė garbės
svečių.
DR. VAITUSH, OPT.
birrtnm
Lietuvių Dienos komisiją
sudarė: kun. J. šukevičius,
pirm.; kun. A. J. Degutis iš
Maizville, Pa., vice pirm.;
kun. P. S. Laumakls, St.
Mane M metų praktika
Jūsų garantavimas
Clair, Pa., sekretorius; kun. Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuria
K. Rakauskas, Minersvilie,
t>
*st* priežastimi galvos skaudėjimo,
Pa., iždininkas, kun. P. C. , svaigimo, akių aptemimo, nervuoskaudamą akių karštį, atHaiChesna, Mahanoy City, Pa., tumo,
to trumparegystę ir
toliregystų.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
garbės pirmininkas.
Visos šios dieno3 pelnas
skiriamas trims lietuvaičių
vienuolijoms — šv. Kazi
miero, šv. Pranciškaus
ir
•
Jėzaus Nukryžiuoto sese
rims.

Pažymėtina, kad
buvo daug.

Ketvirtad., rugp. 20, 1942
=■*;

žmonių

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Spėria lė atyda at
kreipiama J mokyklos vaiku*.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 V.
vak. Seredomis nuo pietų, o Nodėlioj pagal sutartį
Daugely atsitikimų akys atltatsofeiM be akinių. Kainos pigiau kai*
pirma.

4712 South Ashland Av.
rhoao YARAA W38

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ SUSIVIENYMO AME RIKOJ 53-JO SEIMO ATSTOVAI, HARTFORD, CONN.

kapuose — Wyoming Cemetery.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

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

134 N. LA SALLE ST.
Tai. STA ta 757*

Rnnm 2014

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
a t * a k o minga! ui
prieinamą kainų,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Pirmoje eilėje, žiūrint iš kairės dešinėn: Joana Gkiodenis, komp. A. Aleksis, Susiv. Iždininkas J. G. Joneika,
Daktaras Kvotėjas dr. A. Rakauskas, Sekretorius V. T.Kvetkas, Prezidentas Leonardas šimutis, Dvasios Va
das kun. Pr. M. Juras, Seimo garbės atstovas J. M. pre latas J. J. Ambotas, 53-jo Seimo pirmsėdis adv. J. J.
Grish, Susivienymo iždo globėjas P. Karašauskas, , buv. iždo glob. K. Vilniškis, redaktorius M. Zujus; už K.
Vilniškio stovi Seimo sekretorius J. B. Laučka; už P.Karašausko Seimo sekr. padėjėja L. Žemaitytė; už J. B.
Laučkos stovi Seimo vice pirmsėdis Pranas Jurevičius.
na. O, ką besakyti apie ū-i viai prisiglaudė po žvaigžkininkų triūsą — viskas pū-, dėta Vėliava. Tai visų atei
vių antroji tėvynė. Čia ne
na.
tik civiliai, bet ir pašauktie
Išvažiavo atostogų
ji į kariuomenę jaunuoliai
Rugpiūčio 16 d. Šv. Kaži- į turi laisvų valandų, paleimiero parapijos vikaras džiami apsilankyti pas sa
kun. Stanislovas Raila ir Šv. vuosius.
Andriejaus parap. vikaras
K. C. Račkus pasakoja,
kun. Salemonas Mažeika iš kad viskuo esąs patenkintas.
vyko atostogų mūsų stam Mokinasi prie lėktuvų. Pasi
baus (kazimieriečių) para- svečiavęs, vėl grįžo į savo
pijono Stanislovo Žvigaičio tarnybą.
pajūrio kurortan, kur daug
Dieve padėk mūsų kasuvažiuoja vasaros metu lie-; riams priešą-agresorių - uztuvių praleisti atostogas.
puoliką nugalėti, įr laimingai visiems grįžti į savo
Karys, Kazimieras C.
gimtinę pastogę.
Račkus atostogose

Hills Road, rasta negyva
Iš pradžių manyta, kad
Marė M. Pečiulionytė, 24 juodu kas nužudė, bet vė
metų, iš Jenkins Township, liau autoritetai nustatė, kad
ir Joseph Mangione, 28 me- jiedu mirė nuo gesų.
tų, iš Pittston’o.
M. M. Pečiulionytė pali
Pečiulionytė ir Mangione ko motiną, penkis brolius ir
iš namų išvyko liepos 14-tą. dvi seseris. Rugpiūčio 7-tą
Jų šeimos nesulaukdamos palaidojo nepriklausomųjų
jokių žinių, pradėjo rūpin
LIETUVIAI
tis jų likimu ir ieškoti.

DI, P. ATKOČIŪNAS
Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami
Uegsamlnuott jiw moderniškiausia
metodą, kuHa regėjimo mokslas
gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina

K. D
visų akių įtempimų. ..
Pašauktas į kariuomenę
C. Račkus, gavęs progos,
Dr. John J. Smetana
buvo parvažiavęs devyniom Traginga lietuvaitės
Dr. J. J. Smetana. Jr.
dienom pas tėvelius, bro
OPTOMETRISTAI
lius, sesutę. Pažvelgus į Dė mirtis
1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
dės Šamo, kareivį, tenka pa
relefonas: OANAL 0523, Obicagc
Wilkes Barre, Fa, — FoOFISO VALANDOS:
sidžiaugti. Nematysi nusku
9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
rest Hills vasarnamyje, prie Kasdien
Trečiad. ir Seitad. 9:10 a. m.
rusio drabužiuose ir negir
Iki 7:0S p. m
Centre Moreland — South
dėsi, kad nors vienas skųs
tųsi dėl blogo maisto. Gali
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
me pasidžiaugti Amerikos
Ofiso teL VIRginia 0036
TaL OANal 6188
demokratija, kurioj visi atei
Beddsodjos taL: BBVerly 3844

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKSIMAIS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P.
Trečiadieniais pagal sutartį.

11

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROveUll 0611
Office tat HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS m 0B0RURGA8

OP CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887

Ben. J. KAZANAU8KAS
Sekretorius

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Sestad. va
karais ofisas uždarytas.

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

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

3241 West 66th Place
TeL REPubiic 7868

2158 West Cermak Road
Ofiso teL CANaI 8346
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—8
Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Aveane
Rea. toL: HEMIock 81M
TaL YARda 8846

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti.
Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedčliomis pagal sutartį

TaL OANal 0867
Rea. teL: PROspeet 6C59 Telefonu CANaI 47M

2423 West Maruuette Rd.

DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

1913 So. Halsted St.

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

TaL YARda 6981.
Km: KENwood
i
6107.

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IB 0BIRURGA8

Ofiso vaL r ano 1-3; nno 6:30-8 .•6*'

75B West 35tf» Street

Kar kas yra gerta* turėti
Išminti, negu

Kas boa Ištvermingas iki
g&luL tss bus išgelbėtas.

Resideneija: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki t vaL vakaro.

Nno Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

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

Telefonas: Y A R D S 7299
3325 South Halsted St.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Rea. telefonas 81
3E£lay 0434.
0

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTS1S

VAROS 3088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tei. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
IStaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DAKTARAI
TaL YARda 3146

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

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:

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

2017 So. VVestern Avė.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien
Ofiso TeL .............

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. CHARUES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
,(2-tr«a lubosi

TaL MDiraj 8880

Ohfcaga, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 0904
Ros. TeL: K«awood 4800
Kamp. 15to8 gat lr 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nao 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 v. vak.
Nedaliomis nao 10 ik. 12 vaL dienų,
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484
Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIK 2868

Dr. Emily V. Krukas
MAKE
EVERY

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

PAY DAY

VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir C—8:30 vak. Antrad. ir Se4t.
10 iki 2:30 P. M.

S* BONO DAY

DDL RADIO PATAISYMO
PAKAUKITE:

TeL CANaI 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA:

Calumet 4591

DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z. ZALATORIS

PHYSICIAN AND SURGEON

Savings and Loan
Association

2201 West Cermak Rd.

1446 So. 49th Court, Cicero

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis ennitaras.

DR. STRIKOL’IS

MUTUAL
FEDERAL

DR. S. BIEŽIS

DANTISTAS

Telefonas:

4146 Archer Avenue

Iroč. it Seko. figgai ■įinltanmą.

DR. A. JENKINS
(Lietavia)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOSNuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal nutartį
Oflao telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

BKMKITB

“DKALGA’

diidbii

Ketvirtaa., rugp. 20, tlSlz

Gandhi, kuris davė ženklą
pajudėti Indijos minioms
- Kaip jis karta ragavo ožkienos. -

Vedė turėdamas 13 metų, žmona - 10
metų. - Gandhi pasižada visa amžių

gyventi skaistybėje. - Pamokslas nuo
kalno ir Gandžio kovos būdai. - Kele

Vestuvės ir įžadai
Gandhi vedė teturėdamas
13 metų. Jau ir prieš tai
jis buvo susižiedavęs 3 kar
tus, bet visos trys jo sužie
duotinės mirė. Vestuvės indusams išlaidingas dalykas
ir kad mažiau kaštuotų, bu
vo iškeltos trejos vestuvės
iš karto: jo, brolio ir pusbrolio. Jo žmona tik 10 memetų... Kai Gandhis turėjo
15 metų, gimė jo pirmasai
sūnus, kurs tačiau neužilgo
numirė.
Motinos pavyzdys, o taip
pat paties Gandžio religi
niai įsitikinimai skatino jį
prie didesnio nusimarinimo.
Siekdamas savyje apvaldyti
kūniškumą, jisai bandė įvai

pamokas ir turėjo daug var- kuoti atsisakymą nuo prie- kad daugumoje atsitikimų,
go, kol sau susiieškodavo ve vartos priemonių (non vio- besibylinėjąs daugiau turi
getariškų valgių. Tarp studi j lence) • ir
kitas dorybes nuostuolių, negu vertas jo lai
juojančių Londone vientau- Drauge jis pradėjo sustip- mėjimas, jisai ypač steng
čių jisai rado sau daug rintą akciją dėl savosios davosi sutaikint. Jisai kal
draugų. Iš pradžių buvo tautos išlaisvinimo, įsteigė bėdavo:
— Tikrojo advokato pa
taip nedrąsus, kad net iš laikraštį “Indian Opinion”
rašto negalėjo paskaityti ir išleido savo pirmąją kny reiga yra suvienyti susiskal
savo pirmosios prakalbos gą “Hind Svvaraj” (Indijos džiusius žmones. Didžiąją
viešame susirinkime. Tačiau nepriklausomybė). Už savo laiko dalį savo 29 metų ad
vėliau jisai net buvo išrink- 'drąsias pastangas jisai jau vokatavimo praktikoje aš
beieškodamas
tas vegetarų draugijos vai- tuo laikotarpiu buvo net praleidžiau
dybos nariu.
tris kartus pasodintas į ka | kompromisų ir taikos tarp
besibylinėj ančių.
lėjimą.

CLASSIFIED

Baigęs teisės
mokslus Dantis valydamas studijuorias pasninko dietas, kol grįžo Indijon ir pradėjo ad- ja indų raštus
įsitikino, kad ožkos pie vokatauti. Pirmoje
byloje
Norėdamas dar labiau sunas yra
jam geriausia jis buvo taip nedrąsus, at,,
.. ..... . ,
.sigyventi su savo kraštu,
valgymas. Nuo 30 metų sa ...
, ,
.v ; .
,
dėl kurio laisvę stengėsi įsvo amžiaus Gandhi nusista- , bet neišdrįsęs
neisdrisę3 vėl atsisėdo. ».>.
,.
~
.
...
tė gyventi skaistybėje, o ; Kartą jįs nuėj0 pas pažįs-' °^Otl* Gandhls P^U^to,
1906 metais jisai padarė tarną anglą paprašyti pada- J a„. jis
. dar
. . nepakankamai
raštus.
amžinos skaistybes įžadą, ryti vieną malonę savo bro- Pazls
in,
.. . Bet
.
Tas jo savęs apvaldymas bu Įjuį Anui a s tiesiai ii išme- nauJoms studijoms jisai jau
vo jo pirmieji žingsniai į tė iš ofiso. Gandhi iš karto j "gurėjo> buko. Ir čia jis
Į jo pasyvaus pasipriešinimo norėjo prieš jį kelti bylą, :rado iaeitĮ: reikalingi teksmokslą, kuris nepripažįsta bet pagaiįau karčiai prari- tai buvo grasyti ant lapo,
prievartos priemonių
— jęg tą paniekinimą pasiguo- Pakabintl Pne sienos ir
.
juos jisai stengdavosi išLhimsa.
dejavęs gerą gyvemmo pa
per tą
Vegetaras

Baigęs Ahmedabado uni
versitetą jaunas Gandhi nu
vyko į Londoną studijuoti
teisių. Čia jisai už 10 svarų sterlingų nusipirko siūtą. Išsimokino prancūziškai

”-ą Niekados daugiau aš H

,

,

.

v.

kaS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

1241 No. SedgM'lck

HELP WAVlIu> — V V KAT
BPS BOYS Ir PUS BOY VEITERIAI dideliam West Side restora
ne. Darba* dienomis ar naktimis.
Matykite Miss Mullen.
3950 ĮVEST MADISON STREET
RETKALlNGA 50 VYRU
VYRU — tarp 18 ir 50 metų senu
mo. 160 ar daugiau svorio. — prie
dirbtuvėje darbu. Nuolatini darbai,
dienomis Ir naktimis shlftai. Alga
$24.00 iki $26.00 J savaite prade
dant. Atsišaukite tarp 8 vai. ryto Ir
2 vai. nonlet.
OSCAR MAYER & CO.

Brahmacharya
Taip besidarbuodamas ji
sai išmoko pažinti žmones
ir valdyti minias. Tačiau
visų pirma jisai neužmiršo
apvaldyti patsai save. Be
siekdamas didesnio nusimarinimo —brachmicharya —
jisai nustojo vartoti drus
ką, arbatą ir nusprendė nie
kada jau nebevalgyti po
saulėleidžio. Savo gyvenimo
programon pirmadienį įve
dė kaip susikaupimo ir ty
los dieną.
K. J. Prunskis

1241

1410 South 50th Avenue, Cicero

FACTORY LABORERS
Pastovūs r’a-hol saldainių dirbtu
vėje. Kre’ok'tės } —
BUNTE BROTHERS
3301 AVcst Franklin Blvd.

VYRAI REIKALINGI
Patyrimas nere'kallnga. Vi -okio am
žiaus. At’ikti v*8^kius valvmo dar
bus ir už parterius Taipgi stiprus
vyras reikalingas kasti angl’s. Atsi
šaukite j emplovment ofisų, ant 4to
aukšto tarp 9:30 vai. ryto ir pietų.

WIEBOLDT’S
Asldand, Monroe and Ogden

Patyrimas labai dažnai
mums parodo, kad žmonės
i kuo mažiausiai turi valios
liežuviui suvaldyti. (SpinodiJ°]"e jam nelabai sekasi ' Savo advokatiškoje prakir 3is9i išvyko i pietli Afri' '1ti>k°je 3is nesiimdavo nė za).

nehandvsiu pazintj panaudo
ti šitokiu būdu.
Advokuto pareiga —
Gandhis pajuto, kad In- į ^^^yti

★

SAWYERS — patyrė prie “trim
saw", ant rakandui. Kreipkitės j —
STANDARDLINE MFG. CO.
1850 AV. HaSti.ugts, tel. Canal 01)00
PAIEŠKO
RENDU-OTI
Marąuette
Park ko'onijoje 4 kambarių pagyve
nimą. apšildoma pečio šiluma. Atsi
šaukite ar rašykite sekančiai:
“DRAUGAS, Box 124. 2334 S. Oak
ley Avė., Chlcago, EI.

'

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

These heavy tanks are needed for
certain phases of modem warfare,
and with their thiek armor and
heavy-gauge guns they are almost
unstoppable. They are considered
superior in gun power, in maneuverability and in the power of their
huge tractor motors to Axis tanks.
Americans everyvvhere are helping
to pay for these monsters of war
through their purchase of War
Bonds. Invest at least ten percent
of your income in War Bonds every
pay day.
u. i. Tr»a»»ry Dtfarttntnl

OPERATORES — patyrusios prie
siuvimo moterims bluzių. Gera pro
ga, nuolatini darbai.
H. C. BURNHAM CO.
230 So. Eranklin

St.

OPERATORftS reikalingos, pastovūs
darbai. Patyrusios prie siuvimo mar
škoninių ir rayon dresių. Gera alga
ir bonusas. Kreipkitės J:

SHELBY MFG. CO.

,

412 So. Wells St.

SESTOS
PATYRUSIOS
PRE8ERKOS ant skalbiamų suknelių. Taip
pat 20 single
needle
Operaterių.
Nuolatinis darbas. Geras užmokes
tis ir bonusas.
KORACH BROS.,
913 AV. Van Biiren
OPERATORftS
Pr|e Siuvimo Mašinų.
Patyrusios
siuvinėti skūrinius daiktus. Taipo
gi reikallneos Cylinder M'Chlne Operatorėr. CHAS. F. CLARK, Ine.,
1403 AV. C->ngress, tel. RAY. 0700

8URGICAL
NURSftS
reikalingos.
Taipogi G'-aduat* Nursėa — tarnau
ti ant Obste’rical ankšto. Malonios
darbo sąlygos, gera užmokestis. Ma
tykite Supt. of Nurs<v:
EDGFAVATER HOSPITAL, 5700 N.
Asliiand Avė., tel. LONgbeach 4242

COVERING-MACHTNE OPERATO
RES, “Closers" ir prie smulkmeniš
kų darbu. Kreipkitės } —
CONGRESS PAPER BOX CO., 210
No. AVoleott, tel. CANaI 4478.

Kuba gali nutraukt
santykius su Ispanija

HAVANA, rugp. 19 d. —
Dr. Jose Manuel Cortina,
buvęs valstybės sekretorius,
vakar pareiškė, jog Kubos
Meksikoj pravesta karo vyriausybė studij u o j a n t i
griežtus žygius sąryšyj su
prievolės įstatymas
diplomatiniais santykiais su
MEXICO CITY, rugp. 19 tom valstybėm, kurios palai
d.—Prezidentas Avila Cama ko viešai draugingus santy
cho pasirašė privalomos ka kius su ašies valstybėmis.
ro tarnybos įstatymą, kuriuo
Kai kurie sluogsniai spė
kariuomenėn bus šaukiami
lioja, jog Kuba gali nutrauk
visi vyrai tarp 18 ir 45 me
ti santykius su Ispanija ir
tų. Tačiau iki šiol dar neži
Vichy Prancūzijoje. Juo la
noma, koks jų skaičius bus
biau, kad Kuba įspėjo ispa
pašauktas.
nus nebesiųsti kodu savo di
Generalinis štabas pareiš
plomatinių pareiškimų ir pa
kė, jog 1 9metų amžiaus vy
sveikino Kovojančius prancū
rų registracija bus pradėta
spalių 1 dieną ir šaukimo žus.
numeriail bus traukiami lap
kričio 1 dieną.
Linksmumas, saikingumas

★

Wkat 'IfouRuy 'UJiilt

YVUI IIIIMIS
★
★
Essential in the eąuipment of ev- i
ery Soldier, Sailor, Marine or Flyer
is a flrst aid kit, consisting of bandages and antisepties for instantane-1
ous ūse. These materials are packed.
Into a compact box and cost about
$1.50 eacb.

Per kalėjimus j tautos laisvę

Betyrinėdamas giliuosius
Telefonas CICERO 2109
gyvenimo klausimus, jisai
ėmė skaityti Ruskino, Tols
6812 So. Western Ave„ Chicago
tojaus raštus, evangeliją.
Telefonas Grovehlll 0142
Pamokslas nuo kalno jam
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
padarė didelės įtakos. Gan
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
dhi jau buvo išsidirbęs ne
blogą vietą prekyboje su
rtvi 5,000 svarų sterlingų meti
nės algos, tačiau jis viską
metė, nuėjo į ūkį, kur su
savo prieteliais ėmė prakti(Įsteigta 1889 m.).

Sedgwlck

OLYMPTC COMMTSSARY CO.
302 So. Canal Street

ANTHONY B. PETKUS

JCSŲ PATOGUMUI:

No.

COOKS — 2ND COOKS — KITCHEN HELP — JANITORS Ir VEITERIAI reikalingi Kafeterijose. Sta
tybos ir Gelžkellų kempėse.

, i dantų valymui.

WAR BONOS

RETKALlNGA 100 MERGINU
MERGINU — tarp 18 ir 4 0 metų
amžiaus, nuo 100 iki 150 svarų svo
rio, prie lengvų dirbtuvėje darbų.
Nuolatini darbai, dienomis ir nakti
mis shlftai. Alga $18.00 iki $20. j
savaitę pradedant. Atsišaukite tarp
8 vai. ryto ir 2 vai. popiet.
OSCAR MAYER At CO.

“DRAUGAS” HKIJ3 WANTKR
ADVFRTISING DEPARTMENT
127 Mo. Dearborn Street
Tel.: RANdnlsh 948H-S489

ryU 8kyr5

j ir lotyniškai, net ėmė šokių ką, kur buvo nemažai jo vienos bylos, kurios teisinkrašto žmonių ir kur jisai 'gurne abejodavo. Įsitikinęs,
tikėjosi turėti darbo. Čio
nai jį vietiniai anglų biznie
tyau. R uy Mitu
riai palaikė už kuli (panie
kinti Azijos žmonės) ir ne
kartą jį išmetė iš viešbučių,
These huge 60-ton heavy tanks '
I iš restoranų, paniekinančiai
cost $120,000, and America’® auto1. r and
z,../! locomotive
1 rt/a , t/i nlonta
, aDspiaudydami. Tačiau Gan mdtive
plants Oare
turning
them
out
on
a
never-endlng
Kreipkitės į - »
dhi anglams padėjo organi assembly line. Our army uses light ;į
_ I
zuoti medicinos pagalbą bū tanks, weighing 14 tons, and medium tanks of 28 tons also, būt we
rų kare ir zulusų sukilimo
favor the medium tank over the
other
two.
,'metu. Jis gavo pagyrimus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
už narsumą fronte ir buvo
apdovanotas medaliais.
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

ADS

HELP WANTED _ MOTERYS

Advokatas Indijoje

tas jaunystės nuotykiu.
(Užbaiga)

B

We need millions of these flrst aid
kits for emergency treatment They
are also used by Red Cross workers, in field hospitals and wherever
needed until hospital treatment may
be obtained. Even a child could buy
one or more of these kits through
purchase of War Stamps. Buy War
Bonds and Stamps every pay day
and invest at least ten percent of
your income in these govemment
securities.
u, y, Trtaturj Dtfarlmtni

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Darbas, ypač tas, kurs ldtą džiugina, yra geriausia
skausmo metu paguoda. (Dr.
Tihamar Toth).

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

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

ŽENKLAI
PASITIRftJIMO MUMIS
REKORDAS
81 firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

P. J. RIDIKAS

Memorials Erected Anywhere

8S54 South Halsted Ttreet

8S19 Litnanica Avenne

Skyrius: 710 West 18th Street

Tel. YARda 1138-1139

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRTE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mmnber of the Ltthnanlaa Chamber of Oommeree.
MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Waflhington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Trov St.
Tel. REPublIc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

Visi

telefonai:

YARda

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue
Tel. PULlman 9661

Tel. YARda 0781-0782

J. LnJLEVIČIUS

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd Place
TeL CANaI 2510

42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

4348 South California Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHIfJJPS
3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

r
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Mūsų visuomenė ir mūsų LRKSA
Praėjusią savaitę įvyko pusmetinis ir poseiminis Lie
tuvių R.K. Susivienymo Amerikoj Vykdomosios Tary
bos (centro valdybos) suvažiavimas. Jis įvyko WilkesBarre, Pa., kaip ir paprastai, nes tame mieste yra Susmo centro raštinė ir iš ten išeina šios organizacijos Laik
raštis “Garsas.”
Šiuo metu visų organizacijų veikimas vienu ar kitu
būdu yra apsunkintas. Turi sunkumų ir lietuvių draugi
jos. Nėra išimtimi nė mūsų senoji ir didžioji organiza
cija—Lietuvių R.K. Susivienymas Amerikoj.
Džiugu, vis tik, konstatuoti, kad mūsų Susivienymas
puikiai sugeba nugalėti sunkumus ir kliūtis. Jis, kaip
iš vykdomosios tarybos narių raportų paaiškėjo, ir šiais
laikais ne tik stipriai laikosi, bet ir žymią pažangą daro.
Toji pažanga, reiškiasi ir turto didėjimu ir narių augimu.
Nors šį pusmetį (nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d.) narių
mirtingumas buvo gana didelis (tuo laiku mirusiųjų
šeimoms išmokėta $63,400.00), tačiau pomirtinių arba
apdraudos skyriaus fondas yra stiprus. Planingai ir
saugiai daromi organizacijos pinigų investmentai tą
fondą, kad ir prie didesnio narių mirtingumo, palaiko
gerame stovyje. Ypač stiprūs yra pašalpos ligoje, jaunamečių ir labdarybės fondai.' Kiek silpnesnis yra taip
vadinamas lėšų fondas, kuris ir praeityje nepasižymėjo
stiprumu. Vykdomoji Taryba dėl jo daug galvosūkių
turėdavo. Jis ir seimuose sukeldavo daug ginčų. Bet
praėjusiame Vykdomosios Tarybos Susirinkime praves
tas nutarimas bizniškai persitvarkyti, manoma, ir lėšų
fondą pakels.
Sekretorius Vincas Kvietkus, kuris gražiai tvarko
LRKSA reikalus, raportavo, kad dabar organizacijoj
yra virš vienuolikos tūkstančių narių. Aiškus paaugimas. Prieš keletą metų Sus-me tebuvo apie dešimtį tūk
stančių narių. Augimas prasidėjo nuo 1938 metų. Ir,
reikia tikėtis, jisai nesustos, nes mūsų visuomenė vis
labiau ima suprasti stipresnio susiorganizavimo reikalą
ir labiau vertina savasias draugijas ir organizacijas.
Vykdomoji Taryba priėmė sekr. Kvietkaus paruoštą
nuolatinio naujų narių vajaus planą ir turi daug vilčių,
kad tuo planu bus išjudinta į gyvesnį darbą ir kuopos
ir apskritys ir tuo būdu mūsų garbingasis Susivienymas
ir ateity nesustos augęs ir nariais ir turtu.

Malonu yra konstatuoti ir tai, kad LRKSA ir savo
tvarką ir visą veikimą vis labiau ima derinti prie laikų
dvasios, prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų, nenukryp
damas nuo savo idealo—tarnauti Dievo garbei, savo
tautai, savo kraštui ir palaikyti lietuviuose krikščioniš
kąjį broliškumą. Tai organizaciją daro gyvesne ir reikš
mingesne. Čia suminėtina keletas reiškinių: išpirkimas
U.S. karo ir kitokių bonų už šimtus tūkstančių dolerių;
kreipimas kuodidžiausio dėmesio į mūsų jaunimo reika
lus; šimtaprocentinė pagalba Amerikai ir Jungtinėms
Tautoms karą laimėti ir gilus susirūpinimas Lietuvos
išlaisvinimu.

Nors Lietuvių R.K. Susivienymas Amerikoj yra fraternalinė apdraudos ir pašalpos centralinė (national)
organizacija, tačiau iš viršiau paduotų kelių pavyzdžių
ir iš praeities darbų matome, kad jai gyvai rūpi visos
mūsų visuomenės reikalai ir tautos gerovė. Dėl to Vyk
domasis Komitetas, skelbdamas naujų narių vajų, nu
sitarė kviesti į LRKSA ne vien tik tuos lietuvius katali
kus, kuriems yra būtina gyvybės apdrauda ir ligoj pa
šalpa, bet ir visus tuos, kurie, vedami Dievo ir artimo
meilės, patrijotizmo ir krikščioniškojo fratemalizmo,
nori darbuotis platesniu mastu ir praktišku būdu prisi
dėti prie realizavimo tų idealų, kuriais turi gyventi kiek
vienas sąmoningas Amerikos lietuvis katalikas, supran
tąs, kad nesidėdamas prie savųjų organizacijų ir nesi
rūpindamas jų likimu, netiesioginiu būdu skriaudžia
visą mūsij katalikiškąjį ir tautiškąjį sąjūdį.
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Amerika ir Indija
Indijos klausimas yra opus ir nepaprastai svarbus.
Jis liečia ne vien tiktai Didžiąją Britaniją, bet visus jos
santarvininkus. Natūralu, kad ir Jungtinės Amerikos
Valstybės Indija yra giliai susirūpinusios.
Jungtinių Valstybių vyriausybė ligšiol nuošaliai tebe
stovi Indijos aktualiųjų reikalų. Tačiau padėtis yra tiek
rimta, kad ilgainiui ir amerikiečiai gali būti priversti
daryti atitinkamus žygius.
Spėjama, kad dėl susidėjusių gyvenimo aplinkybių
Jungtinės Valstybės, vis dėlto, nedarys spaudimo į Di
džiąją Britaniją tuojau duoti Indijai laisvę ir nepriklau
somybę. Daugiausiai, ką šiuo metu Amerika gali pada
ryti—pasižadėti daryti įtakos, kad po karo būtų suteik
ta Indijai nepriklausomybė. Bet Indija turės išpildyti
vieną svarbią sąlygą—ji turės visais savo galimumais
gelbėti Jungtinėms Tautoms laimėti šį karą. Būsią labai
stipriai pabrėžta, kad nė vienas kraštas negalės nauduotis laisve, kol Berlyno-Tokio ašis nebus sudaužyta.

Amerikiečių laimėjimas
Karo departamento komunikatai patvirtina žinias,
kad Amerikos marineriai, lakūnai ir jūrininkai sutriuš
kino jiaponus Solomon salose, šis mūšio laimėjimas, su
prantama, neapsiėjo be aukų, tačiau yra faktas, kad
Amerikos jėgos perėjo į ofensyvą, laimėjo pirmą mūšį
ir japonus pastatė tokion pozicijon, kuri ilgainiui juos,
japonus, visai nugalės. Amerikos marineriai paėmė ja
ponus belaisvėn ir Solomon salose vidutiniškai tvirtai
įsistiprino. Tai yra pirmas amerikiečių laimėjimas šia
me kare sausumoj. Tuo pačiu kartu buvoi laimėtas ir jū
rų dar vienas mūšis.
Šie laimėjimai yra labai reikšmingesni ir tuo atžvi
lgiu, kad jie privers japonus stipriai pagalvoti, ar jiems
verta pulti Sibirą ir padėti naciams kariauti prieš So
vietų Rusiją. Jie dabar jau mato, kad jie turės pilnas
rankas darbo mėginant atlaikyti amerikiečių ofensyvą.
Tai daug palengvina rusams. Beto, laimėjimas Solomon
salose yra stipriu akstinu ir rusams ir kitiems santar
vininkams ne tik išsilaikyti, bet stengtis pereiti ofensyvon.

SPAUDOS APŽVALGA
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''Pasveikino Belzebubą"

tr Komunacių

Susivienymas (L.D. Sus-mas) savo seime
pasveikino “Lietuvos Tarybų valdžios prezidentą” Pa
leckį. Dėl to Vyt. Sirvydas “D-voje” pastebi:
“Sveikinti, žinoma, galima ką nori. Yra žmonių kurie
ir prieš asilą kepurę kilsteli. Tačiau, Darbininkų Susi
vienymo vadai turėjo atsiminti: 1) Amerikos vyriausy
bė niekados ‘Tarybų Lietuvos’ nepripažino; 2) Preziden
tas Roosevelt Lietuvių delegacijai 1940 metų Spalių 15,
ir Prezidentui Smetonai 1941 metų pavasarį pareiškė,
Lietuvos okupacija tėra tik laikina, Lietuva vėl gyvuos
nepriklausoma; 3) Anglijos premjeras Churchill prisi
dėjo prie Roosevelto ir paskelbė Atlanto Čarterį, patik
rinantį nepriklausomybę visoms tautoms kurios jos ne
teko; lupomis šiam Čarteriui ir Sovietų ambasadorius
Maiskis Londone pritarė.
Tokiu būdu, Paleckio pasveikinimas turi “bad odor,”
arba dvokia kokia tai padliena.”

Amerikos vaidmuo
“Garsas”, padaręs karo eigos apžvalgą, daro tokią
išvadą:
“Nors padėtis yra kritiška, bet ji nėra desperatiška.
Buvo laikai, kada viena Anglija sėkmingai laikėsi prieš
nazius ir italus. Šiandien tie patys anglai yra kur kas
stipresni ir su jais eina galingoji Amerika.

Dabar anglams ir amerikiečiams rūpi kaip galint dau
giau padėti Rusijai, kad ji galėtų kariauti ir prilaikyti
ašies jėgas. Ekspertų manymu, bolševikai praradę Kau
kazą, industrinius Dniepro—Dono ir Volgos rajonus ga
lės kariauti, jei tik jų armijos nebus sudemoralizuotos.
Kuo giliau nazių jėgos briausis Rusijos gilumon, tuo
daugiau jos nutols nuo savų bazių ir jų apystovos dary
sis sunkesnės. Bolševikai kad ir su silpsnesnėmis jėgo
mis galės sekęningai kovoti.

Bolševikų susilpnėjimas, auprantama, pareikalaus di
desnio pasiaukojimo ir jėgų įtempimo iš amerikiečių ir
anglų. Vienok po didesnių ir mažesnių nepasisekimų,
atskirų kovų pralaimėjimo, paskutiniai mūšiai išeis alijantų naudai.

Amerika pasikėlė kariauti ir ji savo jėgas sistematingai mobilizuoja. Pusiaukelio sustojimo nebus. Karas
pasibaigs tik pilnu demokratijų laimėjimu. Amerika čia
suvaidins svarbiausią vaidmenį-” ______

(“Draugas,” 1917 m. rug
piūčio 19 d.).

Popiežiaus raštas... Popie
žius Benedikt as XV-tasis iš
leido raštą, kuriuo kreipiasi
į kariaujančius prašydamas
baigti karą. Rašte Popie
žius, tarp kitko, pabrėžė:
“Pirmutinis
ir pamatinis
punktas turi būti, kad materijalės ginklų jėgos vieto
je turi stoti teisės jėga. Iš
to turi išeiti graži visų su
tartis tuo pačiu kartu abie
jose pusėse sumažinti ap
siginklavimus sulig gvarantijų ir taisyklių, kurias pri
dera nustatyti, paliekant
kariuomenės tik tiek, kiek
jos reikia viešai tvarkai pa
laikyti kiekvienoje valsty
bėje.”

Suimtas socialistų vadas...

St. Paul mieste suimtas Mi
nnesota valstybės partijos
centro sekretorius A. Sugermau, kuris kaltinamas už
veikimą prieš priverstiną
kareiviavimą.

Kiek karių iš Chicagos...

Chicagos miestas Dėdei Ša
mui turi duoti 25,000 karei
vių. Iki 1917 m. rugp. 18 d.
jau priimta į kariuomenę
18,505 vyrai.

Ukrainų kongresas... Rug

piūčio 28 d. Kie ve bus uk
rainų suvažiavimas. Ukrai
nai būk,tai atsisaką reika
lauti nepriklausomybės. Bū
sią patenkinti autonomija.

Po svietą pasidairius

Kirvis pataikė į akmenį

Literadurna (kaip vienas
mano tavorščių išfigeriavo
apie vieną lietuviškų balša
vikų sosaidę) Draugija iš
leido Heulett Johnson kny
gą “Tarybų Galybė”.
Toje knygoje
autorius
šneka
apie kapitalistinių
kraštų puolimą, kur “žuvys
šiupeliuojamos jūron; kvie
čiai deginami; vaisiai palie
kami pūt ant medžių; šim
tai tūkstančių akerių med
vilnės derlius užtarta atgal
į dirvas...” ir apie Sov. Ru
siją, kur viskas kitaip, kur
galybė, ir sykį galybė... be
galo, be krašto.
Autorius įvadą knygai ra
šė, kai jau buvo prasidėjęs
vokiečių rusų karas. Dabar,
sakoma, jis norėtų tą kny
gą sudeginti.
Galybe, galybe ir...

Arba kaip “bedūšis” neat
silaikė prieš žmogų su
dūšia

Spicpirvirvio Dumkos
Kasžin, ar Stalinas gaili
si dabar neatidaręs antro
fronto, kada naciai puolė
Belgiją, Olandiją, Francūziją ir Angliją. Gal būtų nereikę dabar taip šaukti an
trojo fronto.
Mūsų sicilistų dvimetinis
seimas priėjo liūdnos išva
dos: “Dalis buvusių sicilis
tų lašiniais apaugo”. Reiš
kia, iš proletarų buržujais
virto. Kas tai: progresas,
ar reakcija?

Kas darosi jūrose

Daktaras, advokatas, in
žinierius, ar kitos kokios
profesijos žmogus mūsų die
nose nėra retas daiktas. Neretenybė taip pat žmogus,
nors nebaigęs aukštų moks
lų, bet gerokai apsiskaitęs
katalikiškose gazietose ir
knygose, kuris tikėjimo da
lykuose į ožio ragą suriečia
laisvamanį, baigusį kokią
nors profesiją.

Vienas jau miręs Ameri
kos lietuvių veikėjas — ra
šytojas pasakoja savo aki
mis matęs ir savo ausimis
girdėjęs, kaip
paprastas
žmogus tikėjimo dalykuose
taip sakant suraitė medici
nos daktarą.
“Buvau ilgesnėje kelionė
je”, pasakojo tasai veikė
jas. “Vagone, kuriame aš
sėdėjau, važiavo daktaras
laisvamanis, prie kurio vie
noj stoty įlipęs prisėdo pa
prastas žmogus. Iš pradžių
važiavo abu tylėdami. Vė
liau nuobodulio verčiamas
prakalbėjo daktaras į savo
keleivį. Žodis po žodžio už
vedė pažintį, pasisakė kuris
kuo esąs, pradėjo šneką
apie įvairius daiktus ir ne
jučiomis šneka perėjo prie
tikėjimo dalykų.
(Bus daugiau)

DRAUGAS
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Sveikata - Brangus Turtas

Jš

KARO AUDRU SUKŪRY

Rašo dr. Račkus. 4204 8. Arclier Avė., Chicago

Iš laikraštininko užrašų
Rašo K. Šilinis
J

Paryžiuje auga
neapykanta prieš
nacius

tamsūs vyrai, apsirengę elegantiškai, parodo kokias
ten korteles (tai slaptos po
licijos ženklai) ir į mus krei
piasi: “Jūsų popieriai”. Tuojau ištraukianti užsienio pasus. Jie pažiūri. Nepasitenkiną. Jie klausia toliau: “o
kur jūsų tapatybės pažymė
jimai”. Mes jiems paaiški
nam, kad buvom policijos
prefektūroje ir policija pa
sakius, kad mes galėsime
tapatybės pažymėjimus gau
ti už mėnesio. Tokio mūsų
i-Lirtu«u
Acuie teiupnuun
pasiaiškinimo juodiems vy
Numušė vokiečių lėktuvą. Puskar. Kent L. VVest, 21 m. amž., pirmasis lakūnas arams nepakako. Mums liepė
merikietis,
kurs iš didžiojo U. S. bombone lio Europoje numušė vokiečių lėktuvą. Vaizeiti kartu su jais į policiją.
Einam ir kalbam su savo duojama, kaip jį grįžusį Anglijon kiti lakūnai sveikina. (Passed by British censors).
draugu, kad jau čia rimtas
dalykas.

1939 metais, rugsėjo mėnesyje, Paryžiaus gatvėse
retai pamatysi jauną vyrą.
Daugiausia senyvo amžiaus.
Jauni vyrai pašaukti į ka
ro frontą. Išėjo į frontą vi
sokio užsiėmimo vyrai. Na
muose paliko jaunos žmo
nos, kurios po kelių dienų
sulauks naujos gyvybės, bet
tėvai negalės pažvelgti į jų
skaidrias ir nekaltas akis
ir negalės tuo laiku džiaug
tis nauja gyvybe su motina.
Beveik iš kiekvienų namų
motina palydėjo vieną, du,
tris, o kita net penkis sūnus
Mus policijoje išlaikė po
į karo frontą. Prancūzė mo ra valandų. Kada paa:škėjo
tina palydėjo į frontą ne tik kas esame ir jie įsitikino,
profesorių, rašytoją, laikraš kad nesame Prancūzijai pa
tininką, inžinierių, fabrikų vojingi paukščiai — mus pa
darbininką, bet ir kunigą. leido.
Daug Prancūzijoje kunigų,
buvo pašaukta į fręntą.
į Iš policijos būstinės mus
Prancūzų kariai į frontą palydėjo vienas policijos vai
žengė Paryžiaus gatvėmis' dininkas ir jis teisinosi dėl
ryžtingai ir narsiai. Moti šio įvykio ir pastebėjo: “Aš
nos, žmonos ir mylimos mer manau, kad jūs apie Pran
gaitės juos palydėjo susi cūziją nieko blogo neparašy
mąsčiusiais veidais, bet aša site, mat, karas, reikia at
rų teko matyti labai mažai. sargumo. Jūs perdaug baž
Bet moterų širdyse kaskart nyčioj dairėtės, kai kam kri
vis augo neapykanta prieš to į akis įtarimas”.
nacius.
Nuo šio laiko mes j arą neKartą prancūzės moterys bėjom bažnyčių žiūrėti, o
pamatė gatvėje jauną švie tik pasimelsti.
siaplaukį vyrą, tuojau ap
spito ir pradėjo rėkti: vo
kietis esi, nacis esi! Jaunas Suimtas sukčius
šviesiaplaukis aiškinasi, kad
Suimtas AVilliam Franklin
jis nesąs nei vokietis, nei
Jonės, 37 m. amž., kurs ap
nacis. Tada prancūzės pra
simetęs vyriausybės parei
dėjo šaukti: “Jei tu nesi vo
gūnu iš bedarbių žmonių
kietis, tai kodėl ne karo
kaulijo pinigus, žadėdamas
fronto laukuose”. Ir jau kai
parūpinti darbą apsaugos
kurios karštesnės prancūzės
rengiasi kedenti jam kuda pramonėse.
šių. Tuojau prisistato pran
Federaliniam teisme iš
cūzas policininkas ir teirau kelta aikštėn, kad jis jau
jasi kas čia yra. Paaiškėjo, tris kartus buvo baustas už
kad šviesiaplaukis vyras y-/tą nusikaitimą,
ra Paryžiuje Lietuvos kon
sulato narys. Tada moterys
LONDONE
ramiai išsiskirstė.
Jei tik jaunesnis vyras pa
sirodydavo Paryžiaus gatvė
se, o tokių buvo kitataučių,
atvykusių studijoms, o jei
dar be dujokaukės, tai tuo-1
jau policininkas prisistaty
davo ir klausdavo popierių.

Pakliuvom į policijos
rankas

ras stiprintojas apsupusiems gali sau širdį sugadinti. Sirnervams. Kiekvienas žino, dies ligą gavus, nelengva yjog išsimaudęs žmogus jau-!ra ją pagydyti.
čiasi linksmesnis, miklesnis,
10. — Jei besimaudant
gauna geresnį apetitą, gali pradeda galvą skaudėti, ar
saldžiau miegoti.
šiurpas krėsti, ar lūpos mėBet visam kam turi būti lynuoti, — tuojau brisk lauk
saikas. Neviaada galima mau įg vandens, skubiai nusidytis. Ir ne visiems yra sau- šluostyk ir sausomis drapagUi maudytis. Kas nori mau-; nomis apsivilk.
dytis, privalo žinoti sekan-1 n. _ širdies ligą turin
Keliu Vatikano korespondentu minčių santrauka
čias taisykles:
'tieji privalo ypatingai būti
1- — Jei sergi slogomis, j nuosaikūs; tokie, jei besiRašo Pranas Jančius
nesimaudyk. Kodėl? Nes ga maudant perilsta — tai ne
Daug šiandien tenka gir be laisvės nėra ir atsakomy klausomybės, o be saugumo li gauti aštrųjį bronchitą, ištveria ir vandenyje par
dėti ir skaityti apie pokari bės. Be atsakomybės nėra nepriklausomybe tik tuščias arba net ir plaučių uždegi griuvę miršta. Tokie ir sek
mą.
liame vandenyje “paskęsta”.
nio pasaulio tvarką, apie pla doros. Kur nėra doros, at gražiai skambąs žodis.
2. — Jei nesi gerai išsi
12. — Džiovininkams ne
n,us dėl patvarios taikos į- siranda tautų viena kitos ne
Tautos laisvė ir suverenu miegojęs, nesimaudyk.
patartina maudytis be gy
vedimo ir tautų bendradar paisymas. Tautinė laisvė sta
mas turi būti saugus, kad
3.
—
Pavalgius
tuojau
ei

biavimo kanai pasibaigus, j tomą pavojun. Tautinė laisdytojo pritarimo. Džiovinin
būtų našus. 0 taip tik guli ti maudytis yra negerai, nes
Diplomatai ir tautų vadai vė vadinama arba autonokai gauna įvairias kompli
1 įvykti tada, kai tautos ger gali vidurius sugad’nti. Po
kacijas ir greit miršta, jei
net ir šiuo ankstybiniu lai mija arba nepriklausomybe.
bia vienos kitos teises ir sočių pietų reikia palaukti
netaisyklingai maudosi. Li
ku skelbia įvairias taikos
Autonomija vadinama ta bendrauja visos žmonijos gebent pora valandų.
sąlygas, rūpinasi atstatyti
gonis privalo atsiklausti dak
išvidinė valdžia, kuri ran- rovei. Tik tada tautos jau4. — Taipgi neik maudy- taro, ar galima jam maudy
pasaulį teisingumo dėsniais.
dasi tik šalies ribose ir re š- čiasi saugiai gyveną, kada
tis jei esi labai išalkęs; yra tis.
Tikros taikos pagrindai
kiasi santykiuose tarp vai- jas smurtu ar klasta neuž
manoma, kad tuomet gali13. _ Nardant po vandePatvariai taikai reikalin- džios ir savo pavaldinių. Tau puls kaimynai.
ma gauti cukrinę ligi.
niu — sportininkams maloga tvirtais Amžinosios Tie-; ta esti nepriklausoma, kada
(Bus daugiau).
5. — Jei esi truktelėjęs numas, bet.... bet jei vanduo
sos dėsniais pagrįsti gyve- Į ji turi teisę laisvai gyventi
svaiginančio skystimėlio, tai pateks į vidujinį ausies apa
nimo principai. Tai ne tai- ir tvarkytis, kada tarptau
verčiau nesimaudyk. Daug ratą, tai ausyje gali keltis
ka, jeigu vienus skriaudžia, tinėj rinkoj ji laikoma visų
girti/ prigeria, arba gauna votis, gali ausies būgnelis
BUY
o kitus sodina valdovų sos- kitų tautų lygiumi. Dėlto
UNITED STATES
inkstų ligą, ar plaučių už prakiurti, žmogus gali ap
'tuose' Jeigu vieniems nelei-, svetimos šalys negali kištis
DCFINSC
degimą, ar šiaip kokią nors kursti. O jei nešvarus van
džiama gyventi, kad kiti pra-1 į kitų tautų reikalus, nes
pavojingą ligą.
duo pateks į plaučius, tai
STAMPS
tuomi įžeidžia jų laisvę, ap
turtėtų.
| 6. — Išprakaitavusiam, ar
sunkina jų gyvenimo sąly
(Nukelta J 6 pusi.)
Tikroji taika, šv. Tėvo Pi
1 labai sušilusiam šokti į vėgas. Tada tautos gyvenimas
jaus XII nurodymais, negili
jau ir nesaugus kitais at
remtis ginklu. Laimėtojai at
žvilgiais, nes kaip pradeda
keršydami nugalėtai tautai
svetimi tvarkyti, dažniau
už kokią būtą ar nebūtą
siai toji tauta netenka lais
skriaudą, negali tikėtis to
vės. Be laisvės nėra neprikiu būdu amžinai išlaikyti
taiką. Užpus ir jiems piktes
ni vėjai. Tada ir jų taikos
Berland's Malevos
svajonės subyrės. Dėl to to
kia taika, kuri remiasi vien Firma Pasiūlo
ginkluota jėga, gali būti tik
laikina. Ji stumte stumtų Didelį Bargenu
pasaulį į dar'didesnę katas
Berland’s malevos firma,
trofą.
PER
Pokarinio pasaulio atsta prieš keletą mėnesių perė
tymas neįmanomas be tvir musi krautuvę 18-tos gatvės
tų ir nepakeičiamų dorinių apylinkėj, 1917 S. Halsted
principų. Tarptautinės prob- St., ją moderniškai įrengė ir
lemos tik tada bus sekmin-. pripildė nauju staku, ir da
gai išrištos, kada tautų va- i bar, kaip pareiškė firmos vedai į jas nežiūrės pavydo dėjai, daro trigubai daugiau
akimis, nepasiduos pagiežos biznio. Toj krautuvėj, kaip
kitoj
malevos
ir ambicijos jausmams, bet Berland’s
krautuvėj,
3618
W.
26th
St.,
viską vertins pagal tikriau
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D.. 1942 M.
sias žmogiškas vertybes. Ki maleva, sieninę popierą ir ki
taip sakant, taika turi būti tas namų papuošimo reik
VYTAUTO
PARKE
krikščioniška. Vadinasi, kad menis perkasi daug lietuvių.
taiką privalo suderinti su Tos firmos bargenai nuolat
(prie 115-tos tarp Cravvford ir Cicero gatvių)
nesikeičiančiais krikščioniš garsinami “Drauge”.
kosios doros dėsniais.
Šią savaitę Berland’s fir

Kartą su draugu išėjom
aplankyti Paryžiuje Šv. Sulpicijaus bažnyčią. Nepapras
tai meniška ir graži bažny
čia. Mano akį patraukė Šv.
Panelės Marijos altorius.
Taip Ji meiliai ir motiniš
kai į mane žiūrėjo, kad aš
nepamačiau kaip mano ke
liai susilenkė ir lūpos kar
tojo: “Geroji Motina, daryk
viską, kad Lietuva išliktų
nepaliesta karo audrų”.
Ilgai mes žiūrinėjom baž-; Brig. gen. James H. Doonyčios vidų ir nusipirkom little, prieš Tokijo atakų
keletą knygučių prie bažny-! dirvyris, atsirado Londone,
kai U. S. didieji bombonečios durų.
Išėję iš bažnyčios, atsisė šiai bendrai su britais iš odom netoli bažnyčios ant ro atakavo nacius jų okusuoliukų ir vartom tik ką puotuose kraštuose Europonusipirktas knygeles. Tuo je. (Cablephoto passed by
jau prie mūsų prisistato du Britiih censor).

PAVOJAI MAUDANTIS
sų vandenį yra gana pavoMaudytis yra sveika, jei ^in^a ir nesveika7. — Pailsusiam ar labai
prisilaikoma higienos taisyk
lių. Čia turima omenyje tuos, pavargusiam maudytis yra
i nesveika.
kurie eina maudytis į upę,
arba į ežerą, arba į jūras. I 8‘ ~ Mėnesinėmis serganApsimoka būti atsargiam, {ioms moterims maudytis ykad besimaudant nepriger- ra Ubai Pavojinga, nes gali
tum. ar kokią nors 1,'gą ne-1 gauti e^ometritą, falopijigautum.
nių tūbų
strėngėi lą bei kitokias skaudžias bei
Švarus vanduo švarina o- pavojingas ligas,
dą; be to, maudynė yra pui-■ 9. _ Vandeny plaukuojant
kus tonikas raumenims, ge- 'perdaug nenusikamuok, nes
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$1000.00 U. S. WAR BONAIS

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką

Tautų teisė laisvai gyventi
Šv. Tėvas savo taikos pun
ktuose paskelbė visoms tau
toms, didelėms ar mažoms,
stiprioms ar silpnoms, politiškos ir ekonomiškos nepriklausomybės teisę. Tad, jų
“laisvę ir suverenumą jokiu
būdu negalima apriboti”,
Laisvi yra įgimta žmogaus teisė. JI reikalinga, nes

ma pasiūlo 331/3% nuolaidą
ant visos sieninės popieros.
Ji apkarpoma pagal pirkėjo
pageidavimą už dyką

Berland’s krautuvės užsa
kymus pristato į vasas mie
sto dalis. Krautuves galima
šaukti telefonu:
1917 So.
Halsted St. — CANaI 4868;
3618 W. 26th St, — LAWndale

0104.

„

(Sk.)

Siame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur

pryzų! Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.
Kviečiame visus senus * jaunus

ADMINISTRACIJA

=

DRAUGAS

o

Ketvlrtad., rugp. 20, 1942
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PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo: Viktoras Balanda

rr

Draugo" naujai atspausdintos Kalėdinės kortelės

12 STRAIPSNIS

siunčia atstovus pagal tam
Kai įsikūrė Amerikos vai- tikrą ^entojų skai{i1- Vi-

si, kurie rašė konstituciją

džia, tai prmas atstovų su
Amerikos valstybei, su tuo
sikirtimas buvo už klausimą,
sutiko. Na, ir tą kongresą,
kaip reikės vadinti, tituluo
susidedantį iš dviejų rūmų.
ti prezidentas. Europos ka
pavadino “bi-cameral” siste
raliai turėdavo labai dide
ma. Tas žodis lotynų kalboj
lius, ilgus titulus. Pirmo kon
reiškia “du namus-butus”.
greso atstovų šiuo klausimu A
.................
. .
i . n Amerikoniškai yra tariama
buvo nemažai pasibarta. Po..........
...
.,
... .
bai-kemeral .

i SVEIKATA BRANGUS
i TURTAS

J tarą, o lietuvis daktaras nė
ra žymesnis už amerikoną
(Atkelta iš 5 pusi.)
daktarą. Visų tautų gydyto
gali gauti plaučių uždegimą. jai, išėję medicinos mokslą
Nešvaraus vandens įtraukęs ir išlaikę valstybinius kvo
į šnerves, jei patektų į ant- timus, turi lygias kvalifika
nosies “antrumą”, galima cijas bei teises. Tik lietuvis
gauti sinusitą ir baisųjį gal- daktaras supranta, geriau
vosopį. Tad nardant, būk at lietuvių papročius, tad ir gy
dymo metodus gali tinkasargus !
14. — Maudantis pirmą miau saviškiams patiekti,

sykį sezone, ilgai nesimauTik patvara veda į tikslą.
dyk; taipgi perdaug nenudeg nuo saulės. Nuo skau (Schiller).
ilgų pasibarimų sutikta, ir«
J
daus odos nudegimo prasi
Išviršinis švarumas yra
atstovų priimta, kad AmeDabar susipažinkime su
deda inkstų ligos.
vidujinio tyrumo laidas.
rikos prezidentas reikia ti-; šiuo klausimu:
15. — Kur žmonių didelė
tuluoti tik Mr. president.
Klausimas: Ką reiškia “biminia maudosi ir kur van
Taip kad bile kam iš mū- cameral” sistema? (What is
duo yra nešvarus, kai kada
sų nuvažiavus į Washing- the bi-cameral system?).
galima užsikrėsti odos liga;
ton, D. C., ir susitikus preAtsakymas:
Bi-cameral
galima gauti “athletes foot”
zidentą arba, jei preziden- sistema reiškia du namusligą, kurią sunkoka yra pa
tas atvažiuotų į Chicagą ir butus. (It means two houses
gydyti.
kam tektų su juo susitikti įn the congress). NemokanČia patiektus daktaro per
ir kalbėti, tai galite be bai- tieji anglų kalbos, atsakę
Uė savaitės, kitos dienraščio “Draugo” administracija galės pristatyti naujų lietu- spėjimus verta įsidėmėti.
S,^IN*S !«■»
mės jį adresuoti Mr. presi- “two houses”, bus gerai at- viškų-angliškų 1942 kalėdinių sveikinimų. Yra 21 kortelių dėžutėje su 14 kortelėmis
lietuvių kalboje ir 7 kortelėmis anglų kalbboje. Dėžutė parsiduos po $1.00. Užsaky Daktaro atsakymai į
dent, o jis pilnai bus paten- sakę.
kintas. Nes adresuoti žmo-, Teko nugirsti, kad vienas mus jau dabar galima siųsti į “Draugo” ofisą.
klausimus
Šių metų kortelių rinkinys visai skirtingas nuo praeitų metų rinkinio ir visais
Apdengia su vie
gų Mr., tai yra garbingas žmogus tapo užklaustas, kenu kotu. . . sausas
atžvilgiais gražesnis ir spalvingesnis. Taip, “Draugo” kalėdinės kortelės yra tikrai
Klausimas: Aš norėčiau
j vienį valandą.
atsinešimas ir teisėmis pri- įj namai-butai (houses) yra gražios ir mes, lietuviai, galime jomis didžiuotis.
Neturi jokio kenittamstos paklausti. Aš ser sm
ngo odo. Leng
pažinta, kad prezidentas taip Washing»tone? žmogus at
vartot. Plauna
gu cukrine liga, mane gydo va
mas.
turi būti adresuojamas.
sakė nežinąs,, nes jis nieka tris kartus važiavo rude- Lietuvon ir daug kartų ji ; Pasisekimas šiame gyve- amerikonas Štaras, b <*t
Pirmoji kongreso išleista dos nebuvęs Washingtone ir niop, o šį kartą mėgino va- savo gražiu balsu apdaina-I nime yjj panašu į laukimą
jis apie mūsiškius valgius
teisė buvo panaikinimas to miesto namų niekados ne saros metu. Sako: “Tai pui- vo Lietuvos šalį. Ji gražiu išlendant pelės. Labai galiJIS VRA PLAUNAMAS
menkai supranta. Ar juoda
“prima genesis” įstatymo. skaitęs. Žinoma, visiems, ku klausias laikas. Gamtos gra- giedojimu ir kartais solo ma, jog ji p sirodys kitam duona gere3nė uj baltą? Ar Su maišyk it 1 gul.
mu
vanile Ui
ir
Mat, Amerika buvo skaito rie girdėjo tokį atsakymą, žumėlis, surėdymas neapra- puošia Šv. Cecilijos chorą ir urvo gale.
1'/* gal.
| ga’£ma valgyti lietuvišką padarykit
malluvoM. Jums JI
ma Anglijos kolonija ir bu buvo saldaus juoko.
šomas — begalo gražu ant Šv. Kryžiaus bažnyčią.
(J. BILLINGS) i sūrį? Ar galima valgyti gry kalnuoM. gatavas
v rto Imat, tiktai
vo ir valdoma sulyg “ComReikia žinoti, kad kuomet “Apvaizdos Kalnelio,0 šv.
už galioną.
bai? Ar tokiems žmonėms
T
„ . ...
. , ,
.
.
, Sugrįžus nenuleido rankų,
mon Law Anglijos įstaty-1 klausimas eina apie namus, Pranciškaus Seselių Vienuo- k
• a
y, nevalia gerti svaiginančių Floor 8, lulers.... $ l .53 už dienų
mų. Pagal šiuos įstatymus, reiškia jog kalbama apie lynas, paskui tie laukai, I šeimSin^įko vakarėUa CDar°
Ar Kankina Nervingas Skil gėrimų? Aš žinau, kad tams Unaeed Alyva................ 80 už gal.
pirmas gimęs sūnus pavel-. kongresą. Amerikos kongre- pievos, ryto rasa nuplauti,
vis ir Skausmai žarnose?
ta esi užverstas darbais be Turpentinae-t....................... 75 už gal.
dedavo tėvo turtus. Amen- sas susideda iš dviejų namų- apsidengę žaliu divonu, ū-I
manęs, bet žinau, kad turi
pijos pikniko, rugp. 16 d., ir
kos kongresas, kaip tik su butų.
žianti miškai, liūliuojantis
daug patyrimo tad drįstu
pradės garsinti ARD centro
sirinko, pirmučiausiai panai
Tuose dviejuose namuose-, vilnimis vanduo, o toliau pikniką, kuri3 įvyks rūgs.
kreiptis prie tamstos su PAINT * WALLPAPER STORE
kino šią teisę. Dabar vaikai butuose yra senatoriai ir že- aukštumėlis kalnų lig sieGlass — Brushes
klausimais ir pasitikiu tams
27 d., Vytauto parke.
Popiera
Sukarpome Veltui.
lygiai paveldi tėvų turtus. mesniųjų rūmų atstovai, va kiantys dangaus viršūnės, I
tos nuoširdumu etc. - A. Sh. 1917 SC. HALSTED STREET
I
Džaugiamės
laimingai
Pirmas gimęs sūnus prie tė dinami representatives. Se sudaro tokį vaizdą, kas
Phone: CANai 4866
Atsakymas A. Sh. — Juo
j grįžusia iš atostogų nenuilsMes pristatom visur veltui
vų turto neturi jokių privi natoriai yra renkami pilie sunku aprašyti.
da (ruginė) duona yra ge
! tančia veikėja. S. Jurgaitė ii
legijų.
čių po du iš kiekvienos val
resnė už baltą; lietuvišką
Nors S. Jurgaitė čia gi-i linkime pasisekimo.
žinąs
Kuriantis Amerikos val- stybės 6 metams. Žemeshiosūrį gali drąsiai ir kiek tik
mus ir augus, bet mintimis
---------------------džiai, tuo laiku buvo tryli- jo buto atstovai išrenkami
nori valgyti; grybus galima
ir dvasia dažnai perskrenda SKAITYKITE “DRAUGĄ”
ka valstybių. Jos buvo ne piliečių 2 metams. Užduotis
VI MIN
pagelbėjo
šimtams atgauti
valgyti; svaiginančius gėri
sveikatą, kurių virškinimo organai ouvo
Marųuette Manor
lygiai apgyventos ir ne ly ir vienų ir kitų yra leisti įsukrikę ir kuriems nei gydytojai negalėjo
2-jų aukft mūr. 2x6 namas —
mus, leidžiant gydytojui, ga
uaugiau padėti apart bendro apibudini
Žemės sklypas yra 36x125 p.
giai žemės ploto didumu. statymus Jungt. Amerikos
mo. jog jus esate “silpnų nervų lr jūsų
lima vartoti. Patariu klau
vanduo: yra lr garadžius 2
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pagelbos kaip pra
Vienos buvo gana didelės, Valstybėms.
automobiliams.
$12.300
šalinti ii skilvio nuodingas rūgštis, var
syti savo daktaro visus nu
stančius
skausmus
ir
išpūtimą;
užkietė

kitos mažos. Vienose gyve-1__________________________
4 fl^tų mflr. 1x5 — 2x4 kamb.
jimą vidurių arba perdidelį liuosumą
rodymus. Medicinos mokslas
žemes plotas 30 pSdų: kn-rft'ns
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
no daug žmonių, kitos buvo f II I f i P A I P
Garadžlų- 2 auto- tf«į 1 OHA
mus
“nervų įdegimu”.
“reumatismu”.
nėra kitoks žydams, ar ki
artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar raukų
moblliams Kaina .
1/OUU
muskulus trauko mėšlungis, varmo dieg
menkai apgyventos. Ot, taiX ll I L fl V U J L
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelžtoks
jankiams,
ar
kitoks
lie

Modernus
5
kamb.
’
cott'g^
’ su
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenkia
keliai daugiau ir daugiau užimti ka*ės reikmenų pristatymu.
aukfttu cemento fundamentu:
ir buvo sunki problema išmai niežti: pulkai išberia lupas ir lie
tuviams; universitete moki
tuvi. nuolatos jaučiam pavargę.
leng
Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos
rišti, kaip gavus lygią re
^nprdų.p,ot,9:...$ 5,400
na profesoriai visus lygiai,
skaudėjimą. Žmonės, kurie taip ken
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
5-kln kamb. med'n's ‘cottage’
tėjo
per
eilę
metų
urnai
pradeda
jau
sti
s
prezentaciją.
su 75 pėdų fronta^u. Y>a lr
1941 metais.
geriau pradėję vartoti VI MIN kapsules.
tad žydas daktaras nėra
Town of Lake — DKK
Viena moteriškė pasakė: “Duokit man
garedžlus 2 auto
Tada vienas gudragalvis narė, Sophia Jurgaitė, atos
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Aš
mobiliams. Kaina. $4,500
mandresnis už lietuvį dakMainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius
3 fletų mllr. namas 12x5 metus.”
pasakė: “Turėkime kongre togaudama Pittsburgh ir to
{ Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.
1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Kodėl VT-MTN kapsulės taip greitai
Steam heat, 2 automobiliams
są susidedantį iš dviejų rū liau daug apvažinėjusi, įgi
Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžRED— ITCHY- SCALY
pagelbsti! Dėlto, kad jose randasi tie
e-a radžiu". a-t t 70-tos Ir So.
pagrinėinlai elementai, kurie reikalingi
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
H-lated Street.
mų. Vienus vadinkime sena jusi malonių įspūdžių grįžo
tinkamam
reguliavimui
virškinimo or
Kaina ..............
$ 7.500
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
ganų veiklos; elementai būtinai reikalin
tu, o kitus — žemesniuosius Chicagon linksma, kupina
gi budavojiniui naujų celių nervuose.
kainas.
Brighton Park
Vienos bonkutės VI-MTN kapsulių pa
rūmus — representatives. energijos, tarsi, turėjo vie
2x4 kamb. mflrinls namas —
kaks įrodyti jums. Jog visi nesmagumai
Dėl Šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
ir kentėjimai gali būti lengvai prašaliEffective Home Treatment
bungalow storas. sau'Ss salo
Kiekviena valstybė, didelė nas iš smagiausių atostogų.
nantį pasirinkimų galite rasti šioje firmoje —
narni.
Pareikalavus.
mes
parodysime
nas yra fronte.
Promptly Relieves Torture!
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kuris
Kaina ................... $ 8.500
ar maža, tai atsiunčia į se ' S. Jurgaitė jau ketvirtą
First applications of wonderful aoothpraeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.
ing medicated Žemo—a doctor’s formula
natą po du senatorius, o į kartą lankosi Pittsburghe
—promptly relievo the intense itch
H. WO.JCIECHOWSKI
Parsiduoda
ing sorenesa and start at onee to help
žemesniuosius rūmus tegul (kažin kas ten ją traukia),
J. MAY
heal the red, ecaly skin. Amazingly aue3700 So. Spaulding Avenue

B E R L A N D' S

Extra! Extra!

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

Laimingai sugrįžo

ECZEMA

THE VILIJA COAL CO.

Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

STEVEN’S PHARMACY

903 W. 63rd St Tel. ENG. 6515

UFE'S B Y PAYS

ceaaful for over 80 yearat Firat trial of
marveloua clean, stainless lujuid Žemo
convincest AU drug ________ __ _

r ŽEMO

W. BRZEZINSKI

5200 SO. ASHI.AND AVENUE

Red Cross First Aid Methods Demonstrated
Ą few of the rudiments of first aid, tanght by tlic American Red Cross
in co-operation with the Civilian Defense program, are iliuclratcd in the

pietures belovv, taken under the supervision of D. Melville Carr, dlrectov
of lirat aid, watcr safety and accident prevention, Chicago area, Red Cross.

LEARN HOW BY JOINING YOUR NEAREST NEIGIIDORHOOD RED CROSS FIRST AID TRAINING CLASS!

Alne. bleedlng ln the lower •rm, forearm
or bnnd may be conirotled by prsrsln-j on
the artery •galnat the hone under the

A tumlquet ran only he applled to the unpnr arm or upp?r thlgil and ahiiiid be
loo.jsned every 15 or 20 minutes. For Imniediatr recojni-ion tiie virtim sho'dd have
—-■ rTtt'.’

martini.

For fractured rlb, three trlangular band
aže* are plnrrd over the rlb and tled on the
good side. snug en ,:i h sn that the rlbs do

For n had fare hnrn remedlea and dresslnge
•re held ln plane by • trlangular bandaže
uiUi bulve Itetog provided for eyoa and

D R X U G X B

Ketvirtad., rugp. 20, 1942

ISKIlMf S SV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNE

u. s.
WAR

BONAIS
per

Dienraščio
DRAUGO

ARMIJOS KARO PRAMOGOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

$
1
o
o
o

rr

7

rr

Garbingą Marijos į Dangų tino3 Neperstojančios Pa- (
Ėmimo Šventę pradėjo šv. galbo3 parap., Brooklyn, N.
Mišiomis rekolekcijų vedė Y.; sesuo M. Cecilija iš Vi
jas ir seselių geradarys kun. sų Šv. parap., Chicago, III.;
d-ras A. Bružas, S. M., kle sesuo M. Tareisi j a iš Šven
bonas Šv. Kazimiero parap., čiausios Panelės Gimimo
Nashua, N. H. Po šv. Mišių parap., Chicago, III.; sesuo
priėmė seselių pasiaukoji M. Marieta iš Šv. Petro ir
mo aktą: 10 seselių sudėjo Povilo parap., Chicago, III.;
amžiną auką — trijų apža ses.uo M. Alberta iš Saldž.
dų, o 24 seselės sudėjo lai Širdies parap., New Philadelphia, Pa.
kinus apžadus.
Iškilmingas Įvilktuvių ir
Į naujokyną priimtos: EProfesijos apeigas su šv. milija Račkauskaitė — se
Mišiomis vedė seselių ilgų suo M. Danielė — iš Šv.
metų prietelis kun. J. Ka Kryžiaus parap., Mt. Car
ralius, klebonas Šv. Jurgio inei., Pa.; Ona Radžiūnaitė
parap., Shenandoah, Pa. — sesuo M. Olivia — iš Šv.
Jam asistavo kun. S. Cibuls Kryžiaus parap., Mt. Car
kis, O. S. A., ir kun. I. Vai- inei, Pa.; Leoną MerniskaiiHniugaD'' Acm» teiepeoie
Gable pasitaiso lovą. Filminis aktorius Clark Gable,
churas; apeigas tvarkė ka tė — sesuo M. Dolorita —
pelionas kun. B. Urba. Apei iš Šv. Jurg;o parap., She-( kurs įstojo karo tarnybon, pratinasi prie kareiviško gy
gose taip pat dalyvavo kle nandoah, ra.; Elena Jakai- venimo. Centre stovi kandidatas į karininkus V. E. Clark
bonai ir asistentai. Iškilmin- tytė — sesuo M. Rosina — iš Seimą, Ala. Dešinėje yra Andrew J. Mclntyre, filmų
gai ir švelniu grožiu pa- iš Sv BaltramiejauS parap., kamerininkas, kurs taip pat įstojo tarnybon.
puoštoje koplyčioje meldėsi, Waukegan, in.; Regįna Sittėveliai, geradariai ir sve- I kjutė _ sesu0 M Juozita _
Geležies laužas labai reikalingas
čiai, kurių kilnūs jausmai ir,,š Sv Pranciškaus parap„
William L. McFetridge, __
ker
mansijos (rez'denciširdies troškimai jungėsi i Miner3ville, Pa.; Suaana Juliekanų rinkimo Chicago sri jos), 1815 Prairie avė., stam
vieną galingų maldą už nau-; ronyt6 _ sesu0 M Angeli.
bi geležinė tvora ardoma
juosius aukos žiedelius — na _ is šv Roko parap _ ty direktorius, pareiškia,
Kristui atsidavusias sesu- Brockton, Mass.; Alicija A- kad plieno fabrikams labai laužui. Gal tokio pat likimo
reikalingas geležies laužas. sulauks ir kitos kurios se
tęs.
linskaitė — sesuo M. Vic- j Piliečiai raginami spar nos geležinės ornamentinės
Kai mergaitei gyvenant toria iš Šv. Roko parap., )
čiau rinkti įvairius gelžga tvoros, kurių yra daug Chi
pasaulyje ateina mintis apie Brockton, Mass.; Genovaitė
gyvenimo tikslo ir luomo I Kripaitė — sesuo M. Eleni- liūs. Buvusios Arthur Mee- cagoj.
pasirinkimą — jos sieloje ifa įg gv Jurgio parap., Chi-I
kyla kažkoks neaiškus ilge cago, III.
sys, veržimasis prie kažko
Maldose dažnai prisimin
aukšto, gąlingo, prie amži
kime
naujai pasiaukojusias
nos patvarios meilės objek
to. Artimo meilės darbai, Šv. Kazimiero dukras pra
patarnavimai,
pasiaukoji šydami Aukščiausiąjį ir jų
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
glųįėją
šv.
Kazimierą
lai

mas Dievui ir kitiems ją
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
traukte traukia. Ji yra pasi kyti jas stiprioje sveikato
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
je,
kad
pajėgtų
sėkmingai
ruošusi ištiesti pagalbos
Žymi lietuvių
46-ti metai
MES
ranką bejėgiui vaikeliui, ar darbuotis lietuvių visuomefinansinė įstaiga
MOKAME3 3*4% sėkmingai patarnauja
kenčiančiam ligoniui; ji no- ne^
kad šventame pašauri pasiaukojimo ir maldos kime ištesėtų, kol subręs
j sparnais apglėbti visą žmo- Dangaus Karalystei vertos

Armija rengia karo pra
mogas Soldier Field stadi! jone. Prasidės rugsėjo 2 d.
ir tęsis iki rugsėjo 12 d.
imtinai. Bilietai jau parda
vinėjami visame mieste. Ga
Įima gauti bankuose, vieš
bučiuose, krautuvėse, vais
tinėse, fraternalinėse orga
nizacijose ir kitur. Bilietas
55 centai. Kas norėtų maty
ti priedinį spektaklį — Battle Depot, turi 25 centus
daugiau primokėLi-

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
JULIUS I. STORGUL
PLUMBING, BEATING, ir SEWERAGE KONTRAKTORIUS

I

2021 West Cermak Road
Phone: CANAL 4123 — 4124

ATLIEKAME “lst CLASS” DARBĄ.
APKAINUOJAME PAGAL UŽPRAŠYMĄ.

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

fllARGUTD
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vlenintėlin lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

i

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

1 KEISTUTO SAVINGS |

Rugsėjo (sept.)

7 d., 1942 m.
v

v

VYTAUTO

PARKE
V

V

BUS 12 BONŲ

PIKNIKE !
Pirmas: — $500.00

Kiti du:- - po $100.00
Trys bus:- po $50.00

Sesi bus:- po $25.00

CRANE

COAL

CO.

8.75

KriJtela iš šv. Andriejaus

parap., Philadelphia, Pa.
sesuo M. Consumata iš Mo-

VVDLK STUDIO
•SĄ-; W«»l JI* Street

AIIV.NCKI) PHOTOGRAI'HY

mwm ww«ihi

t "inriB*

ĮMONE I.AEAYETTE MIS

8TRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 Ir $130.00. BASO U2DENGALA8 — $l$.00. SMICELAI
KMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BAKAMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.60, $3.00, $6 00.
$10.00 Ir $15.00. Striūnos <161 vi
sų vlršinln^tų Instrumentų. BARS
DRUMS. ŠNARE DRUMS-$ 18.60,
$23.60, $35.00, $50.00. PEDALfi,
HI ROTS.
CYMBOL8. DRUM
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
braas Ir "reed" Instrumentams
pritaikomi JOsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnatams,
Trlūboms,
Saxaphones,
Smutkoms lr Oultarams.

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Kituose miestuose įvyku
sios šios karo pramogos ne
paprastai gausingai buvo
lankomos ir tuo būdu šau
niai padidintas minėtas fon! das, Jis mano, kad Chicaga
dar gausinčiau atsilieps.

Pramogų personalą suda
ro daug karo tarnyboje
eoančių vyrų iš Chicago,
Šių pramogų, aiba spek I apylinkių ir Illino'.so mies
taklių pelnas skiriamas Artelių. Smagu pranešti, kad
my Emergency Relief fon
tarp jų yra ir lietuvių ka
dui.
reivių,, kaip antai, Bruno
Maj. Chail°F G. Hart, J. Cuzelis, 2545 W. 71 gat.,
karo departamento atsto George J. Kachergis, 4218
vas rengti pramogoms, pa Ellis avė., ir kiti.
reiškia, kad Chicagoj, ma
žiausia 800,000 asmenų tu SKAITYKITE "DRAUGA’

Taupykite... Džiaugsitės

niją ir nešti prie tikslo, i sužieduotinės susijungti su
=AND LOAN ASSOCIATION
Aukščiausiojo pagalbos dė Amžina Ištikima Meile.
V
ka, ji supranta, kad pasi
S. K. S.
aukojimas, savęs išsižadėji
3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
mas, atsiskyrimas nuo pa
saulio ir savųjų, užpildys
WHOLESALE
visus jos kūno ir dvasios
LIQUOR
silpnumus ir, Kristaus pa
ĮSTAIGA
dedama, ji įvykdys visus
WEST VIRGINIA GENUINE
troškimus. Tokiais kilniais, I
POCAHONTAS
Dievo meile degančiais jau- ;
Kol dabartinis stakas dar neišparduoIšveilojame
smais paaukojo save Dievo
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
po m n
Chicago.
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
tarnybai vienuolika naujo
kelio karo jums:
kių sudėdamas pirmuosius
GENUINE POCAHONTAS,
5p L C
REMKITE
apžadus ir astuonios kandi
SENĄ
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0*00
LIETUVIŲ
datės įstodamos į naujoky
GENUINE
POCAHONTAS,
DRAUGĄ.
$
ną.
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.,.........
N. KANTER, sav.
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A FA
I Pirmus apžadus sudėjo:
MUTUAL LIQUOR CO.
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU
sesuo M. Evalina iš Šv. Ka
4707 So. Halsted St.
zimiero pdrap., Gary, Ind.;
Telefonas: BOULEVARD 0014
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
J
1 sesuo M. Marisa iš Švenč.
Panelės
Gimimo parap.,
Chicago, III.; sesuo M. Ve- DIDELIS IŠIMK DAVIMAS MUSŲ
STARO M I’ ZIKA
roneta iš Nekalto Prasidėji MILŽINIŠKO
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
LINI V INSTRUMENTŲ.
PROGA DABAR
mo parap., Chicago, III.; se- PARINAUDOKIT
KOL DAR NEIftPARDUOTI
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
. šuo M. Eugenija iš šv. AnTŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONE8,
FLUKAINOMIS
| gėlų parap., Aurora, III., se TE8
eu “casea" — $35.00. $37.60,
$45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti
suo M. Andreata iš Šv. Pet lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. 8PAro ir Povilo parap., South
NlftKI MANDOLINAI. BANJOS,
PILNAS PASIRINKIMAS
8MUIKOS. TENOR BANJO8 —
Boston, Mass.; sesuo M.
$0.60. $8 50. $12.50 ikt $36.00.
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

rėtų matyti rengiamas pra
mogas, taip kad būtų surink
ta iki 400,000 dolerių minėtam fondui.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill

2242

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigeratore —■
Washere — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

D A R A D Yra Geriausias Tvaikas Pirkti Pirmos Rūšies
LzAnDzAIY Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mflsų Jardą lr apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVV'ORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtu, viškų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstrukcijos ir pertaisymo namų.

Storm Sash, Combination — Door and Insulation
l4ilmi

geros n'Utes nMiterp kailiniai, kailiukas papuo'laln
eloth kotai imr^ldubla nuiemlntonils kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIEN!

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

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP
814 Maswell Rt.. Ohleagn.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dzįuhak ir Duktė, Sav.
17

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

TeL VICtory 1272

3039 South Halsted Si.
■■■B

n

1

8

D R A U O

NEUŽMIRŠKITE KAD TURITE PASIMATYTI SU
"DRAUGU" PER LABOR DAY, VYTAUTO PARKE!

Ketvlrta8., rugp. 20, 1042
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Svetimšaliai turi gauti leidimus
Pulk. G. Armstrong, ka
rinio vyrų drafto Illinoise
direktorius, praneša, kad
svetimšaliai nepiliečiai vy
rai, kurie nori apleisti J. A.
Valstybes, turi gauti iš savo
lokalinių boardu leidimus.
Jis sako, buvę atsitikimų,
kai svetimšaliai nepiliečiai
bandė išvykti į Kanadą, ar
ba Meksiką. Pasieniuose jie
sulaikyti. Neturėjusieji iš

Vasaros sezonas baigsis su "Draugo" pikniku!
Ar sugrąžinote tikitėlius?

drafto boardu leidimų
siųsti atgal.

pa

Kai kuriais atsitikimais
šiuos leidimus gauti trunka
keletą savaičių.

Melrose Parke, gyvena Mrs.
Prieš išduosiant leidimus
S. Romanas, kuri sugrąži
boardai gali iš vyrų reika
no knygutę. Ir E. Hines li
lauti išpildyti kvestijoniegoninėje, Hines, III., gyve
rius ir suteikti kitas infor
nantis J. Kudrechka sugrą
macijas, reikalingas juos
žino net dvi knygutes.
Į klasifikuoti.
Iš Mt. Carmel, Pa., M.
Kastauskas, iš Milwaukee,
I Atšauktas sintetinės
i 13-ojo wardo
Wisc. V. Genčanauskas; EI.
Norvilienė iš Duąuesne, Pa.;
gumos projektas
demokratu
iš Detroit, Mich., J. Bukan
Gary, Ind., miesto vakari
tas ir Mrs. A. Mench; iš
demonstracija
nėse ribose pasiruošta sta
Pittsburgh, Pa., J. šaulis; iš
šių metų patraukimas
tyti fabrikus gaminti sinte13-ojo wardo reguliari de
Westville, III., F. Wargon;
kaip tik daug didesnis, nes
!
tinę
gumą,
kuri
šiandie
la

mokratų
organizacija, aps
iš Brooklyn, N. Y., P. Luko
duodama $1,000.00 U.S. War
bai reikalinga. Tai vykdė krities klerko Michael J.
ševičius.
Bonais piknikieriams. Tas
Rubber Synthetics, Ine., ša Flynn vadovaujama, rengia
Cicero taipgi turi daug
$1,000.00 U.S. War Bonais
lies vyriausybės subsidijuo didelę žavingą patrijotinę
nuoširdžių skaitytojų, kurių
bus padalinta tarp dvylikos
jama, šiam projektui įvyk demonstraciją — United
tarpe randasi, V. ir O. Bu
asmenų. Pirmas labai svar
dyti buvo numatyta išleisti Nation Night, rytoj, penk
kauskai, O. Beikauskienė ir
bus surprizas vienam “Drau
iki 90 milijonų dol.
kiti. Jie sugrąžino knygu
tadienį, rugp. 21 d., 7:30 va
go” piknikierlui bus $500.00
Darbai
buvo
pradėti
bir

tes.
kare, išorės Arenoje, 63 gt.,
U.S. War Bonas, antras ir
Iš Chicago sugrąžino po
želio mėnesį. Apie 900 akrų ir Spaulding avė. (greta
trečias surprizai bus U. S.
knygutę: G. Šimkus, K. PiRugsėjo 20 d. Sopulingo plotas nuvalytas, išlygintas, 13-ojo wardo vyriausios bu
War Bonai po $100.00. Tą
lipauskas, A. Butrimas, C. sios Dievo Motinos šventę, išdrenuotas. Išleista apie veinės).
dieną “Draugas” padarys
Butkevičius, Marcijona Pet- bus iškilmingai pašventinta pusketvirto milijono dole
Vakaro programoje bus
surprizą ir ketvirtam ir pen
rošaitė
kti.
muzikos, dainų ir žymiųjų
čia vaizduojama statulė So rių.
ktam, ir šeštam asmeniui su
Dienraščio “Draugo” ad pulingosios Dievo Motinos
Netikėtai iš Washingtone asmenų kalbų. Bus išdalin
U.S. War Bonais po $50.00
ministracija taria labai nuo šventovėje, Chicago.
pranešta, kad darbai būtų ta 2,500 dol. vertės karo bo
vertės. O kiti šeši asmenys
t
širdų ačiū visiems, kurie
Statulė vaizduoja Sopu nutraukti. Defense Plant nų.
ar “Draugo” skaitytojai per
sugrąžino vieną ar antrą lingąją Dievo Motiną. Bai korporacija,
vyriausybės
tą didelį mūsų Labor Day
knygutę. Mes labai nuošir
agentija,
kuri
kontroliavo
giama kalti iš akmens Bedpikniką, Vytauto parke, rug
džiai įvertinam Tamistų pa- ' ford, Ind.
darbus, rado, kad sintetinės Kviečiami dalyvauti
sėjo 7 d.f bus sužavėti U. S.
gelbą ir tikimės ateityje Ryšium su tuo pašventin- gumos gamybai negalima
i Illinois National
War Bonais po $25.00 ver
duoti Jums geresnį ir tobu- nimu įvyks devynių dienų kiek reikiant gauti žaliavos.
tės. Tokiu būdu dvylika as
! lesnį laikraštį.
Na, ir projektas uždary dienoje
novena už kenčiančius žmo
menų ten pat parke, ar ki
tur, kurie kada nors yra ar
XXX nes okupuotuose kraštuose. tas. O buvo numatyta, kad
Visi lietuviai, jų daugu
artimoj ateity naujuose fab
bus nusipirkę po tikietą, tu
mas, kviečiami dalyvauti gu
rikuose apie 3,000 darbinin
rės progos tikėtis, jog jie
bernatoriaus Green prokla
kų turės darbo.
gali būti nudžiūginti didelio
muotoj Illinois
National
surprizo.
Day, kuri įvyks ateinantį
sekmadienį popiet Soldier
Nieko nelaimėję
Ar Sugrąžinote Tikietus?
Field stadijone. Bilietų kiek
Labai svarbu, kad ‘Drau
Karinės vyrų konskripci- klasę. Jų daugumas nepri paspruko
reikiant veltui galima gauti
go” administracija kuo grei jos direktorius, Illinoise, imti laikinai. Be abejonės,
Du jauni plėšikai bandė pas lietuvių grupės vadą
čiausia gautų tikietukų ga G. Armstrong, ragina visus jie bu3 reikalingi paskiau.
apiplėšti gazolino stoties, adv. J. J. Grish, 4631 So.
liukus. Ima nemažai darbo, tuos vyrus, kurie dėl kokio Tad laikinai atidėti vyrai
5101 So. Western avė., ope Ashland avė. (Phone Yar.
kol jie prirengiami prie svar nors nesveikumo prieš in neturi išsisukinėti nuo karo
ratorių Stanley Janos. Ope 1001). Labai geistina, kad
baus momento.
dukciją pripažinti netinka tarnybos remdamies savo ratorius kai liūtas šoko lietuvių amerikiečių grupė
Šiomis dienomis daugiau mais ir paleisti, kad steng negalojimais, bet turi steng : prieš turintį ginklą plėšiką. būtų gausinga.
ir daugiau skaitytojų iš ki tųsi vienaip, ar kitaip pa
tis savo sveikatą pataisyti, Piktadaris tačiau išsisuko
tų miestų domisi U.S. War taisyti savo sveikatą, kad
Chicagos
srity
prieš
kreipdamies į gydytojus, ar ir su savo sėbru pabėgo. Ja
Bonais, nes daug tikietų būtų tinkami tarnybai atei
nos išgelbėjo savo 15 dole “black-out” taisykles
per
grįžta ir pačių mažųjų mies ty, kad ga’ėtų nors dalimi ba ligonines. Kurie neturi rių.
buvusį bandymą nusikalto
prisidėti prie karo laimėji- pinigų, Illinoise galima tai
tų.
217 asmenų. Iš jų keturi
atsiekti
nemokamai.
Šiuo
Bilietų galima gauti pas teismo nubausti. Daugiau
Jau trečią knygutę sugrą•
reikalu
reikia
kreiptis
į
savo
precinktų kapitonus. Jie bi sia nusikaltę prieš nenorą
žino Martinkienė, iš MayTūkstančius nesveikų vyšviesų užgesinti.
lietus platina.
wood, III. Arti to miesto rų boardai įtraukė į 1-A drafto boardus.

Kiekvienas Chicagos lietu
vis ateinančią Labor Day
dieną turi svarbų pasimaty
mą su “Draugu,” Vytauto
parke, arti Chicago, prie šv.
Kazimiero kapinių. Taip, per
Labor Day baigsis vasarinių
piknikų sezonas su labai
triukšmingu dienraščio
“Draugo” pikniku,
kuris
kasmet sutraukia virš pen
kis tūkstančius automobilių.

Nepriimti karo tarnybon vyrai
turi ruoštis tarnybai ateityje

Tinkama

Priežiūra

X Broliai B. ir S. Lachawicz, laidotuvių direktoriai,
smagiai praleidę atostogas
grįžo prie savo užsiėmimo.
Jū tėvas, vienas seniausių
Chicago lietuvių laid. direk
torių, ruošias ilgesniam po
ilsiui.

Prailgins Jūsų Prietaisų Patarnavimą

X Barbora Pankauskienė,
žinoma aštuoniolikietė, kvie
čia visus savo gimines ir
pažįstamus atsilankyti į
Dievo Apvaizdos bažnyčią
rugpiūčio 22 d., 7:30 vai.
ryto. Bus laikomos atmin
tinės pamaldos už sielą J.
Pankausko, kuris prieš du
metus išsiskyrė iš gyvųjų
tarpo. Velionis buvo plačiai
X Juzefą Fužaitė paau žinomas biznierius.
kojo $50.00, Domicei© ŠulcX Vera Puišis, 3360 Litu
kaite $10.00 Šv. Antano var
do fondui. Tą fondą įsteigė anica Avė., švęsdama savo
kun. A. Martinkus, Dievo gimtadienį, buvo simpatin
Apvaizdos parapijos klebo go jaunuolio E. Miežio ap
nas, parapijos skolai likvi dovanota deimanto žiedu.
duoti. Daugelis parapijiečių Jaunuolis yra iš Dievo Ap
jau anksčiau yra po dešim vaizdos parapijos. Kaip tė
kę ir net po šimtinę paau vai, taip ir abu jaunuoliai
yra susipratę lietuviai, gerų
koję tam fondui.
darbų rėmėjai ir “Draugo”
X Dr. Bronius Minelga skaitytojai.
iš Kauno atsiuntė laišką per
X Pranaši ir Antanina
Raudonąjį Kryžių į Chicagą
Juškai, žinomi Bridgeporto
ir prašo pranešti Jonui Ku
veikėjai, jau trečia savaitė
dirkai, kad jo brolis Vin
atostogauja F. M. Šatkaus
cas, iš Tirmėnų, Lekėčių
kų ūkyje, Berrien Springs,
valsčiaus, 1941 m. birželio
Mich. Pranas šitaip rašo:
14 dieną buvo bolševikų a“Gražus jų ūkis. Didelis so
reštuotas.
das pilnas visokių vaisių.
X Šv. Mykolo parapijos Valgome jų kiek tik mūsų
piknikas praeitą sekmadie širdis priima. Be to, gražus
nį Jefferson miškuose pavy miškas ir tekanti upė pri
ko 100.6 nuošimčiu. Klebo mena mums Nemuną su di
nas kun. J. šaulinskas džiau deliais šlaitais, kas teikia
giasi parapijiečių vieningu labai malonių įspūdžių. Ki
mu ir nuoširdžiu rėmimu tą savaitę, pasimatysime
parapijos reikalų.
Chicagoj.” Prie progos rei
kia pažymėti, kad P. Juška
X Dariaus-Girėno posto yra aktyvus DKK narys.
delagacija: komandieris A.
X Lietuvos Piliečiui DrH. Casper, J. A. Kibort ir
J. A. Mason ir pagelbinin- jos suruoštos paskaitos šv.
kai: B. R. Pietkiewicz, J. Jurgio parapijos svetainėje,
|į Mickeliūnas ir J. Yurchus rugp. 15 d., praėjo dideliu
j• vyksta į Peoria, III., į Ame pasisekimu. Žmonių susirin
rikos Legiono Illinois vals ko daug. Andrius Daugirdas
tybės konvenciją, kuri pra papasakojo savo patirtus
sidės rugpiūčio 21 ir baig įspūdžius Portugalijos ka
sis rugp. 24 d. Sykiu va lėjime ir kelionėje į Ame
žiuoja ir posto Drum and riką. Ragino dirbti dėl Lie
Bugle Corps. dalyvauti sek tuvos išlaisvinimo, bei ne
madienio legionierių para užmiršti Sibiran ištremtų
lietuvių.
de.

X Rytoj A. Daugirdas,
nesenai atvykęs iš Europos,
buvęs “XX Amžiaus” admi
nistratorius, kalbės ALRK
Federacijos susirinkime Au
šros Vartų parapijos salėj,
West Side. Skyrių draugijų
ir organizacijų apskričių
atstovai prašomi skaitlingai
susirinkti 8 vai. vakaro.

X “Draugo” Labor Day
piknike, Vytauto parke, aš
tuoniolikiečiai ruošias daly
vauti visu 100 nuoš. Visi
tik kalba apie gavimą dide
lių dovanų — U. S. War
Bonds. Tikietėliai toms do
vanoms gauti tirpte tirpsta
žmonių tarpe. Taip ir reii kia. “Draugas” yra mūs, apie mus rašo, reikia dėl to
jis paremti.

K. J. Prunskis parodė su
šviečiamaja lempa paveiks
lus Lietuvoje bolševikų nu
žudytųjų kunigų ir kitų lie
tuvių.

Lietuvos gelbėjimo reika
lams susirinkusieji suauko
jo netoli 40 dolerių. Draugi
jos iždininku yra dr. Vilei
šis. Jam galima siųsti au
kas Lietuvos gelbėjimo rei
kalams.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 d* O O (Irt
vertės “elose out” kaina ................................................. iĮ>££.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
<1 J Crt
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... 3>1*».UU
F.loktrinfa Toasterls.
IAkratyklte vi us tru
pinius po kiekvieno vartojimo.
Niekados
nevartokite takutes ar kitus metalinius ,Tan
kius ištraukti duobą.

Nenuetatyklte laikrodykl) dažnai be reikalo.
Patepkite, pairai nurodymus, tonuterlo da
lis, kurios kelia duoną.

Kaltymo

dalys tebūnie sausos.

Kai partebenlte, kad toasterls arba elek
triniai sujungimai perkaista, tai tuojaus
paduokite abu peržiūrėjimui.

EVktrlnč Kavine.
Tebūnie Jūsų kavinė vi
sados Svari ir kava bus skanesnė.

Niekados nepalikit kavos liekanas kavinėje.
Išplaukite perkopiamą sietcl). . . Ir išmaz
gokite kavinę, kaip kitus stiklinius Indus.
Jei turite metalinę kavinę, tai {(lėkite sodės vietoj kavos Ir pavirinkite vandenj lyg
tai būtų kava.
Jis tokiu būdu Jslšvarlns.

Kaltymo

dalys

tebūnie

sausos.

F.lektifnfe “tVafflo-’ Keptas.
Nuvalykite
kepėjo kraštus lr geležs su švariu sku
duru.

Vartokite drntlnlus šopetukus nuvalyti nuo
gelležlų prilipusias dalis.

Neuždengklte kepėją. Tegul Jis atvėsta. Nekados nemazgoktte gele’lų. kad noiAnyktų
skoningumus.
Jei ••waffe’’ prilimpa prie
geležies, iai nuvalykite dratiniu šepetuku;
tada užpilkite alyvos ar rutlrpdntų, nesū
rių riebalų; {kaitinkite kepėją Iki kol pra
dės. rūkti. Pripilkite plaktos tešlos ir pir
mą iškeptą "vvafflo'' atmonklte.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY •

Victory Home Centers

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00#Q irę
d* 1 C 7C
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
FUR COATS, $75.00 vertės,
*nQ Art
Parsiduoda po tiktai ........................................................... $£O.UU

VAIKV DRABUŽIAI, V.lk™. 4 <m.t, tfg gg į, Jg.95
vilnoniai statai, $15 vert. nužemit. kaina *«•**'* “
MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- djl QQ
da no tiktai ................................................................................ $1.30
$15.00* vertės KOTAI,
<j<q nr
parsiduoda po tiktai .......................................................... ų>O./0

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

r'—-

