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U.S.A. AVIACIJA LAIMĖJO EUROPOJE
Prie Portugalijos
vyksta laivyno
aviacijos'kova
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Invazija Prancūzijon
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Jungtiniu Valstybių marinai
užėmė Solomonų salas

—,—„—---- —

S&r,.-

''

' v '

.

Sąjungininkų aviacija bombarduoja

*

japonus Timoro saloje

Sužalojo vieną
New

U. S« orlaivį

Yorkis,

rugpiūčio

21 d. — Britų radio šian
die paskelbė, jog Amerikos

Lisabona, rugp. 21 d. —

didieji bombanešiai, skrai

Pranešimai iš Algarve pro
vincijos

šiąnakt

dančios tvirtovės,

skelbki,

didelę ataką ant japonų ka

jog prie Saint Vinceąt iš
kyšulio,

pravedė

ro laivų iš SolomoAų šilų.

Portugalijos piet

vakariuose, vyskta arši lai
vyno ir aviacijos kova.

("Draugas”

Acme

teleptinto)

U2 KLASTĄ

Reginys, kaip baržos su kariuomenę atplaukia į Diep pe pakraščius, Prancūzijoje, Jų užnugary paskleisti dūmai. Taip amerikiečių, britų ir kanadiečių Commandos pr adėjo atakas prieš vokiečius, (Photo radioed fron Lon- VYNO BONKOS
Londonas, rugpiūčio 21 don to New York, released by censors).
IR SKANĖSTAI
d. — Amerikos kariuome
nės Anglijoje štabas pas
Tokijo, rugpiūčio 21 d.
Herbert Bahr teisinas:
kelbė, jog Amerikos didieji
— Japonų radio paskelbė,
bombanešiai virš Šiaurės
jog vakar namo grįžo bu
būtą pranešęs U. S.
jūros sunaikino ar sužalo
vęs Washingtone ambasa
jo šešis vokiečių orlaivius
Maskva, rugpiūčio 21 d. kiečiai aršiai bandė prasi vyriausybei apie planus
dorius adm. Kichisaburo
Focke-Wulfe 190.
— Perėję Dono upę į piet laužti kelią į Stalingradą,
N o mūra ir specialus pa
Newark, N. J., rugpiū
Tokijo, rugp. 21 d. — ryčius nuo Kletskajos vo- bet fronto pranešimai pa
Komunikatas pareiškia,
siuntinys Saburo Kurusu
čio 21 d. — Herbert K. F.
Tokijo
radio
paskelbė
pas

jog, kovos vyko dvidešimt
reiškia, jog rusai durtuvų
ir juos tuoj .u imperato
Bahr, kuris
kaltinamas
kelbė
japonų
komunikatą,
devynias minutes ir jose
atakomis sulaikę vokiečius
šnipinėjinuz-Vokietijai, pa- , rius apdovanojo tuziųu
jog
apie
200
amerikiečių
sunkiai sužalotas vienas Air atmšę atgal.
NENUSTEBKIT,
vyno bonkų ir kitais ska
reiškė, jog jis buvo pasiren
merikos bombanešis. Ame kariuomenės išlaipinta rug
nėstais už “vedimą JapoIzviestija pareiškia, jog gęs suteikti Amerikos vy
rikiečius puolė 20 ar 25 piūčio 17 d., auštant Ma- TOKIJO SKELBIA
nijos-Amerikos
santy
beveik visi vokiečiai, kurie riausybei svarbių žinių akin saloje, šiaurinėj Gil
vokiečių orlaiviai.
kių.”
bandė įsitvirtinti vakari pie Vokietiją, kurių tarpe
berto salyno dalyj, bet “bu TIESĄ
Komnuikatas skelia,
niam Dono krante, sunai ir paslaptis apie naują, vo
(Šie abu japonai tarėsi
vo visiškai atmušti.”
jog “šiandie virš šiaurės
Tokijo, rugpiūčio 21 d. kinti.
Tačiau dvi naujos kiečių išrastą orlaivio mo
Washingtone
dėl
“tai
jūros 20 ar 25 vokiečių ,
— Japonijos radio
pas nacių divizijos pasirodė.
(Laivyno Jlepartamentas
torą.
kos” pereitų metų gruod
Focke-Wulfe 190 orlaivių Washingtone pareiškė, jog
kelbė vyriausybės prane
Anksčiau jis tų žinių ne
žio 7 d., kai japonų orlai
užpuolė vienuoliką Jungti neturįs nieko • pasakyti ašimą, jog Solomon salose Išnaikino italus
galėjęs suteikti, nes jis bi
viai jau atakavo Pearl
nių Valsybių kariuomenės pie Tokijo pranešimą).
išlaipinti Jungtinių) Vals
Harbor).
Sovietų žvalgybos avia jojęs nacių agentų. Bahr
aviacijos skraidančių tvirtybių marinai dar ne visi
suimtas
atvykus
į
uostą
Nomura ir Kurusu ap
cija pastebėjo italų kariuo
Gilbert salas, kurias pir
ovių.”
išnaikinti.
laivui
Drottningholm,
ku

lankę japonų šventoves ir
menės koncentraciją dvie
ma valdė britai, japonai už
riuo
vyko
daugelis
ameri

kai kuriuos Japonijos žy
Vienos skraidančios tvir ėmė pačioje karo pradžioje
(Tai pirmoji japonų ra jose vietose ir rusų kariuo
kiečių
iš
Euorpos.
iJs
bu

mesniuosius
valstybinin
tovės pagalbinis lakūnas Pacifike.
dio teisinga
žinia. Tik menė pravedusi atakas ita
vęs
paruoštas
išgauti
na

kus, generalinį kariuome
užmušas ir lakūnas sužeisTokijo radio pamiršo pri lus visiškai sunaikino.
ciams
informacijų
iš
Ame

nės ir laivyno štabą.
as, bet “visi mūsų orlaiviai
dėti, kad marinai ne tik
Sovietų kariuomenės or rikos produkcijos.
Kinai atsiėmė iš
nusileido saugiai.”
neišnaikinti, bet SoComon ganas Raudonoji kvaigždė
d Jose įsitvirtino).
rašo, jog Dono upės pak
japonu Kwangfengą
rantės nuklotos vokiečių, Kardinolas ragina
Antrasis frontas yra
I
italų, vengrų ir rumunų ka
Chungkingas,
rugpiūčio
kovai prieš girtavimą dino tretį submariną
galimas, skelbia
reivių lavonais.
21 d. — Oficialus Kinijos Rusai bombardavo
Į Philadelphia, rugp. 21 d.
kariuomenės
pranešimas
Rio de Janeiro, rugpiūčio
Bernas, rugp. 21 d. — šiandie paskelbė, jog kinų
Ašies milžiniški nuostoliai j — Philadelphijos arkfcvysLenkiją,
Berlynas
21 d. — šiandie neoficialiai
Užsienio karo specialistai
kariuomenė atsiėmė Kwang
Komunistų
laikraštis I kūpąs, kardionlas Doug- paskelbta, jog Jungtinių
pareiškė, jog sąjungininkų fengo miestą, kurį japonai
Londonas, rugpiūčio, 21 Pravda rašo, jog ašies ka ehrty ragina Amerikos ku Valstybių bombanešiai, vei
ataka Dieppe įrodo, kad buvo pavertę viena geriau d. — Berlyno radio šiandie
rioumenės nuostoliai siekia nigiją vesti nepailstamą ko kdami iš Brazilijos bazių,
antrasis frontas gali būti sių savo tvirtovių Kiangsi paskelbė, jog rusų bombevą prieš besiplečiantį gir nuskandino dar vieną ašies
tūkstančių.
atidarytas Prancūzijoje.
tuokliavimą iš kurio gyla
provincijoj.
nešiai pėreitą naktį prave
submariną. Tai jau trečias
Rusijos laivynas, patrotautinė degeneracija.
Pasak šių sluogsnių, lai
dė atakas plačiose vokiečių
paeiliui ašies submarinas
Šis kinų
komunikatas
liuojąs Juodąją jūrą, kad
Savo laiške Katalikų Vi
mėjimui būtų svarbu užten
|
okupuotosios Lenkijos vie
sunaikintas į vieną savaitę
taip pat patvirtina, jog ki
naciai tnepr^ statytų para
suotinų Blaivininkų Unijai,
kama žemyne esančių orlai
tose.
Brazilijos pakraščiuose.
nai anksčiau atsiėmė Kweimos savo kariuomenei Kau
kardinolas pareiškė, jog
vių viršenybė, užtenkama
Nacių žinių agentūra DNB
Tuo tarpu Brazilijos pre
ki ir Shangjao ir japonai,
kaze ar nebandytų invazi ‘girtavimas yra dešimtį tū
laivų kariuomenei išlaipint
pripažįsta, jog rusai bom
kinų vejami, traukiasi at
jos iš Krymo, nuskandino kstančių kartų pavojinges zidentas Getulio Vargas
ir netikėtinumas.
bardavo Rytų Prūsiją, Au
paskelbė, jog nuo šio laiko
gal į Kiagshan. Tas pat ko
Juodojoj jūroj 7,000 tonų nis už karą.”
kštutinę Sileziją ir Poznavisus Brazilijos laivus vyk
Kai kurie sluogsniai, ge munikatas prideda, jog ja
nacių transportinį laivą.
nių.
stančius pajūriu lydės Bra
rai žiną nacių apsaugos į- ponai yra pasirengę pasi
ižuos ir Amerikos karo
Prezidentas pataria
rengimus Europos pajūry traukti ir iš Sungyang, kai
Vienuolika
asmenų
sua

laivai
ir orlaiviai.
je, paeriškia, jog invazija myninėj Chekiango provin Prancūzijoj suareštuo
reštuota po riaušių Agene, nariams nesiginčyti
Tuo pačiu laiku Brazili
sąjungininkams daug kai cijoj.
,
•
ta dar 28 asmenys
netoli Bordeaux ir penkioli
Wa8hingtonas, rugpiūčio joje tebevyksta suiminėjf/
nuotų, bet jei būtų kariuoka suareštuoti Lyons, kurie 21 d. — Pajreikšdamas, jog mas ašies agentų, ypač na
* menės ir ginklų perviršius,
Londonris, rugp. 21 d. —
Vichy, rugpiūčio 21 d. — esą įtariami politiniu veiki kai kurie vyriausybės ofici cių šnipų. Vakar brazilai
vokiečiai būtų galima ats
tumti iki Meuse ir Reino. Pranešimai iš Berni skel čia šiandie paskelbta, jog mu. Paryžiaus policija su alieji asmenys perdaug kal sulaikė vokiečių piliečius,
bia, jog iš Olandijos, Bel policija suareštavo dar 28 areštavo du asmenis, kurie ba, Prezidentas Rooseveltas pasiruošusius vykti Vokie
gijos ir Prancūizjos pajū- asmenis,
kurie kaltinami kaltinami dalyvavę nužudy .nurodė įvairiems vyriausy tijon. Jie bus laikomi įkai
s
Saulė teka 6:06 vai., sau
rio gyventojai bėga Švei “terorizmu” ir politiniu pa me vieno Jacųues Detroit bės pareigūnams susilaiky tais už suimtus brazilus olę leidžias 7:41 vai.
carijon bijodami invazijose sipriešinimu.
ti nuo viešos kritikos.
partijos vadų.
kupuotojoj Prancūizjoj.

U.S. kariai Gilbert
salose, Tokijo

Rusų durklų atakos sulaikė
nacius prie Dono

U. S. orlaiviai miškan-

Z

Washingtonas, rugpiūčio
21 d. — šiandie oficialiai
paskelbta, jog Solomon sa
los užimtos ir marinai bai
gia naikinti japonų kariuo
menės likučius, kuri yra už
silikusi įvairiose salos vie
tose.
Laivynas oficialiai pas
kelbė, jog Amerikos mari
nai kontroliuoja keletą sa
lyno salų.
Nors laivyno ekspertai ir
sutinka, kad
“Solomonų
kampanija”’ dar nėr baigta
ir jog japonai gali visomis
pajėgomis pravesti kontra
taką, kad išvytų amerikie
čius, bet jie pabrėžia, jog
tik po dviejų kovos savaičių
Amerikos pajėgos dominuo
ja bent tris salas.
Salos neįvardintos
Iki šiol dar neįvardinta
nė viena kotnorliuojamųjų
salų, bet iš ankstesnių praenšimų apie vykstančias
kovas, galima spėti, kad
Jungtinių Valstybių mari
nai įsitvirtino Guadalcanal,
Tulagi ir Florida salose.
Tai pirmoji amerikiečių
ataka, kurios metu japonai
išvyti iš užimtų teritorijų.
Reikia nepamiršit, jog Bataano pusiasalyj amerikie
čiai su filipinais kelis kar
tus atmušė japonus ir pri
vertė juos pasitraukti, bet
iš salų išvyti neįstengė.

Bombarduoja Timorą
Gen. Mac Ąrthur štabas,
rugpiūčio 21 d. — Gen. Mac
Arthur žvalgybos
orlai
viams beieškant japonų laivyon apie Solomon salas,
sąjungininkų, bombanešiai
pravedė naują ataką Timo
ro saloje.
Štabo komunikatas pa
reiškia, jog vidutinio dyd
žio bombanešiai apmėtė
bombomis japonų okupuo
tą miestą Maobisse, kur
pataikyta į amunicijos san
dėlius ir padegta aliejaus
ištekliai.

Nesutarimai Detroito
darbo unijose
Detroit, rugpiūčio, 21 d.
— Iš Crysler tankų arsena
lo išėjo keturi šimtai septy
niasdešimt penki darbinin
kai, nes, pasak kompanijos,
atsisakyta pašalinti iš dar
bo keturiasdešimt CIO dar
bininkų ir jų vieton tam pa
čiam darbui nusamdyti to
kį pat skaičių AFL darbiniu
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Buvo Lietuvių Diena.—
Gausingas Paradas. — Gra
ži programa. — Žymūs da
lyviai. — Pasisekimas visa
pusis.

Kad Lietuvių Diena, Waukegan’e, įvyko rugp. 16 d.,
gražiame Foss parke, su
rengta pastangomis vietos
lietuvių draugijų, nebūtų
reikalo minėti, nes visi ži
nojo ir, sulig skaičiaus da
lyvių parke viskas liudija,
kad Waukegano ir No. Chi
cago lietuviai, ką tik nusi
taria surengti, tai atlieka
100 nuoš. žinoma, negalima
sakyti, kad visi buvo; daug
veidų, ir gana žymių, nehuvo matyti. Priežastis: vieni
karo dirbtuvėse turėjo dir
bti; kiti tą dieną sirgo, li
goniai buvo. Tiems turime
atleisti. Bet buvo ir tokių,
kurie dėl tinginystės, pasi
didžiavimo, ar kokių kvarabų nedalyvavo. Ir tiems
lai būna atleista dėlto, kad
ar jie dalyvavo, ar ne, liecuviai Waukegano pasirodė
100%. Pasirodė prieš Ame
rikos valdžios atstovų akis,
jog lietuviai šiai šaliai išti
kimi ir kad Amerikos pa
galba šis karas aliantų bus
laimėtas, o po karo Lietu-1
vai laisvė grąžinta. Anot
kun. Prunskio, “kiek gali
me remkim šią žvaigždėtą
Amerikos vėliavą, kuri mus
priglaudė, o ateis laikas,
kad suskambės laisvės var
pas mūs Lietuvos sostinėj.”

Penkių blokų paradas
1:30 po pietų nuo Lietu
viu auditorijos prasidėjo eisena-paradaš, vedamas mie
sto, valstybės ir apskrities
policijos, vėliavų su sargy
ba iš Great Lakęs Navai
stoties ir iš Fort Sheridan
kareivių stoties, benų American Legion Druro Bugle corps, miestų majorų,
atstovų kareivių ir jūreivių,
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių moterų vie
neto su savo vėliavomis,
t Čia reikia pažymėti, jog ėjo pėsčios ir nešė vėliavas,
iki parko — apie dvi mai
tos). Tų moterų pasišventi
mas neįkainuojamas. Jas
sekė mergaičių draugijos
narės tautiškuose rūbuose,
nešdamos didelę Amerikos
vėliavą. Toliau iškaba rodė,
kad čia eina šv. Onos drau
gija. Matant tai daugeliui
ašaros per veidą riedėjo.
Moterys žilagalvės. Dauge
lio sūnūs jau net anapus
vandenyno kovoja su lais
vės ir demokratijos priešais,

tuo tarpu buvo lietuvių, ku
rie net kojos nepajudino
paradui. Ant vienos moters
peties iškaba “Help Us Win
This War,” bet buvo ir to
kių, kurie pro pirštus žiū
rėjo į visa tai. Moteris se
kė pirmojo pasaulinio karo
veteranai, mokyklos vaiku
čiai, draugijų valdybos su
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Reginys gražus, pat
riotiškas. Svetimtaučiai ap
gulę šalygatvius ir kampus
sekė paradą ir grožėjosi.
Didelė iškaba skelbė, kad
čia eina lietuviai ir kad vi
sas Lietuvių Dienos pelnas
eina kariuomenės ir laivy
no šelpimo fondui.
Programa parke
Pradėta laiku 2:30. Jung
tinis choras — Šv. Baltra
miejaus, vadovystėj, varg.
Stan. žyliaus, ir šv. Petro
iš Kenosha, vadovystėj varg.
Pr. Bujansko au soliste Ge
novaite Klevickaitė, atidarė
programą Amerikos “Star
Spangled Banner”. Progra
mai vadovavo jaunas, ga
bus šv. Juozapo draugijos
pirmininkas Vladas Skirius.
Priesaiką vėliavai atliko
Ensign Lawrence Petroshius. Seka
patriotiškos
kalbos: Waukegan majoro
Frank G. Wallin, U. S. Ar
mijos atstovo First Lieutenant Michael B. Muggell, U.
S. Laivyno atstovo, Lieutenant (J. G.) Stanley T. Donner, kun. J. Prunskio, Po
vilo šaltimiero, Waukegano
miesto advokato p. Bairston
ir kitų. Perskaitoma teleg
rama nuo Amerikos minis
tro Lietuvai Owen J. C. Norem, kuris dėl ligos šeimoj,
kuri
randasi attostogose
Minnesota valstybėj, nega
lėjo atvykti. Kalbų tarpe
chorai, solistė Klevickaitė,
duetas J. šimulyniutės ir F.
Butkiutės patiekė gražių
dainų klausytojams. Baigta
Amerikos ir Lietuvos him
nais.
1
Dovanas laimėjo:

Pirmą dovaną $50.00 War
bonds Joe Prebil, antrą
$25.00 War bond Leo Ru
pias. Po $5.00 War stamps:
Juozas Andrius, Petras Ba
ris, Jr., (2 dovanas), Leon.ard Dabašinskas ir Anton
Urbonas (alderman).

tuvių vardas
ganiečiams pasiliks ilgai at
Meilė duoda šviesos dar
i5»«io žodis apie
tarpe yra labai gerai
minty. Bravo, vaukeganie- bui. (ANON).
X Waukegan’o Lietuvių mas ir gerbiamas. Savo įs- [jgf|jyjų Ojgflg
Čiai! Jie jau išmokėjo ir
Dienos kiekvienais metais taigomis, savo kultūriniu
visą šv. Baltramiejaus pa
ADVOKATAS
darosi didesnės ir reikšmin veikimu, savo vieningu daGražus ir didelis buvo ap- rapijos skolą.
gesnės. Šįmet šeštoji diena, lyvavimu politikoj Wauke- vaikščiojimas
vaukeganieTeko matyti gražią Wau- WHITNEY E. TARUTIS
nežiūrint daugelio veikėjų įgan lietuviai tikrai verti, čių vyrų, moterų ir vaikų.
kegano
lietuvių apylinkė —
laikymosi pasyviai dėl to, pagarbos.
ADVOKATAS
Paradas nusitęsė 2 blokus.
“VVuašbur Springs”. Labai
kad visas pelnas buvo ski
Centrinis
Ofisas:
Buvo nešama daug vėliavų:
X
.Foss
parkas
Waukešvariai
užlaikoma.
Teko
mariamas ne parapijai, kaip
3133 S. HALSTED ST.
Lietuvos ir Amerikos, taip- x
,
dal* graz,ų gžl,« aPle
(Lietuvių Auditorijoje)
kitais metais būdavo, bet gan’e įgija tokios pat reikš gi daug iškabų, raginančių,
--------._
(J
au
g
—
1—
—
mės,
kaip
čikagiečiams
VyŪSO (kariuomenės ir laivy tauto parkas. Kiekvienas Pirkti _Karo B0™8' Paradaa tiamus ir daug vaisių me VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare.
džių jarduose. Taipgi buvau
no fondui), visais atžvil
didesnis lietuviu
sąskridis
Pasidėjo
nuo
auditorijos,
S.
Telefonas
CALumet 6877
lietuvių
vaišinamas pietumis pas
giais pralenkė praeitais me
Lincoln
Avė.
ir
ėjo
į
Foss
134 N. LA SALLE ST.
tais rengiamas dienas. Už rengiamas tame parke. Gra parką, kur buvo daug kal Ben. Mačiulius, o vakariene
ftoom
2014
Tel. STAte 7572
tai garbė priklauso veikė žus ąžuolynas, lygi pieva, bų — anglų ir lietuvių kal Foss parke pas Liutvintonę.
jams: J. Bukančiui, A. Jan piaunama žolė, čia pat Mi bose. Gražią kalbą pasakė Ačiū už vaišes.
LIETUVIS DAKTARAS
kauskui ir Skiriui, kurie, ne chigan ežeras (parkas ran vaukeganietis kareivis —
Waukegan
’
o
lietuvių
apy

OPTOMETRISTAS
paisydami, kas ką sako, ar dasi prie pat ežero) sudaro
Pritaikina akinius
linkė
gražumu
pralenkia
ki

marynas
Petrošius.
Gaila,
daro, darbavos, kad Lietu vaizdą Lietuvos gegužinių
ateakomingai
ui
kad kalbėjo angliškai. Kai tataučių apylinkes.
vių Diena Waukegan lietu rengiamos vietos. Malonu,
prieinamą kainą.
Dalyvavęs vaikštynėse
kurios senos moterys buvo
vius dar aukščiau pakeltų gražu, vėsu. Miestas lietu
nepatenkintos, kad lietuviai
IOS F. BUDRIK
patriotizmo atžvilgiu. Ir tas viams duoda tą parką pra
nelietuviškai
prakalbas
sa

KRAUTUVĖJE
jiems pavyko. Tie asmenys mogoms, nes žino, kad lietu
ko. Tai apgailėtinas daly
viai
savo
programose
pasi

DR. SELMA SODEIKA. 3241 So. Halsted SI.
yra vadai didžiausių lietu
kas. Matėsi daug lietuvių
žymi
Švarumu,
kultūringu

vių draugijų. O kur geri va
d.
Telefonas:
moterėlių Raud. Kryžiaus
dai, ten viskas gražiai išei mu. *
AKIS ISTIRINfiJA
Calumet 4591
X Daugelyje vietų skun slaugių, uniformose.
na.
AKINIUS
PRITAIKINA
Ši Lietuvių Diena vaukedžiasi stoka veikėjų iš jau
DHL BAD1O PATAISYMO
X Waukegan’o lietuviai
Ofise raudasi kiti pataisymo
Amerikoj augusių lietuvių.
PARAUKITE:
metodų įrengimai akims, ku
pasižymi dar viena ypatybe
VARDH 3083
Reikia nuvažiuoti į Wauke- DR. VAITUSH, OPT.
rtom* akinių pagelba neužtenka.
— draugiškumu.
Reikia tik„
,
gan ir pamatyti. Stebėsitės,
LIETUVIS
VALANDOS:
tai susipažinti. Vo. atvykus Tokioj>
Chicagoj
DR. G. SERNER
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
į parką, visi tave sveikina,;
Antradienio ir ketvirtadienio
pašelpinės draugijos nyks
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
vaišina. Ne tik parke, bet ir
vakarais.
25 metų patyrimas
ta, arba jungiasi į vieną, o
Tel. Yards 1829
į namus pasikviečia. Pav.,
137
No.
Marion
Street
Waukegan’e kaip tik prie
Pritaiko Akinius.
Žėkai (senior ir junior),
Mane M metą praktikavimas
Oak Park, Illinois
Kreivas Akis
šingai. čia jaunimas rašosi
jūsų garantavimu
(Prie
kampo
Lake
St)
kurie praeitą sekmadienį vi
Ištaiso.
į pašelpines draugijas ir Optomitrlcally Aklą Specialistas
są būrį svečių iš Chicagos
Palengvina akių Įtempimą, kuria
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Telephone: — EUCLID SOS.
joms vadovauja. Ne tik va esti priežastimi galvos skaudėjimo,
3401 SO. HALSTED ST.
—
REZIDENCIJA
—
pasikvietė pas save vaka
dovauja, bet ir begalo gra svaigimo, akių aptemimo, nervuokampas 34th St.
1441 So. SOth Avė., Cicero, Dl
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
rienei. Jų gražaus namo aTel.:
Cioero
7681
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
žiai lietuvius reprezentuoja so trumparegystę ir tollregystę.
bejuose aukštuose skambė
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti
Prirengia teisingai akinius. Visuo
svetimtaučių tarpe. Geo. Bu- se atsitikimuose egzaminavimas da
jo dainos, juokavimai. Ir
kantis, Skirius ir kiti tiek romu su elektra parodančia ma
LIETUVIAI DAKTARAI
žiausias klaidu. Specialė atyda at
tas nebuvo pirmas sykis. To
iškilę į viršūnes, kad jau va kreipiama į mokyklos vaikus.
liau Malelai, Mačiuliai, Žy
Kreivos akys atitaisomos.
dovauja ne tik skaitlingoms VALANDOS:
Dl. P. ATKOČIŪNAS TaL YABda 3146
nuo 10 ryto iki 8 v.
liai, Bukančiai ir k. Jiems
draugijoms, bet ir visam vak. Seredomis nuo pietų, e Ne
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
tikrai pritinka poeto Vai
dėlioj pagal sutartį.
lietuvių veikimui. Visur pui- Daugely atsitikimų akys atitaiso 1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čaičio žodžiai: “Ten tave
mos
be
akinių.
Kainos
pigiau
kaip
Aatradieniais,
Ketvirtadieniais
nt AKINIUS PBCTAIKO
, ,,.
,, , x., „
kiai orientuojasi. Geo. Bupirma.
ir Penktadieniais
myli valgidina, klek tik <ta-|kaM1
to
nuolatinis
744 VVest 35th Street
4712 South Ashland Av. Valandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
ea **
fl lio.
leidžia iišteklius,
naras ue dienraščio “Draugo” koresTARPA VU
3147 S. Halsted St, Chicago Valandas: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
tuvių būdas.
- '
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
pondentas Waukegane (pasi
ir šeštadieniais
Šventadieniai* 11-12.
X Tur būt, nei vieno ki rašo slapivardžiu Enrikas)
Valandos: 3 — 8 popiet.
to miesto lietuviai neturi ir puikiai lietuviškai rašo.
Būkit Malonūs DR. F. C. WINSKUNAS TaL OANal 5969
tiek įtakos miesto valdžioje, Lietuvių kalba jam yra pir
DR. WALTER J. PHILLIPS
SAVO AKIMS I
kaip Waukegan’o lietuviai. moje vietoje, nežiūrint, kad
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
Tik viena pora aklų visam gy
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
Ne tik tokiose iškilmėse, pats yra Amerikoj gimęs ir venimui. Saugokite jas, leisdami
2158 VVest Cermak Road
lfiegzamtnuotl jrw modernlftklausia
Ofisas ir Reaideneija:
kaip Lietuvių Dienos, bet ir'augęs, mokslus baigęs ir metodą, kuria regėjimo mokslas
Ofiso taL OANal 2345
gali sutelkti.
2155 VVest Cermak Road
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0
šiaip didesniuose jų vaka Lietuvos nematęs. Koks pa
ItS METAI PATYRIMO
Sandoj pagal sutartį.
akintų, kurie pašalina
OFISO VALANDOS
ruose dalyvauja majorai vyzdys tiems, kurie ir ku pririnkime
7004 So. Fairfield Ai
visą akių įtempimą. ..
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
taL:
HEMlook
SISO
Waukegan ir No. Chicago, rios, lietuviškas aukštesnes
ANTRAS OFISAS
Dr. John J. Smetana TsL YABda 2S46
policijos viršininkai, net La mokyklas baigę, “nemoka”
2917 So. VVestern Ava.
ke apskrities žymieji val net paprastos korespondenDr. J. J. Smetana. Jr.
TaL OANal 7171
DR. C. VEZELIS
OPTOMETRIOTAI
dininkai lr Great Lakęs Na cijėlės lietuviškai parašyti
Nuo 8 vaL ryto IU fi vaL kasdien
1801 So. Ashland Avenue
DANTISTAS
vai Station atstovybės. Lie- ir nuolatos griebiasi angliš
Kampu lt-toe
OANAL 059S, Chicagc
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TaL ............ VIRginta 1886
kos kalbos, tartum jau gręa- Telefonas:
OFISO VALANDOS:
arti 47th Street
Kasdien 9:S0 a. m. Iki t:SO p. m.
tų koks pavojus išnykti.
DR. AL. RACKUS
vaL:
ano
9 vaL ryto iki 8 vaL vak
Tredlad. lr leitad. 1:10 a. m.

a

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKfiJIMAIS

222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 8208

&

OfiM teL Vagini* 0036
■tdsadjos teLi BEVterti 8844

DR. T. DUNDULIS
1

DR. J. J. SIMONAITIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 ^Cermak
Telefonas:

,

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKA8
Sekretorius

TsL CANaI 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Bes. 6958 Se, Talman Ava.
Bes. TaL GROvehill 0617
Offlea taL HEMloek

GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
.
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofieo vai.: 1—3 ir
:30 P.
Trečiadieniais i pagal sutartį.

Jr

tirt 7:oe n. m.

Seredoj pagal autartį.

Telefonas: HEMloek 5849

4157 Archer Avenue

Kas laisvę brangina, lūs
perka War Bonds.

OMALLEY and McKAY, Ine.

Falcon

GYDYTOJAI n chirurgai

Galutinos dar neturiu po
ranka. Pranešime sekantį
šeštadienį.
Enrikas

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mea esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera"

šeštadienis, rugp. 22, 1942

Sis-tas iš Wnikegan

Atskaitos

N ELAUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!

X B

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7—S vak.
Ketvirtai ir Nedėliomia susitarus

2423 West Marąuette Rd.

2201 West Cerrnak Rd.
Valandos: 1-3 popiet lr 7-8 v. vak.
Sekmąd., Trečiad. ir Se&tad. va
karai* ofisas uždarytas.

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nuo S iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal sutartį.
OfflM taL YARda 4717
Namą taL P&Oapact IMS

TsL YARda 6ML
Rea.: KENvood 8107.

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomia pagal sutarti

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

3241 VVest 66th Place

1913 So. Halsted St

TeL REPnblic 7868

OFISO VALANDOS: 2-4

ir 7-8

ir pagal sutartį.

TaL CANaI 0887
Ben. taL: PROspeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Telefonas CANaI 4796

REZIDENCIJA:

GYDYTOJAS IB OHIBUROA8

DR. STRIKOL’IS

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sekmadieaiais taipgi pagal autartį.
telefonas SEElay 0

TaL Cioero 1414

DR. S. R. PALUTSIS

4729 Sa Ashland Avė.
(2-troa labos),

TsL MIDvay 8880

Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vai. ryto, nuo 2 iki I
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 ikj 12 v*L ryto.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

Ofiso Tel.: Yards 0994
Raa. Tai.: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat. h* 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Resideneija: 6600 So. Artesian Ava.
S iki 4 popiet
7 iki 9 vakar*. Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dien v
ir pagal sutartį.
6 iki S vaL vakare.

1821 So. Halsted Street

Res. 1625 So. 50th Avenue

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

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

Tai. Cioero 1484

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

_ . .
.. «
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Telefonas: YARDS7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. lr Seit.
Ofise vaL t ana 1-3; nue 6:30-8:80
3325 South Hatoted St
liroi U
sagai
756 West 35tb Street

DR. A. JENKINS
(Liet u via)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiao telefonai* PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

KEMKITS

“DBAUGA”

B■■D fe fe fe

SeStadienis, rugp. 22, 1942
mas prasidės popiet ii* tę
sis iki vakaro. Rengėjos ža
da smagų laiką atsilankan
tie chorai yra savo darniu tiems ir kviečia visus skait
dainavimu pasižymėję. Ir lingai dalyvauti.
dabar žada šioje Dainų
Šventėje dalyvius pilinks- Mirė Matas Rūkas
minti smagiomis dainomis.
Rugp. 18 dieną, po ilgos
• Todėl įsidėmėkite: Kas? ligos, mirė Matas Rūkas,
Šv. Petro parapijos meti sulaukęs 74 metų amžiaus.
nė Dainų šventė. Kur? Al Velionis palaidotas iš šv.
ford Parke, Kenosha (Nr. Petro bažnyčios rugp. 20 d.
2). Kada? Rugpiūčio 30 d.
Velionis atvažiavo iš Lie
tuvos Amerikon 1880 me
Mokyklos Atidarymas
tais. Išgyveno Kenoshoje
Parapijos mokykla šįmet nuo pat 1906 metų. Lietu
atsidarys rugsėjo 9 dieną. voje paliko seserį. Paskuti
Primename, tėvams jų svar niais keliais metais velionis
bią pareigą: savo vaikučius buvo labai sunegalėjęs ir
siųsti katalikiškon mokyk pragyveno iš valdžios pen
lon. Kurių vaikai jau lanko sijos. Nebuvo nė iš ko ap
parapijinę mokyklą ir ku mokėti laidotuvėms. Klebo
rių vaikai tik pradeda eiti nas, užjausdamas vargšo
mokyklon, siųskite juos ka sunkią padėtį neapmokamai
talikiškon, parapijinėn mo atliko laidotuvių apeigas.
kyklon. Tą patį reikia pa
sakyti ir apie aukštesnes Šv.' Benedikto dr-joe
mokyklas. Katalikai tėvai susirinkimas
k
privalo savo vaikus siųsti
Pranešame, jog sekma
katalikiškon mokyklon. Tu- dienį, rugpiūčio 23 d., tuoj
i rime mes pakankamai ka po sumos, šaukiamas Šv. Be
talikiškų mokyklų — net ir nedikto draugijos susirinki
savų lietuviškų. Įvertinkime mas. Yra nemaža svarbių
jas ir remkime — siųskime reikalų aptarti. Todėl nariai
josna savo vaikus.
prašomi skaitlingai šiame
susirinkime dalyvauti.
šv. Onos Dr-jos Piknikas

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Parapijos Metinė Dainų
Švente

ling” (kėglių) ratelį ir už
kiek laiko pradėti žaidimus.
Tai daroųaa, pirmiausia, kad
būtų kas jaunimui veikti
laisvu laiku ir tokiu būdu
jį dažniau sutraukti ir vie
nybėje palaikyti. Nors, ži
noma, gali lošti ir augusieji, kurie šiuo žaidiniu inte
resuojasi. Jeigu kartais pa
sitaikytų rasti gerų žaidikų, bus galima taipgi sut
verti parapijos ratelį ir da
lyvauti Bowling lygose. Tas
duos visai parapijai nema
žai pagarsinimo ir iškels
viešai jos vardą.

Šv. Petro parapijos meti
nė Dainų Šventė šįmet įvyks rugpiūčio 30 d., Alford
Parke, Nr. 2 dalyje. Daromi
reikalingi pasiruošimai, kad
šis parengimas, kaip ir ki
tais metais, turėtų gražų
pasisekimą. Klebonas ir pa
rapijos komitetas, nesigai
lėdami savęs, deda pastan
gų, kad parapijiečiai ir sve
čiai galėtų praleisti links
mai laiką ir kad tuo pačiu
laiku būtų parapijai kuo
didžiausios naudos. Todėl
tikimasi, . jog parapijiečiai
užjaus šį reikalą ir jau iš
“DRAUGO”
anksto pasižadės šį išvažia
DARBŲ SKYRIUS
vimą savo buvimu ir para
“DRAUGAS” HEIJ WANTED
ma paremti. Ypač jau da
ADVERTISING DEPARTMENT
bar parapijiečiai
turėtų
117 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoloh 9488-9489
rugp. 30 dieną palikti lais
vą nuo kitų išvažiavimų ar
HELP VVANTED — VYRAI
pasižadėjimų, bet ją rezer
BUS BOYS ir BUS BOY VEITERIAI dideliam West Side reatoravuoti parapijos metinei Dai
ine. Darbas dienomis ar naktimis.
Matykite Miss Mullen.
__
nų šventei.
3930' WEST MADISON STREET
Be kitų surprizų ir įvai
1 PACKF.RS, LOADERS, StOCK-.MEN
rumų, šiame išvažiavime pa
Startinę wage 57% centą per, hour;
overtime at time- and one-half. Apsižadėjo dalyvauti ir Wauply between 8:00 A. M. and 4:00
kegan’o Šv. Baltramiejaus
P. M. daily, includfng Saturday.
8PIEGEL, INC.
parapijos choras, nekalbant,
1038 VVest 35th Street
Šv. Onos Draugija rengia ‘•Bowling” žaidimas
žinoma, apie vietinės šv.
FACTORY LABORERS
Petro parapijos chorą. Iš piknikėlį rugp. 23 dieną, paPastovūs darbai saldainių dirbtu
Baigiantis vasaros karš vėje.
Kreipkitės i —
praeitų metų žinome, kaip lapijos darže, šis parengi
BUNTE BROTHERS
čiams ir artinantis rudeniui,
3301 West Franklin Blvd.
svarstoma sudaryti “bow-

VALANDOJE

PADEKONE

A
Kreipkitės į -

♦ ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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.

i-

A

PETRAS DAVENAS
kuris mirė Rugp. 14, d., 1942
m. lr tapo palaidotas Rugp.
18 d., o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nu
tilus ir negalėdamas atidėko
ti tiems, kurie suteikė jam
paskutinį patarnavimų, ir pa
lydėjo jį Į tų neišvengiamų
amžinybės vietų.
Mes atmindami lr apgailė
dami Jo prasi&alinimų. iŠ mū
sų tarpo dėkojame mūsų dvasiSkam tėvui kun. kleb. A.
Baltučiui ir visiems kitiems
, kunigams, kurie atlaikė Įspū
dingas pamaldas už jo sielų
ir pasakė pritaikintų pamoks
lų. Dėkojame šv. Mišių auko
tojams ir gėlių aukotojams,
dėkojame graboriui Jonui F.
Eudeikhii, kuris savo geru ir
mandagiu patarnavimu garbngai nulydėjo jĮ J amžinos
ties vietų, o mums paleng
vino perkęstl nuliūdimų
Ir
rūpesčius. Dėkojame grabnešiunis lr visiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau my
limas sūnau, lai Visagalis Die
vas sutelkia amžinų ramybę
ir atilsį.
Nuliūdę lieka: Motina. Pa
tėvis, Krikšto Tėvai ir Gimi
nės.

Tatgi, kurie parapijoje
mėgsta kegliuoti, kviečiami
susisiekti su komitetu ir
prisidėti prie šio reikalo iš
vystymo.
Koresp.

Patyrimas nereikalinga. Visokio am
žiaus. At’lkti visokius valymo dar
bus ir už parterius Taipgi stiprus
vyras reikalingas kasti anglis. Atsi
šaukite Į employment ofisų ant 4to
aukšto tarp 9:30 vai. ryto lr pietų.

IVIEBOLDT’S
Ashland, Monroe and Ogden

SAWYERS — patyrę prie “trim
saw", ant rakandų'v Kreipkitės J —
STA NDARDU NE MFG. CO.
1850 W. HastLigs, tel. Canal OOOO

ACMES, AUTOMATIC SCREW MA
CHINE OPERATORIAI. Tiktai paturusieji reikalaujami. Gera užmo
kestis, darbas dienų ir naktimis.
PERFECTION 8CRKW PRODUCTS
COMPANY
1500 VVest 15th St.

JOH\ o

SYKORA
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

2411 SO. 52ND AVE., Phone Cicero 453
Bus smagus piknikas

ŽODIS IŠMINTINGIEMS ,UŽTEKTINA
BUKIT IŠMINTINGI!
TAUPYKITE!
KUR GALIT PRALENKTI MUSŲ BARGENU8!
ATDARA SEKMADIENIAIS Nl’O 1 IKI 5 VAL PO PIET.
MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE!

Kenoshoje gyvuoja šv. Onos moterų ir merginų drja, kuri šalę savo reikalų
netingi pasidarbuoti ir pa
rapijos labui. Be to, pasta
ruoju laiku buvo surengta
“bunco party” ir Raudonojo
Kryžiaus naudai ir padary
ta nemažai pelno.

< CICERO SPF.CIAL

Dvejų fletų mūro, 5 lr 6 kamb. Karšto vandens šiluma. 2 karams gara
džius. Kaina tiktai >7,500. Vienas blokas nuo gatvėkario transportacijos.
81,500. Įnešti.
BERVVYN

HAUTHORNE SPF.CIAL

(Medinis eottage ir garadžius. Lotas 60x125 nėdn. Savininkas gyveno Flo
ridoje ir sako: “Parduokite 'greitai už tiktai $2.300.”
PARKHOI.ME SPECIAI.

ADS

R kambprlu mflr. bunralow ant 51st Ave.. tarp Wth ir 21 st St. Furniso
šiluma. Holland Furnisas. 2-karams garadžius. Lotas 30x125 pėdų. Kaina
tiktai $7,100. Kam mokėti renda? $1,500 Įnešti.

VYRAI reikalingi Įvairiems dirbtu
vėje darbams ir Į “shlpping department”. AtsiSaukite Į

NORTHWEST SIDE SPECIAI.

2 Getif mūr.. tiktai 15 metu senumo. Ohio St. netoli Cicero Avel. 5 ir 5
Ramhnrlu. Karšto vandens šiluma, 2 boileriai. ?-kamms garadžius.
Lotas
30x125 pėdu. Plieno atatvboe. Kaina tiktai $8,300. Gyvenkite viename Ge
te ir lai antras pagelbsti išmokėti visų namų. $1.700 Įnešti.

l.OOSE WILES BISCUIT CO.
3659 So. Asliland

'■

HELP VVANTED

WARREN PARK SPECIAI.

MOTERYS

2 Getu, 4 ir 5 kambariu. Karšto vandens šiluma. Trims karams concrete garadžius. Naujas boi’erig. Lotas yra 37 VI xl 26 nėdn. Namas buvo
remontuotas.
Kaina tiktai $5.700. Nesivėluokite!
57th Ct., netoli 13th
Street.
$1,500 Įnešti.

ŠESIOS
PATYRUSIOS
PRESERKOS ant skalbiamų suknelių. Taip
pat 20 single
need I e
Operaterių.
Nuolatinis darbas. Geras užmokes

MORTON PARK SĘĘCIAL

tis ir bonusas.
KORACH BROS.,
•13 W. Van Buren

2 ftetu. 6 ir 6 kamb.
nėdų. 23rd St., netoli
54th Avenue. Kaina grelratn"’pJPriJnViinul tiktai >5,600/ Pralenkite inflacljų! $1,400 Įnešti.

OPERATORES

CI.YDE SPECIAI.

Pris Siuvimo Mašinų.
Patyrusios
siuvinėti skūrinius daiktus. Taipo
gi reikalingos Cylinder Machine Operatorėr. CHAS. F. CLARK, Ine.,
1403 W. Cangress,

K kambariai mūr. bun»alow
Aštuonkampinls "riešakis. Tainogi 4 kamb.
fletaa beismonte. AHe>'»na šiluma. Lotas vra 33x125 pėdu. 2-ksrnms ga
radžius, Kaina tiktai $7.950. įTurlte namatvtl kad iverttnti. $1,600 Įnešti.
NORTH RTVERSIDE SPECIAI.

tel. HAY. 0700

K»moin's 2 aukš. medžio narnos, flr 2 kamb. Getai ant pirmo aukšto. 6
Vorr.h Getas ant antro ankšto. Totas vra 56 pėdų platumo. (Kaina tiktai
$6,500.
Atneša gerų Įelga.
$1.600 įnešti.
SOUTH BERVVYN RPECIAT.
7 kambarių mod. rezldenciia
akmeninio pamato. 34*b Rt., netoli Oak
Park Ave,
Keršto vandene šiluma.
2-knrams garaldžino.
Totas yra
50x125 pėdų. Kaina tiktai $6.900. •T/'bal gera vieta. $1,800 Įnešti.
FOREST PAIRK SPECIAI.
8 kamb. buugai«w. T/itas vra, 37^x125 nėdhf. 2-karams garadžius. Kaina
tiktai $6,000. Mokėkite renda sau!
$1.50Q įnešti.

8UROICAL
NURSfiS
reikalingos.
Taipogi Graduate Nursės — tarnau
ti ant Obstetrlcal aukšto. Malonios
darbo sųlygos. gera užmokestis. Ma
tykite Supt. of Nursec:
EDGEVVATER HOSPITAL, 5700 N.
Ashland Ave., tel. LONgbcacli 4242

MERGINOS

18 iki 35 metų senumo — dirbti
"whole«sale” kepykloje.
Patyrimas
nereikalinga 40c į valandų prade
dant ir 43c Į vai. po 30 dienų. Nuo
latinis darbas su tankiu pakėlimu
algos. Ats'šaukite Į:

Wn.IA)W SPRINGS

SPECIAI.

7 kambariu med. <cotfage perdirbtas i 3 ir 4 kamh. Getus. Taipogi ? kam k.
medinis cottnge.
T/Uns vra 80x400 "nėdu.
Furnlpo šiluma.
Vištlnvčie, •
Gezas ir elektra. Savininkas gvvena Wiseonsine Ir parduoda tik už $4,600.
RIVERSTDE SPECIAI.

,

2 Getai. 6
4 kamberte, Furniso šiluma su stokeriu.
platumo. Kaina tiktai $8.500.

114 SO. RACINE AVE.

MERGINOS IR MOTERYS reikalin
gos prie Įvairių dirbtuvėje darbų,
pakarimul ir tt.
POOSE AVIDES BISCUIT CO.
3659 So. Ashland

Lotas yra 50 pėdų

NORTH RERKYN SPĖČIAU

K kamb. mūrinis bunga’ow. Vnrniso šiluma. 2-knr«m« ga**°d*>us. Cuvler
Ave.. netoM nth S*. *-1 noA’.tyJe.- Kaina tiktai $7,2001. Būkite savo na
mo savininkas
81.600 Įnešti.
CERMAK ROAD and GUNDERSON AVE.
Pietvakarinio kumpas. Tuščia nuosavybė — 88x125 nėdii. Kaina buvo nu
žeminta tki $28,000. I,abal g-'rns karnose. Dehar proga!
AUSTIN BOULEVARD
Tuščia nuosavybė — Kūjri’6 eMn. Aust’n Boulevard. tarp Cermak Road
ir 23rd St. Pasiūlyv,»e $3.200 ir šis
bv« IfiRų!
TšARAT GFTRAR TMVKOTMKNTAS

RENDUOJASI — 5 kambarių Ge
tas, štymu apšildomas, turi 3 mie
gamus kambarius. Atsišaukite se
kančiai:
*
4029 S. BRIGHTON PLACE.

ALYVINIS ŠILDYTUVAS pars'duoda. Dėl 5 ar 6 katntariųi. Vis'škal
naujas. Namus pirko, dabar negali
vartoti — parduos už pusa kainos.
Parduoda prlvatiški žmonėm Atsi
šaukite Į: 7129 S. ROCKVVELL St.
FOR

SPF.CIAL

6 kambarių mūrinis bunga1ow ant Kenilvvorth Ave. Furniso šiluma, su stokeriu. Mur. porčlal. 2-karams garadžius. Lotas 45x125 pėdų. Kaina tiktai
$6,906. Tikras bargenas!
31.900 Įnešti.
,
I/AVVNDALE spėčiau
2 fletų mišo. 6 ir 7 kamb. štymu apšildomas. 2-karams garadžius. Hamlin Ava. Kaina tiktai $4/900. Atneša gera randų. $1,200 įnešti.

(Nukelta į 5 pusi.)

CLASSIFIED

VYRAI REIKALINGI

NULIŪDIMO

B

VomnlnS b<*n1n nuo8nvvh*‘> nnf
Av* ir Tawn*1ale.
ir R Vnmb.
fiptpa u^DnVn.iv 1a.
Du 4 knrnbnrin
ant
aukSIn
2-,r»
Sav’^nkn* J?4 fnntn •K'numn sako —
r***iok greitai už tiktai
$2.£00.” Knr
r$vo lenksi te šj barpeną;
$700 inpfeti.
V E Tj T P I !
VFTiTFT!
Ą I*
mūsų vAHauoieU parašų* TTKRTT bnrgenu No. 27° *> Jeipni ne,
tol vž«|pakvki*e ij dsber. Telefonu-okit'e. rpšvkite arba asmeniš1<p| atsišau
kite i mūši: ofisą). pertikrinkite spve. kad ši*, pere ša o vra d)dš,'»u.stB.s sura

SALE

PARSIDUODA TAVERNAS, su už
pakaliniais kafnbari is partėms ar
AUTOMATIC
SCREW
MACHINE 1 šokiams Virtuvė pilnai Įrengta. Vei
OPERATORIAI. Vyrai reikalingi o- kli vieta, neto 1 dirbtuvių. Savinin
peruoti ir ‘'set-up" B. & 8. maši kas apleidžia vietų išeidamas Į ka
nas. Turi turėt “Job shop” paty riuomenę.
t
rimų. Aukščiausia užmokestis A-l Tel. STEwart 9854, 650 AV. 81st St.
vyrams. Darbas dienų ar naktimis.
3231 W, LAKE ST.
PAIEŠKO
RENDUiOTI
Marąuette
Park kolonijoje 4 Jįambarlų pagyve
VYRAS reikalingas prie skalbyklo nimų. apšildoma pečio šiluma. Atsi
je darbų. Gera užmokestis, pasto šaukite ar rašykite sekančiai:
vus darbas. EVANSTON HOSPITAL “DRAUGAS, Rox 124, 2384 S. Oak
ley Ave., Chlcago, III.
(LAl'NDRY)
Greenleaf 2500

šąs Cicero, Berwyn. Rlvero'de ir Tjm.nda,e.r*rnwford nuosavybių.
PIRKIMAMS ATYDA

Nekuria 15 sentvnlu mėsu natvrus"8u nardavėlų makmie.l parotlvs Snrts be
tokios ohUraetlos bot kuria numšvrbr k"rla mes turime nardarimul. Ir
natamens šutus greitai mandagiai Ir Inteligentiškai.
lr pnsikaibėktme kas link jūsų pirkimo reikalų.

Prašome atsilankyti

SKOLINAME PINIGUS ANT PIRMŲ MORGIČIU
Nuo $800.00 iki $10,000.00 už 4% Nuošimti.
ĮSIGYKITE VELTUI MUSU

APKAINAVIM.5

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

R e a r. T o R
GYVOS VIELOS ORGŠNIZACI.TA

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

2411 SO. 52ND AVE., Phone Cicero 453
27 METAI KAIP REAL ESTATE BIZNYJE

(Įsteigta 1889 m.).

Mes vatlovaNiJame gmitrrose paLrikbvInruose!

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MATTZOLEJAI >
ŽENKI,AI

įSKELBKITES

Mūsų Draugai
išgarbina nrrl
ATDARA SEKMADIENLMS NUO 1 HU 5 VALANDOS POPIET.

“DRAUGE”

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVN DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Sl firma virš 50 m. tos
pačios Šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere
TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGI

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBUBANCH Dleiui Ir HaM)

KRBUPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the Lithuanian Ohambrr of Oonuneme.
MODERNI HvIdlnS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tek ESTehrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fieitad. ir Sekm. 9-6 vaL

MAŽEIKA

3819 Litoanica Avenoe

Skyrius: 710 West 18th Street

Tel. YARda 1138-1139

Visi

telefonai:

YARda

1419

LEONARD F. BUKAUSKAS
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

4805-07 SOUTH HEKM1TAOE AVENUE

LACHAWICZ IR SUNAI

Tel. YARDS 17A1-17A2

2314 West 23rd Ptaee

Radio Programai! — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare,
ii stoties WGES (1390), su Povilu SalUmieru.

EVANAUSKAS

8354 South Halsted Ttreet

TeL YARda 0781-0782

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAFayette 0737

ir

TsL CANai 2515

42-44 East lOSth Street
TsL PULIman 1270

10821 South Michigan Avenoe
Tel. PULIman 9061

J. LIULEVKII S
4848 Sooth California Avenoe
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHIIJJPS
8307 Litoanica Avenue
Tel. YARda *4908

Dimaii
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Sis momentas ir politika

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sunday*
A member of the Catholic Press Association
4 Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50>: Three

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
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•Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant dideliu* tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, II).
, Under the Act of March 3, 1879.

Illinois Dienos proga
Speciale gubernatoriaus Dwight Green proklamaci
ja rytojaus dieųa bus atžymima kaipo Illinois valsty
bės tautinė diena — Illinois National Day.
I’a proga ryt Soldier Field, Chicagoj, kelios dešim
tys įvairių tautinių grupių žmonės demonstruos savo
ištikimumą Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir tuo
pačiu kartu reikš solidarumą ir neribotą paramą Ame
rikai ir Jungtinėms Tautoms Laimėti karą ir atstatyti
pasaulyje pastovią ir teisingą taiką. Nėra abejonės,
kad tų didelių ir įspūdingų iškilmių metu ir praktišku
būdu bus prisidėta prie karo reikalų, išparduodant už
didesnes sumas U. S. kafo bonų.
Tos dienos programa taip yra sutvarkyta, kad kiek
viena tauta galės parodyti, ką geriausio ji yra įnešu
si į Jungtinių Valstybių gyvenimą. Sakysim, mes, lie
tuviai, didžiuojamės generolu Tadu Kasčiuška, kurs ša
lia Jurgio Vašingtono, Jungt. Valst. tėvo, kovojo dėl
šio krašto laisvės ir nepriklausomybės. Juo didžiuoja
mės, nes jis buvo lietuvis ir kaipo tokį ryt galėtume
perstatyti gyvuose paveiksluose arba “tableau.” Tačiau
mes turime ir daugiau vyrų, kurie savo talentu prisi
dėjo prie Amerikos išauginamo, prie ekonominio sustip
rinimo ir kultūrinio išaugimo;-Vienas jų yra Šiauliuose
gimęs ir jaunas Amerikon atvykęs menininkas Vikto
ras Baranauskas-Brenar, U. S. Lincolno cento auto
rius, kuris dirbo kūrybinį darbą Amerikoje prezidento
T. Roosevelto laikais. Prez. T. Rooseveltui prašant jis
padarė Lincolno cento projektą, kurs buvo priimtas ir
pripažintas pačiu geriausiu ir gražiausiu.
Mūsų tautietis V. Baranauskas ne vien tik yra au
torium virš minėto cento. Jis ir daugiau sukūrė. Jis
dalyvavo užsienio ir Amerikos menininkų parodose ir
už savo kūrinius laimėdavo pirmas dovanas. Baranaus
kas savo kūryba nešė garbę Amerikai, tuo pačiu nešė
garbę ir savo tėvų kraštui Lietuvai bei lietuvių tautai.
Juo mes galime ir privalome didžiuotis, nes juo did
žiuojasi visas meno pasaulis.
• Pristatydami rytojaus dienos iškelmėse gausingai pu
blikai gyvuose paveiksluose Viktorą Baranauską, pa
rodysime, kad lietuviai ne tik kardu rankoj ir savo
raumenimis ir prakaitu prisidėjo prie Jungtinių Valsty
bių apgynimo ir išugdymo, bet ir menu, kūryba. Dėlto
komitetui reikia dėkoti, kad jis sumanė lietuvio kūrybininko vardą dar plačiau pagarsinti.
Tiek dėl šios programos dalies.

Kitą programos dalį išpildys šv. Kazimiero Akade
mijos mokinės. Jos, pasipuošusios gražiais, margais
lietuviškais kostiumais šoks lietuvių liaudies šokius.
Tai bus įdomiu lietuviams, bet ypač kitataučiams.
Svarbu, kad į šias iškilmes lietuviai gausiai susi
rinktų. Ten pamatysime ne vien tik savo, bet ir kelių
desėtkų kitų tautų pasirodymą. Pamatysime, ką kiti
yra įnešę į Jungtinių Amerikos Valstybių gyvenimą.
Bet svarbu yra dalyvauti ne vien dėlto, kad programa
bus graži ir įvairi, bet ypač dėlto, kad šiuo momentu
mums, lietuviams, reikia rodyti, kad mes vieningai da
lyvaujame šio krašto gyvenime, kad stipriai remiame
karo reikalus, kad solidarizuojame ne tik su Amerika,
bet ir su visomis tautomis, kurios kovoja prieš Berlyno-Tokio ašį, kurios visais galimais būdais dedasi prie
pavergtųjų tautų išlaisvinimo. Šiais laikais yra reika
linga, kad visur būtų jaučiamas mūsų gausingas da
lyvavimas, vieningumas ir reiškiamas mūsų griežtas
stovėjimas už Amerikos ir jos santarvininkų karo lai
mėjimą ir, svarbiausia, tiuri būti jaučiama mūsų viso
keriopa parama Amerikai tą laimėjimą kuogreičiausiai
pasiekta.

'

Mes norime laimėti šį karą, todėl

labiau

susivaržę

gyvensime ir uoliau pirksime karo bonus ir štampas.

New Yorko valstybės politikai veda smarkią kovą
už pirmenybę ir vadovybę. Daug kovota nominuojant
kandidatus į tos valstybės gubernatorius ir kongresą.
Norėta nusikratyti republikonų kongresmono Fish, va
dinamo izoliacionistu, bet nepajėgta — jis buvo ir vėl
nominuotas. Demokratai prez. Roosevelto šalininkai
bet norėjo pravesti šen. Meade kandidatūrą į gubernato
rius, bet nepravedė. Laimėjo generalinis prokuroras
John Bennett, James Farley kandidatas. Kadangi dabar
tarp prez. Roosevelto ir James Farley, buvusio genera
linio U. S. pašto viršininko, eina rimti nesutikimai, dėl
to šen. Meade pralaimėjimas laikomas p. Farley laimė
jimu.
Mes rėmėme ir remiame Prezidentą Rooseveltą, nes
jis tos paramos šiuo metu yra reikalingas. Reikalinga,
kad ir kongresas, ir paskirų valstybių administracijos,
ir visa visuomenė kai vienas stotų su Prezidentu Rooseveltu ir iš visų jėgų dirbtų karui ir taikai laimėti. Šių
laikų didieji darbai eitų sklaidžiau, jei visur vyrautų
vieningumo dvasia, jei nebūtų bereikalingų kivirčių ir
tuščių ginčų, kįlančių dažnai dėl menkniekių, dėl asme
niškumų.
Bet Jugtinės Valstybės yra demokratiškas kraštas.
Žmonės turi pilniausią teisę pasirinkti savo kandida
tus vienai ar kitai vietai. Tai yra piliečių privilegija,
kurią jiems duoda konstitucija. Ir, dėlto, mes galimjp
džiaugtis ir didžiuotis, kad gyvename tokiame krašte,
kuriame ir didžio karo metu demokratijos dėsniai nėra
paneigiami. Pagaliau, juk ir dabartinis karas vedamas
dėl šio krašto demokratinės santvarkos išsaugojimo ir
dėl išgelbėjimo demokratijos kituose kontinentuose.
Dėlto dėl New Yorko ar kitos valstybės vienos ar
kitos partijos grupių laimėjimo ar pralaimėjimo alarmo kelti netenka. Tai yra paprasčiausi reiškiniai de
mokratinėje santvarkoje.
Šia proga su pasitenkinimu konstatuojame faktą,
kad New Yorko valstybėj ir lietuvis vienos didžiosios
partijos yra, nominuotas kandidatu į Jungtinių Valsty
bių kongresą. Juo yra adv. Wm. J. Drake. Tai bus pir
mutinis lietuvis Amerikos istorijoj gavęs stambios par
tijos nominaciją kongreso atstovų rūmų nario vietai
laimėti.
Reikia manyti, kad New Yorko lietuviai tai įver
tins ir stipriai parems savo tautiečio kandidatūrą. Tu
rėti bent vieną lietuvių kilmės atstovą kongrese yra
nepaprastai svarbu.
.
,
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Ryty karo frontas
Iš rusų-vokiečių karo fronto žinios nėra Optimis
tiško®, bet ir nėra. beviltiškos. Būtų bloga, jei naciams
pavyktų sunaikinti rusų armiją, ko jie ir siekia, bet
neišrodo, kad vokiečiams tai pavyks padaryti. Rusų ar
mija, jei mato sunaikinimo pavojų, pajėgia pasitraukti
į saugesnes pozicijas. Karo žinovai yra beveik tikri, kad
rusų kariuomenė išsilaikys ir vėl galės stoti ofensyvon,
kai santarvininkų jėgos įsiverš Europos kontinentan ir
pradės antrąjį frontą, kuriam pirmieji mėginimai šio
mis idenomis jau buvo padaryti.
Rusijos padėtis, suprantama, dabar yra sunki. Prie
šai užėmė svarbius pramonės ir žemės ūkio rajonus, di
dėja maisto problema. Be to, nuolat besitraukiant at
gal ir karių moralė yra paliečiama. Bet, kai bus atida
rytas kitas frorttas kontinente, šis būvis pasikeis geresnėn pusėn. Sakoma, kad ne tik fronte esančioji ru
sų armija išsaugojama, bet rezerve dar esama pa
ruoštus kariuomenės, kuri, susilauks stipresnės santar
vininkų pagalbos, Berlyno-Tokio ašiai nugalėti suvai
dins svarbų vaidmenį,

Gerai atsakė
“The New York Times” vedamajame straipsny, ra
šydamas Atlanto čarterio proga šiaip įsišoko: “Mes
daugiau netikime, kad mažos valstybės gali būti suve
reninės.” Juozas Laučka, “Amerikos” redaktorius, į tai
atsakė tokio turinio laišku;
“Savo vedamajame straipsnyje rugpiūčio 16 d. Jūs
pareiškėte, kad jūs “daugiau nebetikite, kad mažos vals
tybės gali būti suvereninės.” Jei tokia nuomonė būtų
mūsų vyriausybės vieša® tikėjimas ir nusistatymas, tai
kam tiek daug skambių žodžių visur apie ateities geres
nį pasaulį, kur visos tautos, didelės ir mažos, turės ly
gias teises? Jei mažos tautos negali būti suvereninės,
tai kokią teisę turi didelės tautos būti suvereninėmis?
Kur yra mastas mažom® ir didelėms tautoms aptarti?
Ar nebūtų tada logiška sakyti, kad tik galingieji turi
teisę laisvai gyventi ir siekti, laimės? Kokią žalą daro
žmonijai tokia maža suvereninė /valstybė, kaip Šveica
rija? Ar buvo ko Amerikai gailėtis dėl suteikto pri
pažinimo tokioms mažoms suvereninėms valstybėms,
kaip Lietuvai, Latvijai ir Estijai? Nejau jūs keičiate
savo nusistatymą, kurs visada buvo už teisę ir niekada
už jėgą?”
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WAH B D NŪS
Hitler found out that hl* high powered mechanized and motorized
arniy bogged down in the snow and
mud of the Russian Winter. Although our Army ia largely mecha
nized the cavalry horse is štili a
highly essential factor in this mounted division and in the Field Artillery. The Army also maintains remount farms where many cavalry
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100
to $165 and our crack cavalrymen
are expert riders and carry on the
traditions vvhich have followed the
cavalry from the earliest days of
the Army. Purchase of War Savings
Bonds vvill insure good mounts for
the Cavalry. You and your neighbors buying War Bonds and Stamps
regularly every pay day can help
buy these horses for the U. S.
Cavalry. Invest at least 10 percent
of your income in War Bonds.
v

U. S. Trtatur) Dtfarlmtnt

.

(Draugas
22 d.)

Tarsis ką atsakyti Popie
žiui... Lordas Robert Cecil
parlamentui pranešė, kad
talkininkų
vadai šauksią
konferenciją, kurioj aptar
sią, kokį atsakymą duoti
Popiežiaus taikos pasiūly
mui.

Kiek žuvo anglų jūrinin
kų... Karo metu su preky
bos laivais, vokiečių nus
kandintais, žuvo 6,627 jūri
ninkai.

Karo stovis... Visoj Grai
kijoj paskelbta karo stovis.

Po svietą pasidairius

Kirvis pataikė į akmenį

Klausimai ir atsakymai

Arba kaip “bedūšis” neat
silaikė prieš žmogų su
dūšia
/
(Tęsinys)

Girdėjau, kad pašeuavjtas propesorius buvai vožnas svečias Waukegan Lie
tuvių Dienos praeitą sek
madienį. Klausę prakalbų
daugelis vaukeganiečių jo
kiu būdu negalėjo suprasti,
ką norėjo pasakyti vienas
oratorius. Klausėme ausis
ištempę ir niekaip negalėjo
me suprasti jo oracijos tu
rinio. Priklodui, vienoj vie
toj jis taip buvo sušukęs:
“Mūsų čyf komander prezident Rus velt nori iš mūs
lietuvių ką nors nuveikti!”
(Šį jo oracijos punktą aš *
net
tyčia pasimarkiavau
ant poperos). O gal jam
kenkė pirmesnio kalbėtojo
palikta “karšta
paipykė
prie mikrofono”, kaip pra
dėjęs savo oraciją nusis
kundė publikai? Ar negalė
tum mums ištlumočyti?
Vaukeganietis

Atsakomas. Tokie orato

riai, tavorščiai, pasauly yra
retenybė. Rašytojas šekspy
ras savo “Hamlet’e” vieno
tokių oratorių oraciją yra
sekančiai pavadinęs: “...žo
džiai, žodžiai, žodžiai”...”. Ir
tavorščiaus kalbamo orato
riaus oracijoj buvo tiktai
žodžiai, žodžiai, žodžiai ir...
dacol. Mokėtum pinigą, bet
nei aš, beeinu, net nei pats
oratorius, negalėtumėm pa
sakyti, ką jis savo oracijoj
šnekėjo ir norėjo pasakyti.

— Sveikas sau kalbėk, —
pašiepiančiai tarė daktaras.
— Bet jei pastatyčiau bent
vieną sunkesnį
klausimą
apie būvimą dūšios žmogaus
kūne, tai, manau, sveikam
pritrūktų argumentų ap
ginti save nuo neišmanymo.
— Vai... Prašau klausti.
Stengsiuos atsakyti. Bet
pirmiausiai
aš
norėčiau
daktarui pastatyti vieną
klausimą.
— Klausk, tamsta, klausk.
Klausau.
— Ar tamsta tiki į ką
nors?
— Į viską tikiu, ką tik
matau. Bet ko nematau, į
tą netikiu. Tokio durno mąs
tymo, kad tikėti į tai, ko ne
matau, aš net į savo galvą
neimu. •
— Ačiū. Supratau aiš
kiai. Dabar tamsta, dakta
re, klausk manęs apie dū
šią.
— Nejaugi? Miela man
bus tamsta įtikinti, kad jo
kios dūšios savyje tamsta,
kaip ir kiekvienas žmogus,
neturi.
— Paaiškės. Prašau.
— Ar matei tamsta kuo
met dūšią
Nemačiau, nes negalima.
Ji yra dvasia, — atsakė
bendrakeleivis.
(Bus daugiau)

Grįžo su soveniru

100,000 šnipų... Rusijoj
caro laikais veikė 100,000
šnipų, kurių pagalba išsi
laikydavo caro valdžia. Da
bar Rusijos nauja valdžia
tyrinėja tų šnipų darbus ir
skelbia jų sąrašą isuomenės žiniai.

Sudegė V. Butkus... Na
muose — 4629 S. Paulina
str., sudegė 35 m. amžiaus
lietuvis V. Butkus.

Soeialistų taryba... Lietu
viai socialistai laikė susi
rinkimą ir įsteigė Amerikos
Lietuvių Darbininkų Tary
bą.

Bemėsinė d’ena... KManoma, kad Herbert Hoover
bus paskirtas maisto dikta
torius ir vieną dieną savai
tėje uždraus mėsą valgyti.
Daugelis Chicagos viešbu
čių antradieniais mčsinių
valgių negamina.
MAKE
EVERY

PAY DAY

-Z* BONO DAY

("Draugas"

Acme

telephnta)

Tipiški Ranger ir Commando didvyriai grįžę Anglijon po įvykdytų atakų prieš vokiečius Prancūzijos pa
krantėse. Vienas kanadietis grįžo su soveniru — vokie
čių šautiivu, kurį ant peties laiko (passed by British cenaor; cabled fron London).
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KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų
Rašo K. Šilinis

Romantiška porelė

POPIEŽIAUS PIJAUS XII TAIKOS PLANAI
Kelių Vatikano korespondentų minčių

KĄ PIRKTI?
KUR PIRKTI?
a

Vokiečių fcikrašČiai Lie
Kad sutaupyti pinigus
tuvoje plačiai aprašinėja patartina pirkti namų ra
policijos priemones prieš kandus dabar, laike Bud
miestą atvykdavo pasiturį
religijos persekiojimai netu-i išžudo šimtus tūkstančių o(Tęsinys)
nelegalinę prekybą maisto f riko Rugpiūčio Mėnesio
žmonės.
ri vietos naujame pasauly-Į kupuotų tautų Žmonių; PoTarptautinių institucijų
je, kadangi tikėjimas yra’piežius paskiria visoms et produktais. Nesenai buvę Išpardavimo.
Paryžius nepaprastai gi
reikalingumas
..
.
iškratyti du garlaiviai plau
Sutaupysit iki 50 nuoš.
lų įspūdį many paliko kai
T.
x
. . i svarbiausias apsaugos dės ninėms mažumoms lygins
is patyrimo žinome, kad , , ,
...
kioją
tarp
Kauno
ir
Jur

2- šmotų Parlor Setai, nuo
po kultūros ir mokslo cent , .
. .
. .
, nis doriniais principais pa teises.
kai sutartys nustoja savo,
.
barko.
Iš
1,000
keleivių
bu

$48.00
ras.
Nepaprastai
gausu prasmės, tautos surikerta.1
Aišku, kad šv. Tėvas ma
ame 8yvemiHej*vę
suimta
70
žmonių,
ku(
knygynų. Labai meniškai į- Dėlto reikia tarptautinu in-l”“ P*llesd*““ lnd*vl^’ to savo pokarinio pasaulio
3- šmotų Bedroom Setai,
rie vadinami spekuliantais.
rengtos languose knygų vit
netiešiog.niu bud u paliečia troškimų įvykdymą demokra
nuo
stitucijų, kad prižiūrėtų su
Pas juos buvę surasta šių
rinos, kurios tuojau patrau
ir tautą. Tikėjimas yra svar tintų .tautų laimėjime, nes
$48.00
tarčių gerbimą, ir kas svar
prekių: 4,500 kiaušinių, 27
kia praeivio akį. Labai gau
biausias apsaugos dėsnis, prez. Roosevelto ir Churchilbiau, kad pakeistų jas aut
kg. sviesto, 32 kg. taukų,
Puikios lovos, po
su knygų gatvėse, kuriose
nes moraliniai sustiprina gy- lio paskelbtas Atlanto Carbesikeičiančiais tarptauti- •
197 kg. miltų, 73 kg. duo
$9X0 ir aukš.
prie sienų įrengtos knygų
j venimą, padaro Kristaus terts — žingsnis prie žmonis
niais santykiais.
nos,
5
litrai
grietinės,
30
lentynos ir gali ištisas va-,
mokslo sekėjus galingus vi kesnio ir doresnio tarptau
Klijonkės 9x12, po
Tarptautinių
institucijų
kg.
varškes,
8
kg.
veršie
landas vartyti ir skaityti.
suomeninės tvarkos gynėjus tinių problemų supratimo.
$3.45
stoka pasaulyje, šiandien panos, 5 litrai pieno, 480 kg.
Jei nenusipirkęs nė vienos
ir duoda. Romos Katalikų Reikia mums dirbti ir mels
,
.
dėjo savanaudiškiems tautų
w
bulvių, 22 gyvos ir 7 papiau
Pečiai, apžildymui 4
knygos nueini nuo knygų
f .
. , _
* Bažnyčiai progą per savo ti Dievo, kad šv. Tėvo pra
kambarių
v , -t •
principams pagrindą. Tautos M
J
tos vištos. “Kauener Zei
vitrinos, bet ilgai prie jų
kunigus išplėsti susipratimą šymas nebūtų tik baląas ty
privalo bendradarbiauti tau
tung” rašo, kad tie žmonės,
$49.00
buvojai, tai šeimininkas ne
ir gerą valią tarp tautų.
ruose.
kinėj šeimoj. Tjk tada gims
kurie
sau
vežėsi
kiek
mais

pyksta ir labai džiaugiasi,
Bažnyčia savo visuotinišRADIOS didžiausiam pa
nauja . tarptautinė tvarka.
to, nebuvę suimti, o tiktai
kad praeivis domėjos jo
kumu sustiprina broliškumą
sirinkime
— parsiduoda
Tarptautiniame gyvenime ly
“profesionalai
spekulinnknygomis.
tarp žmonių ir solidarumą
ant
lengvų
išmokėjimų.
gybės principas turi būti pa
taP’. Pasak laikraščio, pas
Prancūzai mėgsta skaityti laikomas. Visuomeninė gero tarp tautų. Dėl to per am
Sykiu Jewelry ir Optical
tebėję policiją, keliautojai
žius
ji
priešinosi
tautiniam
Aušros
Vartai
Krautuvė
ne tik knygas, bet ir laik vė turi kontroliuoti tarptau
didelius maisto produktų
egoizmui
ir
karui.
Ji
sujun

raščius. Traukiniuose, auto tinius santykius.
kiekius išmetę į Nemuną.
gia, ne suskaldo. Bažnyčiai nepaliesti
busuose. gatvėse, kavinėse
Tautinė šeima turi susi
Laikraštis stengiasi įrody
Iš “Wilnaer Zeitung” įžmonės skaito knygas ir lai daryti iš atskirų valstybių, visi žmonės yra Dievo vai
ti, jog neturį pagrindo nu
kraščius. Važiuojant trau- kadangi pavergtos tautos ar- kai. Todėl, nepaisydama luo dėto vieno aprašymo maty- gifikundimai eaa be «tuodoIne.
ti, kad Aušros Vartai Vii- 1 s,8kund,*““> e8» be ^od<>
mų
ar
rasių
Ji
rūpinasi
žmo

kiniu ar automobiliu beveik ba protektoratai neturi tei
joje biržoje” perkamų mai 3241 SO. HALSTED ST.
kiekvieno keleivio akys į- sės veikti. Tokiai Tautų Fe- nių medžiagine ir dvasine niuje yra sveiki. Anksčiau sto produktų gyventojai
3409 SO, HALSTED ST.
,
................
. bestos į laikraštį ar kny deracijai sustiprinti reiktų gerove. Katalikų Bažnyčia buvome gavę žinią, kad jie negalėtų prasimaitinti. Vie
Tek: CALumet 4591
gą. Daug kur teko keliauti, įsteigti Tiesos Teismą, ku gyvas pavyzdys to dvasinio esą nukentėję per bombar toje piniginių baudų dabar
bet niekur nemačiau tiek ris išspręstų iškilusius klau idealo, kuris turi pasireikšti davimą.
būsią baudžiama už nelega-į Sudriko leidžiami lietuviški
tautų
šeimoje.
daug skaitančių laikraščius, simus. Hagos teismas, Tau
linę prekybą išsiuntimu į programai:
WCFL — 1000-K Sekmadienio
kaip Paryžiuje. Ypač mėgs tų Sąjungos prašomas, tik Demokratijoms
priverčiamojo darbo stovyk
Vaktmmkų vergija
vakare 9-tą vai.
ta laikraščius skaityti mer pareikšdavo savo nuomones nępriešingas
lą. Pabauda sieksianti ma WHFC — 1450-K Ketvirtadie
Išleistas įsakymas, pagal žiausia 3 mėnesius tokioje
gaitės ir ponios. Labai ge iškilusiais tarptau t i n i a i s
nio vakare 7-tą vaL
Iš
to
kas
jau
buvo
nu

rą įspūdį palieka.
klausimais. Tiesos Teismas rodyta lengvai galima su kurį valdžios įstaigų valdi stovykloje. Laikraštis pa
ninkus galima perkelti į ki kartotinai primena, kad Vo
Prancūzai turi gerą vyną, privalo būti daug galinges prasti, kad šv. Tėvo taikos
tą tarnybos vietą, Tie val kietijoje už
spekuliaciją
Vienas Žodis ne šneka,
bet niekur neteko matyti nis, kad galėtų priversti tau- norai nesusikerta su demo
dininkai, kurie atsisako vy baudžiama mirties bausme.
vienas vyras se talka; lui
girto prancūzo. Jei jis geria tas taikingai spręsti ginčus kratiniais principais, bet
kti į naują paskyrimo vie
šitokia
tarptautinė
institu
du stos, visados daugiku pa
vyną, tai atmiešia au van
priešingai pasmerkia tą to- tą paleidžiami iš tarnybos
cija
nepaneigtų
nepriklauso

darys. (A. Jakštas).
deniu ir visuomet išlaiko
talitarinę sistemą, kurią Vo-1 jj» siunčiami į priverčiamo
Rašo Pranas Jančius

Kada mes vykom j Pa
ryžių, tai vieni kalbėjo ąpie šį garsų miestą, kad jis
nepaprastai ištvirkęs, kiti
sakė, kad bemaž kiekviena
me žingsny prancūzai ir
prancūzės bučiuojasi, nė
kiek nesidrovėdami viešu
mos.
Kada atvykom į Paryžių
ir teko ten gyventi kurį lai
ką, tai visai kitokį vaizdą
gavom. Nei tų bučkių, nei
nemoralumų nepastebėjom.
Paryžius nė kiek ne žemiau
stovi moralumo atžvilgiu,
negu kuris kitas pasauly
didelis miestas. Tiesa, kar
tą su Juliumi išėjau į par
ką ir ten sprendėm karo
problemas. Netoli mūsų sė
į
dėjo jauna porelė. Jaunuo
lis pahučiavo mergaitę. Kai
tik mus pastebėjo, tuojau
abu pabėgo nuo mūsų akių.
Per visą mėnesį Paryžiuje
tik vieną bučkį tematėm.
„
v. .
, .. .
Paryziuje yra naktinių
klūbų, kur iš užsieniečių vi
liojami pinigai. Prancūzai
tuos klubus nelanko. Jie ai
škiai pasako, kad tie klu
bai yra tik užsieniečiams.
Karui prasidėjus, nakti
mis miesto gyvenimas gero
kai apmirė, nes daugelis
užsieniečių išvyko į namus.
Prieš karą Paryžiuje už
sieniečių gyveno labai daug,
galima sakyti, kas penktas
žmogus buvo užsienietis.
Paryžius daug iš. jų pelny saiką, užtat jie yra lnksmi mybės principą, nes teismo kietija taip gerai atstovauja.!
galybė priklausytų narių va
davo, nes daugiausiai į šį ir malonūs.
Popiežiaus skelbiama nauja
liai.
tvarka visai skirtinga nuo
Religijos
įtaka
ašies tautų skelb amos tvarKenoshos Kronika
Kai karas vyksta

f
(Atkelta iš 3 pusi.

santrauka

Sunkios bausmės už
maisto spekuliaciją

tarptautiniuose santykiuose

Paskutiniame savo taikos
Prie karo sąlygų •prisitai
Šv. Onos dr-ja šįmet nors ko ir pramonė. Esant lėk- programo punkte Šv. Tėvas
negalėjo surengti Onų bau-ftuvų Plojai, užtemdžius nurodo, kad religinė laisvė
keto dėlto, kad nebuvo ga-1 “testus, onglai siūdinasi yra pagrindinė pokarinio pa

z

JOS. F. BUDRIK,

darbo stovyklas. Jie gali
būti nubausti iki 1,000 marį jų Toks valdininkas gali
būti priimtas į valstybinę
kos. Vokietija sumynė ma-' tarnybą ne anksčiau, kaip
žųjų Europos tautų teises ;‘po rienerių metų.
šv. Tėvas paskelbė joms tei-1
„ „ _____ ___________
sę laisvai gyventi. Vokieti- Į ^==============S5========
ja, norėdama sukurti virš
žmogišką rasę, sistematiškai

šviečiančius paltus”, pran saulio atstatymo sąlyga, nes
vėliau nutarė surengti pik cūzai taisosi “šviečiančias
niką parapijos sodelyje. lazdas” arba ant drabužių 'Old Gold' Cigaretų Pardavimas
Pelnas bus skiriamas pu darosi tam tikras specialias
Kyla Su Nauju Vajumi I
siau: viena dalis bus skiria “baltas dėmes,” o vokiečiai,
kad
atskirtų,
jog
tai
žmo

ma naujos žemės pirkimo
LAIKRAŠČIUOSE SKELBIMAI,'NURODYDAMI READER’S
gaus
esama,
sugalvojo
švie

DIGEST TYRIMO REZULTATUS, VEDA EKlE DIDELIO
fondui, o kita dalis pirki
“OLD GOLD” CIGARETŲ IŠPARDAVIMO.
čiančias
moteriškas
kojines.
mui U. S. War Bonds.
Stebėtinai didelis išparda-, Pastebėja Šį įdomų staipsTą dieną bus ir pamargi
vimas
naujų “Old Gold” ci- nį ir rezultatus šio tyrinėji
nimų. Bus priimamos nau Karas ir anglų karaliaus
garėtų, iš priežasties pla mo, gamintojai “Old Gold”
jos narės ir pagerbtos tos,
taus išgarsinimo “Drauge”| tuojaus pradėjo per “Draukurios išbuvo 10 melų drau "stalas"
ir kituose laikraščiuose, ku- gą” ir kitus laikraščius gargijoj ir neėmė pašelpos. Jos
riuose skelbimuose atyda y- sinti to tyrinėjimo rezultaAnglų karalienė Elzbieta,
atkreipiama į turiningą tus dideliais skelbimais, kugaus dovanų po dišimtį do
norėdama
taupyti
mėsą,
įsa

straipsnį
Reader’s Digest riuose dar pridėjo sekančiai:
lerių.
Girdėjau, kad šeimininkės kė karaliaus rūmuose dvi žurnale kas link cigaretų, “Gamintojai naujų Old Gold
priveda P. Lorillard kompa cigaretų naudoja ekstrą
kep3 kugelį iš' 2 bušelių bul dienas kas savaitę valgyti niją išreikšti pasitikėjimą, žingsnį gaminime, priruošvių. Prie kugelio bus dar ir žuvį. Karaliaus rūmų meniu kad jie atsiekė didžiausį ci ant savo tabaką tokiu būdu
dabar dažnai
pasitaiko garetų išpardavimo laimėji kuriuo ne vienas kitas ciga
kitokių gardumynų.
mą šių metų.
retų išdirbėjas nevartoja.
Kviečiame mūsų kaimynus ••triušiai“.
Tyrinėjimai
parodo, kad tas
taciniečius ir vaukega me
Ateinant neprašomai ir ekstra būdas visuomet ma
čius ir k ų vietų atsilanky rugp. 23 d. Pradžia 1 vai.
žina nikotino dalį ir išima
Koresp. netikėtai Liep. mėn. “sur- nereikalingus odfts ir erzi
ti ir linksmai laiką praleis po pietų.
vey" Reader’s Digest davė
ti.
Lorillard kompanijai naujos nančias savybes”.
Piknikas Ir “bingo” bus SKAITYKITE “DHAUOĄ’ tr labai reikšmingos medžia
Kad Chicagos viemomenė
gos paremti reikšmingus įdomaujasi kas link nikoti
garsinimo priežodius.- “Kas no ir erzinančių savybių citai naujo buvo pridėta prie garetuose, ir kad visuomenė
PERSIKĖLE Į NAUJĄ VIETĄ Old Gold”. Bešališka tyrinė įvertina nurodymus Reader’s
jimo laboratorija, pasamdy Digest tyrinėjimo skaityda
ta Reader’s Digest leidėjų mi didelius skelbimus, yra
JULIUS J. STORGUL
kad ištirti tvirtinimus 7 at- aišku atsižvelgiant į didelį
žymiausiųjų cigaretų, atra išpardavimą Old Gold cigare
PLUMBING, HEATING, ir 8EWERAOE KONTRAKTORIUS
do kad rūkymas naujų Old tų, kad net nekurto krautu
2021 West Cermak Road
Gold cigaretų turėjo mažiau vininkai laikinai pristigo
Pbone: CANAL 4123 — 4124
nikotino ir mažiau erzinan Old Gold cigaretų. Bet Loril
lard kompanija užtikrina
čių savybių, negu visi kiti. krautuvininkus, kad “Neuž
Old Gold taipgi atrado, kad ilgo bus jiems pristatyta už
ATLIEKAME "1M CLASS” DARBĄ.
APKAINUOJAME PAGAL UŽFRAAYMĄ.
tai ilgiausia degantis eiga- tektinai Old Gold cigaretų”.
retas.
|
(Skelb.)
na narių audrinkime, dėlto

Žinios fclietovos

BUY
NfTED STATES

ocnittE

STAMM

U|IJ

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).
Būti draugiškam žodžiuo
se ir greitam darbuose, vi
sa tai maža kainuoja ir la
bai naudinga. (Henrikas IV)

n=

k

K

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.

VYTAUTO
PARKE
(prie 115469 tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Siame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur
prytųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo
Piknikams.
Kviečiame visus senus - Jaunus
ADMINISTRACIJA

► » • ■ •»

I
DBA rOAB

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas girdėt 5.
Piknikėlis

suolus. Verta
tėveliams
įsi-U/AC| KUlImanO
DiillmanA
dėmėti,
kad mūsų,
katalikų

SeStadlentas, rugp. 22, 1942

V.' .4JU į

U2KVIE1IMAS

tėvų, pareiga vaikus siųsti i | NcHljlGnOS
Ckicgėji
“ ““
“ parapijos mokyklą. Klebo-1
nint mūsų buvus! o klebono
Nuoširdžiai užkviečiu vi
nas praneš, kada bus vaikų; Sunkiai serga mūsų gera
a .a. kun. Prano Vai tuk aisus
eavo Draugus, Kaimy
registracija. Tikimės, kad

parapijos rėmėja Helena
1 Čio keturių metų mirties eunaujų mokinių atsiras daug.
Rančienė; guli savo namuo
Sekmadienį, rugp. 23 d., kaktuves. Į pamaldas atsi-,-,
.
Sv. Vardo dr-ja rengia sma-'lankė parapijonų ir matėsi e38 es mo ytojos jau grj
se, tarp 119 ir 120 Parnell
Ave. Petras ir Helena Rangų piknikėlį parap. sode, į svečių iš kitų kolonijų. Ne88th Marąuette Ave.
čiai yra pavyzdingi parapi
vienam riedėjo ašaros npo Draugo Labor Day
jos rėmėjai, be to, nuolati
Pelnas skiriamas parapi- “kru<»t>J matant karstą ge-, Piknikas.
niai dien. “Draugo” skaityjos naudai. Kviečiame para dulu papuoštą ir ant jo
Kaip jau nekartą so.-chipijonus ir svečius atvykti ir knygą, stulą ir kieliką. Am kagiečiai buvot kviesti į tojai-rėmėjai. Helena yra la
laiką
smagiai
praleisti. žiną atilsį duok Viešpatie įvairius piknikus, taigi kvie bai dėkinga kun. J. Maka
Kleb. kun. V. Černauskas mūsų dvasios vado sielai.
čiame atvykti į mūsų kata rui už jos ligoje lankymą ir
Garbė sochicagiečiams, likiškos spaudos
pikniką' apnipmimą Šv. Sakramenvisuomet turi naujų suma
Helenutei
Linkime
nymų atsilankusiems užin- kad neužmiršta kilnios as Labor Day, rug. 7 d., Vy-'^ais"
teresuoti, laimę pamėginti ir menybės. Šv. Mišios ir eg tauto parke. Ten galėsite , S*®** pasveikti,
t.t. Bus muzika, gėrimo ir zekvijos buvo parapijonų įsigyti tikietų giliukui prie
Reikia pagirti mūsų koloužkandžių. Pradžia 2 vai. po sudėtinės.
War Bonds. Atsilankę paremsite
“Draugą,”
kuris1 rijos katalikiškos spaudos
pietų.
Garnio dovana
mums ištikimai
tarnauja platintoją M. Kiupelį už darMirties sukaktuvės
Pereitą sąvaitę pas Kazi garsindsCmas įvairius paren- bavimąsi kilniam tikslui,
Rugpiūčio 18 d. Šv. Juo mierą ir Kotryną Baužus, gimus. Kurie turite knygų- Sužinojau, kad M. Kiupezapo bažnyčioje, 9 vai. ry 9239 Ellis Ave., užsuko gar- tes, prašomi grąžinti. Kurie 1JS pardavė dien. “Draugo”
to įvyko gedulo pamaldos: nys ir paliko sveiką 8 ava ^ar neįsigijote,^prašomi tai pikniko, kur s bus rugsėjo
rų sūnų. Tėveliai džiaugia padaryti. Knygutę grąžino 7 d->
knygutes tikietų. Be
si ta garnio dovana. Kotry duosni parapijos ir įvairių to, Mateušas praeitą savaina yra šv. Teresės Sodaliįstaigų amžina narė O. Mor- tę gavo dien. “Draugo”
cijos narė.
kienė
'
-. , | skaitytoją — Juozą Gaide
Sveikiname tėvelius ir I
lį, kuris užsimokėjo $6.00
Furniture Co.
Atastogauja.
naują pilietę.
už visus metus. Brangieji,

PROGRESS

Dviejų savaičių atostogas ruoškimės visi iš anksto dasmagiai leidžia šv. Vardo j lyvauti dien. “Draugo” ruŽinomų sochicagiečių A.
Dr-jos pirmininkas, J. Wit- deniniam piknike, kuris įM. Teličėnų dukrelė Kazi
kus su sūneliu Michigan vyksta rugsėjo 7 d. (Labor
miera rugp. 29 d., 10 vai.
valstybėje. Žada grįžti į ren Day) Vytauto parke. Kata
ryto per šv. Mišias priims
giamą dr-jos pikniką, o su- likišką spaudą platinti ir, ją
Moterystės Sakramentą su
grįžęs išsijuokus dirbti. Jam1 palaikyti yra vienas iš kilcorp. Ed. Quinn. šliūbas įpadeda A. Kibelkis, A. Che- niausiu darbų.
vyks Šv. Joakimo bažnyčio
pul, A. Willis ir kiti dr-jos
je, 90th ir Langley Ave.,
nariai.
Sugrįžo iš Washington,
kur Kazimiera jaunatvėje
Rep. D. C., Sofija Kiupeliutė pas
lankė mokyklą. Vestuvių
savo tėvelius. Kaimynai
pokylis įvyks tėvelių na
Girdi, Sofija ma
muose, 819 E. 89 St.
Kareivių Motinų Klūbo šnibžda:
nanti permainyti pavardę.
Sveikiname ir linkime
Sekmadienį, rugpiūčio 23 Kas įvyks ateityje, bus pra
, daug saulėtų dienelių. ( «
i d., 2 vai. po pietų, Lietuvių nešta dien. “Drauge.”
Ligoniai
Kareivių Motinų Klūbo su
Ig. Živatauskas grįžo iš sirinkimas įvyks Marąuette
Porai savaičių atostogų
ligoninės ir dahar randasi Hali, prie 69 ir So. Western parvyko pas savo motinėlę
namuose. Pažįstamieji pra Ave.
Vincas Daugintas,
kuris

Vestuvės

Krautuvė
SKELBIA DIDĮ

Vasarinį

IŠPARDAVIMĄ
Nori Sumažinti Perviršį
Stako; Parduoda Specialiai
Sumažintam Kainom.

t

šomi aplankyti.
Elena Pociūtė, kuri ilgas
laikas kaip serga, šiomis
$54.50
dienomis jaučiasi geriau.
Ligonę rūpestingai prižiūri
Miegamų Kambarių Setai,
tėvelis ir sesutė O. KalzaVėliausios mados, tik po —
nauskienė. Elenutė yra na
49.50
rė Saldžiausios Jėzaus šir
dies dr-jos ir šv. Teresės
Vieni iš Gražiausių Breakfast
Sodalicijos.
Setai, parsiduoda tik po —
Linkime ligoniams greit
i
sustiprėti.
$28.75

Daug Gražių Parlor
t Siūloma tik po —

Setų

Išvyksta ) kariuomenę.

99x12 pėdų dydžio, Gražios
Naujos Mados Klijankės, po

So. Chioago jaunuolių ei
lės kas kart retėja. Štai, šią
savaitę išvyksta į merchant
marine corp. S. K. Antanai
čių sūnus Stanislovas, Jr.
J. Kazakevičus jau išvyko.

$3.95
Naujausios Mados, Pilnos
Mieros Gesiniai Virtuvių Pe
čiai, tik po —

$64.50
Visoki Nauji Radios įeina j
šį Išpardavimą, pasirenkant
nuo —

$12.75
Angliniai ar aliva kūrena
mi šildytuvai tik po

$34.75
Šimtai Kitų Prekių. Viskas
Įeina į šį Didelį Kainų Suma
žinimo Išpardavimą.
Veikite Tuojaus; Atsilanky
kite į PROGRESS Krautuvę
Prie Pirmoo Progos! ! 1

Įves šeštas šv. Mišias
Mūsų mylimas ir gerblsr
mas kleb. kun. V. Cernausi kas, pastarame komiteto
sus-me svarstė įvedimą šeš
tų šv. Mišių sekmadieniais.
Dabar vėl per paskutines
dvejas šv. Mišias bažnyčio
je darosi perankšta. Pas
kiausia atvykę neranda vie
tų. Todėl tikinčiųjų patogu
mui neužilgo bus laikomos
šeštos šv. Mišios. Be to, dar
manoma įvesti bažnyčioje
“Community singing”. Jau
nimas dabar labai džiaugia
si tuo ir sako: Valio, our
pastor, Fr. Victor.” Sekma
dieniais su dvasine pagelba
atvykta Tėvai Marijonai.

Kadangi pati svetainės sa
vininkė yra kareivio moti
na, tai duoda svetainę dy
kai. Visos kareivių motinos
prašomos dalyvauti susirinkime. Nedaro skirtumo, kur
sūnus tarnauja: armijoj, lai
vyne, ar marine, ar kitoj
kokioj tarnyboj. Kurios dar
nesate prisirašiusios prie
šio klūbo, prašomos prisi
rašyti.

lanko Marijonų seminariją,
Hinsdale, UI., ir siekia ku-.
nigo pašaukimo. Linkime
Vincui su saviškiais links
mai praleisti atostogas, o
po to vėl grįžti prie siekia
mo tikslo.

CHICAGO

I

Apdovanos savo
kolonijos karius

nus, Pažystamus ir Senus
ir Naujus Kostumerius at
silankyti į mano 73 METŲ
amžiaus GIMTADIENIO ir
VARDUVIŲ dienos SUKAK
TUVIŲ PARENGIMĄ, ku
ris įvyks PIRMADIENĮ,
(mano gimtadienį) ir ANT
RADIENĮ (mano. varduvių,
RUGPIUČIO 24 ir 25 dd.,
1942 m. Parengimai įvyks
mano UŽEIGOJE po adre
su — 3147 SO. HALSTED
ST. Norėčiau nuoširdžiai pa
simatyti ir pasikalbėti su
kiekvienu savo draugu ir
pažyątamu.

EWesniųjų merginų So-'
dalicijos narės iškėlė suma
nymą — apdovanoti savo
kolonijos karius, kurie yra
įvairiose tarnybose.
Tam tikslui jos nori su
kelti teikiamą sumą pinigų.
UŽ juos bus nupirkta sal
dainių, cigaretų ir kitų da
lykėlių, pagaminti siuntinė
liai ir pasiųsti su tam tik
rais laiškais kariams.
Gražus užsimojimas.
Nors kariai yra viskuo
aprūpinti šios šalies, bet su
teikimas tokios dovanėlės
nuo savo draugų — ben
Prie progos noriu išreik drai visuomenės, iš kurios
šti nuoširdų padėkos žodį tarpo jie išėjo, yra kaip ir
kiekvienam draugui, pažys- paguodą — užuojauta ir
tarnui ir kostumeriams, ku ženklas, kad
mes prisi
rie taip nuoširdžiai ir ma mename juos toli nuo savo
loniai parėmė mane mano namų, ginančius šios šalies
biznio srityje per praeitus garbę ir laisvę.
35 metus kada buvau ir esu
Taigi šios mergaitės lan
Duonkepyklos biznyje.
ko draugijų susirinkimus ir
LUDWIK GOTOWTT prašo prisidėti auka prie jų
sumanyto darbo. Daugelis
Tel.: Calumet 8457.
draugijų jau prisidėjo. Ki
tos išrinktos narė3 ir pati
. valdyba, pasiryžusios ap
lankyti visus lietuvius ir
BE 100%
[duoti progos visiems paro
WITH YOUR
dyti širdingumo auką.
šios mergaitės aplankys
namus: Emily Supranavičiūtė, pirmininkė; Viktoria
Rimkus,
vice pirmin'nkė;
Sofija Galinis, sekretorė;

Parapijos trustisai: Jonas
Peredna ir Evoldas Radari
nius bu vikaru kun. J. Ma
karu daro pienus, atėjus ru
deniui ir orui atvėstas, reng
ti nepaprastus parengimus
parapijos salėje ir parapijos
naudai, kur bus sutraukta
visos parapijos jaunimas ir
senimas.
Linkime geriausio pasise
kimo.
"
Rap.

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

Mūsų sūnūs kariauja už
šią šalį. Mes, motinos, tu
rėtumėm tą patį daryti: su
sijungti į vieną organizaci
ją, dalintis džiaugsmu ir
nuliūdimais.

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiansia, nes gelžkellai daugiau ir daugiau užimti kairės reikmenų pristatymu.

. Klube jokio mokesčio nė
ra, tiktai yra pagamintos
labai gražios sagutės kiek
vienai kareivio motinai Ant
sagutės pažymėta Ameri
kos — lietuvio kareivio mo
tina. Lai nepalieka nei vie
na kareivio ihotina neprisirašiuai prie šio klūbo.

Jeigu Senatas perleis vieną bitą, tai gelžkeliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
kartu ir sandeliams iras leista pakelti anglių
kainas.

Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.

Mainoma trūksta darbininkų, nes jie eina
i Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

pirkite anglis
iglls di
dabar, o patenkinantf pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO:
’ 3700 So. Spaulding Avenue

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

Alberta-Macion Bartus, iždi
ninkė; Helen Danielevičius,
tvarkdarė; Helen Lopata;
Teresa Brazauskis; Elaine
Gerchak;
Francas
McKinnis;
Vera Atkočius;
Anna Dawning; Ruthy Mosonos; Gandruta Radis.
Vėliau bus pranešta dau
giau apie šį veikimą. Koresp.

CLASSIFIED
ATVIRA AP2IURBJIMUI. nuo 1 iki
5 vai. po pietų — 1930 SO. SOTH
AVE. 2 fletų mūrinis namas, 5 ir 5
kambarių, naujai lšdekoruota. nau
jas stogas, karšto vandens šiluma.
2 boileriai, lotas 80x125 pėdų, ga
radžius. Parsiduoda už $9.000. La
bai geroj apiellnkėj. Jnešti reikia
$2,200.

ATVIRA APŽIVRftJIMY'I. Sekmadienj. nuo 1 iki 5 vai. po pietų —
1327 80. 56TH COURT. 5 kamba
rių mūrinis cottage taipgi su 3
kambarių; fletu be’smenteų Arka,
insuluota, šilto vandens šiluma stokeriu. garadžlus, šoninis Jvežiavimas. Greitam pardavimui kaina tik
$6,500. Patogūs susisiekimai. Tik
$1,500 jnešti.

Apden-ia su vie
nu kotu. . . sausas
j vieną valandą.
Neturi jokio kenąstn nĮfo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLAUNAMAS
Humaiftykit 1 gal.
nu
vantle $lu
Ir
padarykit l’/fc gal.
ma ha von. Jum* ji
kalinio*,
sratavaM
v rtojmul, tiktai
ui raitom).

$2

N D' S

PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Bruahes
Popiera Sukarpomo Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANai 4866
Mos pristatom visur veltui

MIK

Vi
pagelbėjo
Mintam, atgauti
•veikalų korių virškinimo organai buvo
■ukrtkg ir kuriem, nei gydytojai m-ralSJo
dauci.u padėti apart bendro apibudini
mo. Jog lų. esate "ailpnų nervų ir )u.ų
virškinimo organai neveikia kaip pri Ta
le". Dauceli. ieško pacelboe kaip pra
šalinti iš aklinto anotšnea. rūgštu. var•ūn<iu. •kaurais* tr išpūtima: oškietšJlmų vidurių
arba
perdldelt Uuoauma
Kiti bendrai apibudina vi.oa neaniagutnua
“nervų įdecitnu".
“reumati.niu",
“artritų* ir l. t, Kitiem, kolų ar rankų
muskulu, trauko mėšlungi*. varmo dieg
liai. aky. ašaroj». vietom), nepakenčia
mai niežti: pučkai Išberia lnpaa ir lie
tuvi, nuolatos janėlaat pavargt,
leng
vai •ujaudinamt ir kanėia dainai galvon
•kaudėjlmų.
tmonše.
kurie
taip kvo
tėjo per eile metų urnai pradeda Jattalie
geriau pradėjo vartoti YIMIN kapmilea.
Viena moteriški pasakė: “Duokit man
dar vienų bonkute VI-MIK kapsulių. Aš
neaijaoėto taip gerai per paalaruoaina

Kodffl VIMIM kaprale, taip greitai
pagelballt Dėlto. kad jom randasi tie
p«gri not niai elementai, kurie reikalingi
tinkamam
reguliavimui
virškinimo
or
ganų velkio.: elementai bųtlnai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervųoea.

Vienos bonkute. VI-MIN kapmllų pa
kak. įrodyti Jum.. Jog visi neaniarumai
ir kentejtm.i galt būti lengvai prašali narni.
Pareikalavo..
me.
parodytume
Jum. padėkos laišku, nuo imonių. kurto
praeity), daug kentėjo. • šiandien Jan
as* avaikatėllaL

908 W. 68rd St. Tel. ENG. 6515

NAPPY

Extra! Extra!
Marąuette Manor
2-jų aukS. raūr. 2x9 namas —
Žemės sklypas yra 36x125 p.
vanduo: yra Ir garadžius 2

$12,300
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
žemes plotas 30 pėdų: karš'ns
Oa radžiu? 2 auto- fll OHO
mobiliame. Kaina. ų>l1/OUU
Modernus 5 kamb. ‘coft-ge’ su
aukštu cemento fundamentu:

&£*!..5,400
' 6-klu kamb. medinis 'cottage'
su 75 pėdų frontažu. Y-a Ir
Ramdžius 2 autoJ cnfl
mobiliame. Kaina.
4,0UU
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat. 2 automobiliams
ramdžtu-, arti 70-tos Ir So.

SL7.“1.$ 7.500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas —
bungalow stogas, sau'Ss salon-s yra fronte.
Kaina ..................

$ 8,500

H. WOJCIECHOWSKI
Z J. MAY
W. BRZEZINSKI
530$ SO. ASBI-AND AVENUE

By Irv Tirman
wEU.,weii..r arbn’t you

GCNTLEMGM CORDIAL TODAY
ANO TO WHAT M/Y I ATTRlBUTE
THIS OSTCNTATIOUS OVATION?
IT COULONT BE A CERTAIN
movie camera

FROM THE

Už kelių savaičių vaiku
čiai baigs vasaros atosto
gas ir vėl grįš į mokyklos}'

/

Faat j
Furni.

TiirpentliUH............ ........... 75 „ž gal.

J

Kareivio motinai

98
GAI.LON

Floor Sanders. .. ,$|.5O už dieną
Ii luieetl Alyva.
............ KH už gtt|.

B ERLA

STEVEN’S PHARMACY

Phone: LAFAYETTE 2584
Sarinirtk&i — J. S. VI*TKUS ir J. J. PETRULIS

Parapijos mokykla
8222 So. Ha'sted St.
Chicago, III.

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS

i

recieved

šeštadienis, rugp. 22, 1042

Illinois National Day bus
didelė Chicagoj ir apylinkė
se gyvenančių tautinių gru
pių šventė. Susirinks šios
grupės ir iškilmingai reikš
šiai šaliai, jos vėliavai 'ir
vyriausybei ištikimybę, ypač
kai Amerika šiandie kovo
ja su didžiausiais 1 žmonių
laisvės priešais. Susiburusios tautinės
amerikiečių
grupės pasižadės vyriausy
bę remti visomis savo pas
tangomis ir aukotis, kad
Amerika laimėtų karą, kad
pasauliui būtų grąžinta pas
tovi taika.

u. s.
WAR
BONAIS

per
Dienraščio

DRAUGO

rr
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VYTAUTO
PARKE
V

Pageidautina, kad lietu
vių tautinė grupė būtų gau
singa, kad lietuviai iš anksto
įsigytų bilietus (už bilietus
nereikia mokėti), nes tik
su gautais iš anksto bilie
tais bus galima prisijungti
prie saviškės grupė3 Soldier
Fielde, kur bus rezervuotos
vietos. Be bilietų nuvykusiems galima negauti rezer;vuotų vietų.
Dar ne vėlu įsigyti bilietų
kiek tik norima. Reikia
kreiptis pas adv. J. J. Grish,
4631 South Ashland avė.
Iškilmės prasidės rytoj,
rugpiūčio 23 d., po pietų ir
tęsis iki vakaro. Bus viso
kių įdomybių — muzikos,
dainų ir kalbų. Bus ir šo
kių. Verta dalyvauti a>je
tautinių grupių patrijotinėje demonstracijoje.

Okio produktai
Tėvu Marijonu
Bendradarbiu Piknikas ir atlyginimai
|
Į žiniomis iš Washingtono,
"Rūtų Darže’'
kainų administratorius Leon
Henderson pagaliau griežtai
reikalauja, kad darbinin
Ateinantį sekmadienį Tė kams būtų nužymėti aukš
vų Marijonų Bendradarbiai čiausi atlyginimai ir že
turės sayo piknikėlį “Rūtų mės ūkio produktams -nus
Darže” — šalia Aušros tatytos aukščiausios kainos.
Vartų par. bažnyčios, 2237 Sako, jei tas veikiau nebus
West 23 place:
padaryta, gyvenimo brange
Per šį pikniką bus laimė nybė nuolat didės ir tada in
jimų traukimas, kuris neį fliacijos pavojaus tikrai ne
vyko metiniame išvažiavime bus išvengta. Kad išvengti
* Marian Hills, todėl kad tą pavoju, dabar laikas vei
daug knygučių nebuvo grą kti, pareiškia Henderson.
AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS RIBOSE

Rugsėjo (sept.)
I d.,

Illinois National Day su
rengia Illinois valstybės ap
saugos tarybos svetimų kai
bų divizija pasiremiant iš
leista gubernatoriaus Green
prokliamacija.

v

BUS 12 BONŲ
PIKNIKE 1

Pirmas: — $500.00
Kiti du:- - po $100.00

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

žinta. Dabar visos knygu
Kiek žinoma, šalies admi
tės jau sugrąžintos ir įaimė nistracija iki šioliai prieši
jimo tvarkymas įvyks.
nasi varžyti darbininkams
Vietinė Tėvų Marijonų atlyginimus ir žemės ūkio
Bendradarbių kuopa stro produktų kaina?. Žinovai,
piai rengiasi visus gražiai sako, kad tas daroma politi
pavaišinti, priimti. Bus šo niais sumetimais.
kiai, valgiąi, laimėjimai.

į

U vėžioJame

Budriko radio
REM KITĘ
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

programa
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Chicagos rajone daug Susirinkimai
Moterų Sąjungos Chicago
karo bonu perkama
apskrities eilinis susirinki

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

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

Taupykite... Džiaugsitės

TT1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
.... .

.

.i.,

..

VlgnintžUs fcr ' Smagiausias
.w
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

*'

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Z.vmi lietuvių
finansinė įstaiga

Kame 3’/»%

hi-ti metai
sėkmingai patarnauja UI
- *♦*

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

KEISTUTO SAVINGS

WHFC-I45O kil.!

AND LOAN ASSOCIATION

6755 So. We«tern Avenue
Phone: GROvehill 2242

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

WHOLESALE

Černis Amelas.

IV III k STU III O

Illinois respublikonai
sustatė platformą
i

Illinois respublikonų par
įvyks
penktadienį,
Žiniomis iš Washingtono, mas
tija suvažiavime
Springrugp.
28
d.,
šv.
Petro ir
iš visų vidurinių vakarų
Sv. Kazifniero Seserų mo
fielde padarė ir paskelbė sa
salėj,
valstybių rajonų Chicagos Pauliaus parapijos
tiniškame vienuolyne Marvo politinę platformą.
rajonas užima pirmąją vie VVest Pullmane. Iš anksto
ųuette Road rugpiūčio 19 d.
Partija pareiškia, kad ji tą karo bonų pirkime. Sa pranešu, kad visus kuopos
vakare prasidėjo metinės
astuonių dienų rekolekcijcu. visa širdimi aukojasi laimė ko, šiame rajone nereikia galėtų atsiųsti atstoves.
Ta’kos išprašymui šį penk ti karą ir po karo padaryti žmonėms siūlyti pirkti bo
.
A. Poškienė, pirm.
tadienį vienuolyne visai die pastovią taiką. Pažymima, nų. Patys reikalauja bonų
nai buvo išstatytas Švenč. kad kai'šiandie Amerika ko ir ženklų.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Sakramentas. Rekolekcijas voja už viso pasaulio lai
veda Šv. Pranciškaus Var mingesnį rytojų, nereikia
pelio redaktorius Tėvas Jus užmiršti ir savo naminių
Vienintelė Lietuviu
tinas Vaškys, pranciškonas, reikalų. Reikia budėti, kau
kuris atvažiavo iš Newtown, namie, Amerikoje, būtų iš
Wholesale Liquor
Pa., kur Šv. Kazimiero se laikyta respublikoninė val
Įstaiga Chicagoje
serims taip pat vedė reko džios forma ir visos konsti
lekcijas. Mot'n akame name tucija garantuojamos lais
rekolekcijose dalyvauja 120 vės.
seserų. Rekolekcijos baig
Respublikonų partija rys
sis rugpiūčio 28 d. ryte.
kiai pasisako už dviejų poli
tinių partijų valdžios siste- j
mą. Konstruktyvė ir patri- .
Įspėja moteris
jotinė kritika neturi būti
nelankyti tavernų
varžoma. Po karo visokie i
Mrs. Harriet Tracy, 72 gyventojams kard metu iš- |
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
m. amž., kuri teismo nuteis kelti varžymai turi būti pa- '
ir Lietuviškų Gėrimų.
ta 14 metų kalėti už Mo naikinti.
Parduodame
Tiktai Tavernams.
rris De Young, 68 m. amž.,
Užsakymai Išvežiojami
nužudymą, įspėja moteris,
Kalbama, kad jei kurioj
Sekančią Dieną.
Valandos:
9 iki 5 P. M.
kad jos nelankytų tavernų Cook apskrities daly pasi
Uždaryta kožna šeštadienį
FRANK VIZGARD, Sav.
— naujovinių saliūnų. Nes rodytų didelis reikalas dar
tavernai daug moterų, ypač bininkus vežioti iš namų į
jaunesniųjų, užstumia ant apsaugos fabrikus ir atgal,
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
slidaus kelio. Tavernai dau nesant reikalingų susisieki
TeL REPublic 1538—9
gelį moterų visam gyveni mo priemonių, gal būtų pa
mui pražudė.
vartoti mokyklų autobusai.

N.

KA.NTER,

aav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St
Telefonas: BOUIJKVARD 0014

COAL

CRANE

WHOLESALE

CO.

FURNITURE

VVEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

*

Rugpiūčio 23 d. sekmadie
nį nuo 9 iki 9:45 vai. vak.
iš didžiulės WCFL, 1000 k.,
radio stoties Budrikas pa
tieks vėl gražią lietuvišką
programą, kurioje dalyvau
ja žinomas dain;ninkas te
roras Jonas Romanas ir ki
ti. Taipgi programą pildys
didžiulis radio orkestras,
sugrodamas daug gražių
muzikalinių kūrinių.
w
šių lietuviškų rado pro
gramų leidėjas yra didžiu
lėj Jos. F. Budriko radio ir
i rakandų krautuvės, 3241 8.
Halsted St.
P. R

71

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Kiek man teko išgirsti,
kad jau dainininkai yra la
vinami kad kuo gražiausiai
padainuotų ir sužavėtų pub
liką.
Tad lauksime visų.
»

aX■

Rekolekcijos
šv. Kazimiero
Seserų Vienuolyne

Illinois National Day
rytoj įvyksta Soldier Field

$
1
o
o
o

rr

D B S H

Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin___
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
AR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
7R
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
O./O
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. O v

5332 SO. LONG AVĖ.

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sete — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios —- Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised itema.

AL£X ALESAUSKAS and ‘A SONS

TEL. PORTSMOUTH 9022

FACTORY

J

REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUKŲ
MIEŽI MAKO STARO Ml'ZIKA-

LINIŲ INSTRUMENTUPASI NAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPARDUOTI

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

TŪBOS, CLARINBTAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUTE8 au "cases" — 115.00 $37.60.
$15.00 lr $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui,
KONCERTUI OUITARAI, 8PA-

niški

mandolinai,

SHOP

914 Maiw.ll ki., Cblaego.

v

Jr

R Ą D A D Yra

Lx/ADz\l\

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMfcGŲ —
SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

?

GOLfMlTEVVH MTRIC

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

banjos,

8MUUCO8. TENOR BANJOS —
$6.60. $8.60,
$12.60 Iki $86.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $«0.00,
$126.00 Ir $150 00. BASO UžDENGALAS — $li.00. KMICELAI
KMUIKOMfi,
8TRIUNININIAMK BAKAMS,
VIOLAS
lr
KLLO — $1.50, $3.00, $6.00.
10.00 Ir $16.00. Striūnos <161 vi
sų vlrkmlnėtų Instrumentų. BARK
DRUMS. HNAKE DRUMS - $18 60.
$13.50, $16.00. $60 00. PSDAfM.
HI BOTS.
CTMBOLS.
DKUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
brasu lr "read" Instrumentam#
pritaikomi jūsų lūpoms.
EK8PERTTVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH patalftymiu.
Atstatymas visų dailų CJarfiatams,
Trtaboms.
Haiapbonee.
8mulkoma lr Oultarama.

Telefonas — REPUBLIC 6051

Mūsų Specialybė

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rušj LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ JdATERtJOLĄ. Dėl garažų, porčių, viŠkų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
Storai Saab, Combination — Door and Inaulation

I Altai

geros Kitiem niolerų kailiniai, kailiukais pataio'tais
cloth kotai parskluhla nnirnilntomln kalnonila.
ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

SLANŲIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Yards 2568

Mra. R. P. Pzluhak ir Duktė, Sav.

Casb arba lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALE&MANAI

3039 South Halsted 8L

4

Tel. VICtory 1272

k a

n

r n

a

Se5ta£lenTe, rugp. 22, 1342

n

NEKALTO PRASIDĖJIMO PAN. SVC. PAR., - BRIGHTON PARK
| Įvyks Sekmad., Rugpiūčio H d., 1942
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti, nes visi pinigai skiriami dėl War Bonds.

VICTORY PIKNIKAS

Nuoširdžiai kviečia............................................................................................. .....

Nevienas, bet dvylika

miestams!

Praeitais metais tik vie
nas asmuo džiaugėsi giliuku
Vytauto parke. Tai buvo
Mockienė iš Cicero, III., Jai
teko dovana — 1941 Buick
Special.
šiais Metais vienas gaus
$500.00 U. S. War Boną,
antras ir* trečias po $100.00
U. S. War Bonus, kiti trys
po boną $50.00 vertės, o ki
ti šeši po boną $25,00 ver
tės.

Keta kokia organizacija
šiais metais
duos
tokias dovanas, kaip U. S.
War Bonus, nes patriotiš
kumas turi perimti visą po
ilsį ir net svarbiąsias pra
mogas. Būtų šiek tiek keis
toka jei mes čia visad linksmintumėmės ir niekad dė
mesio neatkreiptumėm
į
mūsų kovojančių jaunuomė
nę karo laukuose.

“Draugas” iš pat pradžių,
dar
gruodžio
mėnesyje,
skelbė, kad duos dovanų ne
automobilį, bet U. S. Defense Bonus. Tuo tarpu U.
S. Defense Bonai tapo War
Bonais, bet “Draugas” vis
vien laikosi pirmojo nusis
tatymo ir duos dovanų U.
S. War Bonus. O kas dau
giau, nepasitenkinta kelių
šimtų (įol. bonaiB, bet duos
$1,000.00, vertės U. S. War
Bonų.

.

.

Lietuviškas vaišingumas
(•'Drauea.”

Acme

telepboto}

Garsi filminė aktorė našlė Norma Shearer, 36 m.
amž., ir jos Ski instruktorius -Martin Arrouge, 28 m.
amž., su kuriuo ji tuokiasi. Aktorė yra dviejų vaikų mo
tina.

Šiais metais kugelis, vištie
na ir kiauliena bus iš Bri
dgeport, Energingas, nuo
širdus lietuviškas vaišingu
mas bus taip gi jš Bridge
port. Taip, Bridgeportas vai
šins, o visa Chicaga šoks ir
(linksminsis.

CIGARETŲ
RŪKYTOJAI!

JŪS TURIT TEISE ŽINOTI!
r

READER'S DIGEST BEŠALIŠKAS TYRIMAS RODO

OLD GOLD

Šiandien antroje vietoje
Lenktynėse tarp miestų
$1,(.*X).OO U. S. War Bonų
knyg ačių sugrąžinime, Chi
cago pirmą sykį pasiliko ir
nesugrąžino nors kiek dau
giau tikietukų, negu visi
kiti miestai.
C. Vaškas, N. J. sugrąži
no vieną knygutę tikietukų.
J. Veraeckienė iš Waterbury, Conn.,, kun. A. Rupšys,
iš Ohio, III., M. žiurolienė
iš Dorchester, Mass., D. Janusaitis iš Boston, Mass.,
A. Mikšienė iš W. Lynn,
Mass., S. Romanauskas iš
Kewanne, III., M. Babilienė,
iš Norwood, Mass., A. šla
pelis iš Norwood, Mass., ir
A. Patman iš Raeine, Wis,
sugrąžino po vieną knygutę.

.

pirmo* rūšies produktų.

guslovas.

LEO NORKUS, Jr.

X Visų Šventųjų parapi
jos karnivalas eina visu
smarkumu. Gražus oras, įvai
rios pramogos ir geros do-

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Necfar

Gaisras ištiko 4 namus

Iš Cicero grąžino knygu
Kilęs gaisras namuose,
tes O. Bartašienė H. Rudy 3868 Archer avė., persimetė
tė.
į "pašalinius trejus namus.
Iš Chicago sekantieji grą Iki užgesinta visi keturi na
žino knygutes: Mrs. S. Mor- mai iš dalies nukentėję. Pra
kis, A. Uksas, p. Butkus, V. nešta, kad nuostolių būsią
Paukštis, A. Stulgis, Ag. tik iki 150 dolerių.
Rimkus, M. Bukauskienę,
D. Jankevičius iš West Si
7,000 darbininku
de grąžino net dvi knygu
tes.
Chicagos pietinėj miesto
“

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
nn
vertės “elose ont” kaina .................................................. 3>AA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

”

Digest žurnalo numery straipsnį, kuria
me palyginama 7 vyraujantieji cigaretai.
Šio pasauliniai-žanomo 'žurnalo pasamdyta
moksliška laboratorija surado —
• Old Gold cigarete MAŽIAUSIA nikotino.

•'’oid "’oold

turi MAŽIAUSIA gerklę erzi

nančiu savybių (tars and ręstas).
Nėra ko stebėtis, kad visi pereina prie
naujo OLD GOLD!
P.

IZYRII.I.ARD

COMPANY,

K.«abll»h.d

17«0

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
aii r n
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... įpln.OU

ga

už
labai

ASKAITYKITE Liepos mėnesio Reader’s

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00*»Q ne
tflC *7C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.
IKI 4>i0./O

lėktuviniai

rengimo.

Gatvėkariiį sunkiai
sužeisti

X Sofijai Kiupeliūtei, du
kteriai generalio “Draugo”
atstovo West Pullman’e, atei
nantį
ketvirtadienį,
šš.
Petro ir Pauliaus parapijos
salėj ruošiama priešvestuvinė puota. Pastaraisiais me
tais S. Kiupeliūtė dirbo Washington’e valdžios įstaigo
se. Gyvendama Chicagoj se
niau buvo labai veikli jauni
mo organizacijose.

X Kazys Vaškas iš Newark, N. J., lankėsi “Draugo”
redakcijoj ir papasakojo įs
X Agotos Grikšienės na- pūdžių iš Lietuvos Vyčių
mraoM, 737 West 18 St., sek seimo, kuriame jisai dalyva
madienį, rugp.- 23 d., ruošia vo. Seimas buvęs gyvas ir
ma “bunco-card” pramoga. , gana gausingas. Tik pasiŽaidėjams bus duodama ge Į gęsta Vyčių atstovų iš Chi
X AI. G. Knmskių sūnus
ros dovanos. Kurie pažįsta cago. Svečias yra plačiai ži
pakrikštytas Gimimo parap.
A. Grikšienę, žino, kokios nomų Vaškų-Vaškevičių šei
bažnyčioj tėvo vardu—Alek
masinančios jos rankų dar mos narys. Jis yra kun. dr.
sandru—Jurgiu. Krikšto tė
bo dovanos. Pramoga prasi J. Vaško, MIC., dėdė.
vais buvo teisėjas J. Zūris
dės 3 vai. popiet.
X Springfield, III., lietu ir p. Ališauskienė. Kumskiai
X J. Dobravalskienė, ži vės moterys eina į talką U. dabar augina tris dukteris
noma West Side biznierka, S. War Savings Komitetui. ir sūnų. Al. Kumskis, kaip
atostogauja savo gimtinėj ~ Tuomi nori parodyti, jog žinoma, yra judrus politikos
Springfield, III. Nežinodama, lietuviai visur stipriai re veikėjas.
ar jos giminės prenumeruo mia A. J. Valstybes. Praja “Draugą”, vykdama ato ; eitą sekmadienį po pamal
X Ignas Sakalas, vienas
dų
parapijos
salėj
per
pir

“Draugo”
redaktorių, yra
stogų prašė, kad jai ten bū
mą
susirinkimą
nemažai
sutų siunčiamas dienraštis.
žinomas filiatelistas (pašto
dėjo
aukų
ir
nupirko
daug!
ženklų rinkėjas).
Dabar
Norinti sekti Chicago, ypa
karo ženklelių.
tingai lietuvių gyvenimą.
pradėjo rinkti kareivių laiš
Nuo spalių 4 iki 25 die-; kų vokus (cover). Ypatingai
X. Kun. V. Čemauskas,
t v. Juozapo parapijos, So. nos bus šaunus šv. Mykolo ! nori gauti vokus armijos
Chicago, klebonas, keletą parapijos bazaras parapijos I punktų antspaudomis (post
dienų pasikepinęs Sand Du- salėje ir sodelyje. Klebonas mark). Kadangi daugelis
nneš, Ind., rytoj jau bus na 1 su komitetu jau ruošias ii gavę laiškus iš savo sūnų:
mie ir vadovaus jaunimo ■ nori šįmet bazarą padaryti kareivių, jūreivių, marynų
rekordiniu. Beje, bazaras vokus dažnai numeta, todėl
piknikui parapijos sode.
bus sekmadieniais ir prieš prašomi juos įteikti Sakalui
X Jonas Kulikauskas, paskutinę dieną, tai yra arba atsiųsti jam į “Drau
“Draugo” , intertaipystas, spalių 24.
go” redakciją.
smagiai savaitę praleidęs
prie Bass Lake, pirmadienį
grįžta prie savo pareigų.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
Gi šiandie išvyksta atosto
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
gų kitas “Draugo” intertai
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pystas — Kaziimeras Bo-

NIKOTINO
Draugo
administracija daly statomi Chrysler kor
nuoširdžiai dėkoja visiems poracijos Dodge divizijos

ir visoms
prisidėjimą fabrikai, kuriuose bus
MAŽIAUSIA Į ERZINANČIU SAVYBIŲ (TARS and RESINS) prie šio
minami
inžinai.
svarbaus pa
Pranešta, kad prie fabri
XXX.
kų statymo dirba apie 7,000
P
darbininkų dviem atmai

MAŽIAUSIA |

Klebonas A. Briška ir Komitetai.

vanos sutraukia daug publi
kos. Karnivalas baigsis sek
madienio, rugp. 23, vakare
Bingo žaidėjams tą vakarą
bus duodama dovanų $50.00.

/ mu

džiaugsis

Tikras, nuoširdus svetin
gas ir lietuviškas vaišingu
mas
viešpataus Vytauto
parke, per “Draugo” Labor
Day pikniką rugsėjo 7 d.
pasižadėjusios TT. Marijonų
Bendradarbių Draugijos na
rėš iš Bridgeporte su A.
Vaišviliene priešakyje. A.
Vaišvilienė organizuoja vie
ną iš didžiausių grupių, kad
aprūpinus minias, kurios
kasmet susirenka per “Drau
go” piknikus Labor Day.

Tarp kitko, bus ir graži, jaunimo mėgiama (:)
orkestrą, kuri linksmins atsilankusius.

Aktore tuokiasi su instruktorium

PATRIOTINIAI SURPRYZAI BUS "DRAUGO"
LABOR DAY PIKNIKO DIDIEJI PATRAUKIMAI
IR LIETUVIŠKAS VAIŠINGUMAS VIEŠPATAUS!
Chicago šiandien praranda
savo pirmenybę kitiems

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

Vytauto Darže, 115th ir Crawford Av. j

nom.

Sakoma, bus didžiausi tos
rūšies fabrikai visam pašau
Dvejose vietose v&žiuojan iy.

čių gatvėkarių sunkiai su
žeisti: James Beatty, 82 m.
Keturi Kauno veiikai iš
amž., 620 No. State gt., ir siųsti 6 mėnesiems į priver
Mrs. Italia Bortolli, 63 m. čiamojo darbo stovyklą už
amž., 2536 Harrison gt.
taksos peržengimą.

FUR COATS, $75.00 vertės,
<COQ fin
Parsiduoda po tiktai ............................................................ iDAO.UU
.

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 fanotų
QC S. C O QC
vilnoniai statai, $15 vert. nužemlt. kaina M>O.QU AI 4>O.UU

MARGAIČIŲ KOTAI Ir DRESRS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsidno- tfjl qq
da oo tiktai ................................................................................
3>1.3O
$15.00 vertės KOTAI,
£Q rtC
parsiduoda po tiktai ........................................................... 3)0. Z O

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

