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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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BERLYNAS, rugp. 24d.—
Berlyno radio paskelbė nacių
karo vadovybės pranešimą,
jog vokiečių motorizuotosios
divizijos perėjusios per Do
ną ir yra kairiajam Dono
krante.
Nacių žinių agentūra DNB
pareiškė, jog vienas aukštų
jų pareigūnų pareiškęs, kad
lemiamoji kova už Stalin
gradą prasidėjusi.
Vokiečių atakos Kaukaze
,
("Draugas” Acme telephoto)
Rugpiūčio 17 d. U. S. miarynai atakavo ja ponus Makin saloje, Pacifike. Ten mary- taip pat sėkmingai vykstan
nams vadovavo ir prezidento Roosevelto sū nūs majoras James Roosevelt, kurs trečia čios ir vokiečiai laimi.
sis iš kairės priklaupęs. (Official Marine Corps photo).
Kalugos Fronte.

Gen. MacArthur štabas,
irugp. 24d.—Vakar japonai
bandė bombarduoti Darwino aerodromą, bet sąjungi
ninkų lakūnų puiki apsauga
japonus ne tik sulaikė, bet
ir pašovė keturis jų bomba
nešius ir devynis kovos or
laivius.
Sąjungininkų lakūnai su
japonais turėjo kautis 25,000
pėdų aukštumoj ir pašovė
daugiau negu kas ketvirtas
japonų orlaivis. Japonai ata
kai buvo pasiuntę 47 orlai
vius. Sąjungininkų aviacijai
nuostolių nepadaryta.

LONDONAS, rugp. 24d.—
Sąryšyj su ką tik atvykusia
nauja Amerikos kariuomene
Anglijon britų stebėtojai išnaujo pradėjo spekuliuoti
apie antrojo fronto galimu
mus.

Puolimo Ataka.

Amerikiečių įtemptos pa
stangos paruošti milžiniškas
bazes Anglijoje šiandie pasididžiuodamos priėmė milži
WASHINGTON, rugp. 24
nišką skaičių naujos kariuo
d.—Kariuomenėn pašauktų
menės, kuri pilnai paruošta
jų vyrų pasilikę namie pri
kovoms ir aprūpinta geriau
klausomieji asmenys netru
siais karo reikmenimis.
kus po rugsėjo pirmos die
šios naujosios kariuome nos gaus nuskirtą sumą pi
nės tarpe yra visos paskyros nigų iš kariuomenės.
kariuomenės dalys ir ypač
Taip pat tikimasi, kad ir
pabrėžiama aviacijos pajė jūrininkų, marinų ir pakraš
gos.
čių sargybos giminės ir ar
timieji gaus čekius tuo pa
čiu laiku, nes Prezidentas
Britai nuskandino du
Rooseveltas pasirašė įstaty
mo priedą, pagal kurį karei
priešo laivus
vių artimųjų šalpa bus išmo
kama anksčiau negu lapkri
LONDONAS, rugp. 24d.— čio pirmą dieną.
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog britų suhmarinai Didelis Skaičius.
nuskandino vieną ašies pre
Karo departamentas aps
kybinį laivą Viduržemio jū kelbė, jo gsu pirmuoju če
roje ir antrą prie Norvegi kiu bus išmokama visa su
jos pakraščių.
sidariusi suma, o vėliau po
Viduržemio jūroje nuskan kiekvieno mėnesio pirmos
dintasis laava9 buvęs vidu dienos bus reguliariai išmo
tinio dydžio ir jį pirmiausia kama nustatyttoji pinigų
atakavę Anglijos bombane- suma.
Kariuomenės pareigūnai
šiai.
apskaičiuoja, jog kiekvienam
milijonui kareivių
tenka
Portugalijos "moralinis bent vienas milijonas asme
nų, kuriems turės būti išmo
solidarumas"
kama kareivio dalis.
•

Tuo pačiu laiku sąjungi
ninkų aviacija pravedė sėk
mingą puolamąją ataką, ku
ri pravesta prie Buka praė
jimo, kuris yra siauras sąsiaurys tarp Buka ir Bougavainville, šiaurinuiose Solomonuose.
Japonų atakas ant Darwino uoste, Australijoje buvo
viena didžiausių Japonijos
atakų nuo liepos 30 dienos,
kai japonai buvo pasiuntę
27 sunkiuosius bombanešius
ir 23' kovos orlaivius.

Naciai apdovanojo
Dieppe gyventojus
NEW YORKAS, rugp. 24
d.—Vokietijos radio vakar
išdidžiai paskelbė, jog gen.
Otto von Stuelpnagel, Vokie
tijos karo administratorius
okupuotojoj Prancūzijoj, pa
dovanojo 10 milijonų Pran
cūzijos frankų Dieppe regijono prefektui apmokėti už
civilius nuostolius ir sužei
dimus sąjungininkų atakos
metu peeritą trečiadienį.

šis paskutinysis Jungti
nių Valstybių kariuomenės
transportas esąs toks dide
lis, kad atgabenę kariuome
nę laivai turėję būti išskirs
tyti įvairiuose Anglijos uos
tuose.
Amerikiečiai Pasirengę
Kovoms.

Berlyno radio pareiškė^
jog tai padaryta atlyginant
LISABONA, rugp. 24d.—
prancūzus už parodymą ste
bėtinos disciplinos ir ramu Portugalijos premjeras Anton'o de Oliveira Salazar
mo kovų metu.
pasiuntė Brazilijos vyriau
Tuo tarpu britų radio ko
sybei pareiškimą, jog Portu
vos pradžioje paskelbė, pran
galijos ir Brazilijos “mora
cūzams, kad jų “išlaisvini
linio solidarumo” nepakeitė
mo valanda” dar neatėjusi
Brazilijos įstojimo į karą.
ir, jog ši ataka nėra antra
Nepaprastoj kabineto se
sis frontas.
sijoj premjeras
pareiškė,
jog dėl Portugalijos neutra
TOKIJO, rugp. 24d.—To lumo šiam kare nebuvę nu
kijo radio paskelbė, jog lai traukti bet kokie istoriniai
vas Kam ak u ra Maru šiandie santykiai su kitomis valsty
ig Singapūro išplaukė su bėmis ir tai esą ypač tikra
brjta's ir kitais svetimša sąryšyj su Brazilija su ku
liais į Lou neno Marųues, ria Portugaliją jungią krau
Portugalijos rytų Afrikoje. jo ryšiai.

Išmokė U. S.
karių priedus

Maxwell patenkintas
rusų karo vedimu

Nuskandino tris
submarinus prie
Brazilijos krantų

Kinai nukovė
700 japonų

CHUNGKINGAS, rugp. 24
d.—Kinijos kariuomenė atsi
ėmė Linchuan, svarbią japo
nų bazę centrinėj. Kiangsi
RIO de JANEIRO, rugp. provincijoj ir. nukovė. 700
24d. — Gerai informuotieji japonų.

sluogsniai šiandie pareiškė,
jog per paskutiniąsias dvi
dešimt keturias valandas
Brazilijos pakraščiuose nu
skandinta trys priešo subma
rinai.

RIO de JANEIRO, rugp.
24d. — Brazilijos vyriausybė
šiandie pasirengus pilnam
karui. Suvaržyta vokiečių
ir italų piliečių judėjimas ir
imtasi specialios apsaugos
prieš galimus ašies aubmarinų atakas, kurie yra Bra
žili jos pakraščiuose.
Trukšmingos demonstra
cijos Brazilijoje aptilo ir
šiandie brazilai šaltai pasi
ruošę karui, kai tuo pačiu
laiku kariuomenės ir aviaci-!
jos pajėgos didina pakras-!
čių apsaugą, ypač Natai re-J

gijone, kuria yra tik per Į
1,600 mylių nuo Dakaro, Af
rikoje.
Tikisi Subma rinų Atakų.
Pranešama, jog bent ke
turi submarinai pastebėta
Brazilijos pakraščiuose va
kar ir tuo pačiu laiku spe
kuliuojama, jog ašies subma
rinai gali bandyt apšaudyti
kai kurias pajūrio vietas.
Tuo tarpu vyriausybės pa
reigūnai sustiprino suiminėjimą asmenų, kurie turėjo
bet kokių sąryšių su ašies
agentais.

CHUNGKINGAS, rugp. 24
d.—Dviguba Kinijos ofensyva šiandie sudaro rimtą pa
vojų Chuhsien, Chekiango
aviacijos bazei ir Juihung,
tik trisdešimt mylių į rytus
nuo svarbiausios japonų ba
zės Kiangsi provincijoj Nan
chango.
Susidarius dideliam spau
dimui japonai, sakoma, sku
biai traukiasi paliai Chekiango-Kiangsi geležinkelį ir
kinų spaudos pranešimai
skelbia, jog laukiama, kad
Juihung netrukus atiteks
kinams.
Pasitraukdami iš Shangjao japonai miestą padegė
padegamosiomis bombomis
ir sugrįžę kinai terado tik
krūvas griūvėsiu ir pelenų.

Virš Anglijos pašauta
trys nacių bombanešiai
LONDONAS, rugp. 24d.—
Pranešama, jog iš nedidelio
skaičiaus nacių bombanešių,
atakavusių vakar naktį ry
tinius Anglijos pakraščius ir
vidurinę Angliją, pašauta
trys bombanešiai.

KAIRO, rugp. 24d.—Brig.
gen. Ruasell L. Moxwell, Amerikos kariuomenės vadas
Afrikoj, šiandie pareiškė,
jog Rusijos entuziazmas ir
Autoritetingi sliuogs niai
situacijos panaudojimas jam
pareiškia,
jog bombanešių
padaręs geriausio įspūdžio
padaryti nuostoliai yra ne
paskutinėj jo kelionėj Mas
dideli, bet gyvybės aukų esą
kvon.
nemaža.
Maskvoje jis konferavęs
su brig. gen. Philip FaymonTuo tarpu du britų didieji
ville, Amerikos reikmenų
bombanešiai apmėtė bombo
Saulė teka 6:09 vai., saulė
misijos viršininku ir Rusi
mis Vokietijos laivyno bazę
leidžias 7:37 vai.
jos štabo karininkais.
Emdene.

Į šiaurvakarius nuo Kalugo, kuri yra per 90 mylių į
pietvakarius nuo Maskvos
ir netoli Rževo, į šiaurvaka
rius nuo Maskvos rusų ata
kos esančios sulaikytos.
► Naciai skelbia, jog į piet
ryčius nuo Leningrado, IImenos ežero apylinkėje vo
kiečiai pasistūmėję pirmyn.
Įvairiose Dono fronto vie
tose rusai bandą pravesti
atakas, bet jos esančios vi
sur atmušamos.

MASKVA, rugp. 24 d. —
Vokietijos tankai, perėję
Doną, šiandie smogia Sta
lingrado linkui, kuris yra už
keturiasdešimt mylių. Dabar
tinis kovos laukas, lyguma
tarp Dono ir Volgos, yra
kaip tik patogus mekanizuotai kariuomenei.
žemiau Stalingrado vokie
čių tankai jau antra paei
liui diena atakuoja rusų li
nijas į šiaurryčius nuo Kotelnikovski.
Tuo tarpu frontas prie
Stalingrado yra labai lanks
tus. Didelis skaičius rusų
kariuomenės dar tebėra va
kariniam Dono krante ir ve<ja nuolatines durtuvų ata
kas, kad atkirstų per upę
persikėlusius vokiečius.

Padėtis Kaukaze.

Padėtis Kaukaze taip pat
pablogėjo, ypač apylinkėje)
pietryčius nuo Piatigorski,
140 mylių nuo Grozny žibalo
versmių. Vidurdienio komu
nikatas pareiškė, jog ten
rusų kariuomenė vėl buvo
priversta pasitraukti.

Atakavo ašies
bazę Tobruke

(Londonas paskelbė, jog
Maskvos radio pranešęs, kad
vokiečiai užėmę Piatigoraki
miestą).
KAIRO, rugp. 24d. — Va
Vakariniam Kaukaze, į
kar britų didieji bombane
pietryčius nuo Krasnodaro,
šiai atakavo ašies bazę Tob
rusų kariuomenė kovojanti
rūke. šioje atakoje, pasak
gynimosi kovas prieš vokie
britų komunikato, dalyvavo
čių tankus ir pėstininkus,
ir vėl Jungtinių Valstybių
kad sulaikytų priešą nuo
kariuomenės orlaiviai.
Novorosiisko uosto.
Taip pat pranešama, jog
amerikiečiai lakūnai ataka
vo priešo darbo stovyklas va Numažino nefaksuojakarinėj dykumoj pereito šeš
mų pajamų sumų
tadienio naktį.

Vokiečiai suėmė
38,000 žydų
LONDONAS, rugp. 24d.Laisvosios Belgijos
žinių
agentūra šiandie paskelbė,
jog visi 38,000 Belgijos žydų
surašyta priverstiniems dar
bams Vokietijoje.
Pasak agentūros, panašių
žygių imtasi Olandijoje ir
Prancūzijoje, nes kai kurie
žydai bandė pabėgti į kai
mynines valstybes.

WASHINGTON, rugp. 24
d.—Karo Produkcijos biuro
viršininkas Nei son kreipės j
Amerikos darbininkus, kad
Darbo Dieną būtų švenčiama
taip, kad nenutrauktų darbo
dirbtuvėse.

WASHINGTON, rugp. 24
d.—šiandie senato finansų
komisija subalsavo sumažin
ti nuo taksų laisvas pajamas
šelpiamiems asmenims nuo
pirma buvusių atstovų rūmų
priimtų $400 iki $300.
Komisija nubalsavo pri
imti atstovų rūmų nuataty
tas netaksuojamas pajamas
vedusioms asmenims
ik.
$1,200.

Maskva laukianti
atvykstant Willkie
MASKVA, rugp. 24 d. —
Sovietų spauda plačiai rašo
apie Wendell L. Willkie vi
zitą Maskvoje ir kai kurie
sluogsniai spėja, jog tai
reiškia, kad jis būsiąs Mas
kvoje nuoširdžiai priimtas.
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Antradienis, rugp. 25, 1942

nas Jurevičius, LRKSA 4-tos
apskrities pirmininkas iš
Rocky Glen Park, Pa. — Pittston, Pa.
Šis parkas yra tarp PittsSuvažiavusieji laukė at
ton, Pa., ir Scranton, Pa. vykstant kare pasižymėju
Lietuviams vieta gerai žino sios lietuvaitės ensign Onos
ma, nes kasmet apie šį lai Bernotaitės iš Exeter, Pa.,
ką Lietuvių R. K. Susivieny kuri yra LRKSA 7-tos kuo
mo Amerikoj 4-toji apskri pos narė. Ji neatvyko, nes
tis surengia didelį lietuvių tuo laiku savo pareigų rei
išvažiavimą.
kalais buvo iškviesta į va

Veikli LRKSA apsk.

Kavos vartojimas
varžomas

atkalbėjo maldą, o Jonas
Karo gamybos boardas
Grinius pasakė lietuviškai
įsakė kavos urmininkams
' kalbą. Iškilmėje dalyvavo ir
10 nuošimčių mažiau kavos,
vietos lietuvių benas. Išlai
pristatyti krautuvininkams
Philadelphia, Pa. — Rug das to reikalo, kaip man sa
pradėjus rugsėjo 1 d. Kai
piūčio 18 d. iš Trenton, N. kyta,
padengė
svetainės
kas sako, kad tai įžanga ka
J., nuo vieno žymaus lenkų “gaspadoriai” - šeimininkai
vą racijonuoti.
veikėjo, Antano . Brzenko, tos korporacijos.
gavau laišką, kuriame jis,
Šiemet čia toks išvažiavi karines valstybes. Wyoming
tarp kitko, rašo:
Rugiapaitė “underteikerių”
Kas laisvę brangina, tas
mas buvo sekmadienį, rug Klonio lietuviai didžiuojasi
•
I
Įdomauju tuo, ar skaitė- j
piūčio 16 d. žmonių suva Ona Bernotaite, kuri šiuo perka YVar Bonds.
Dabartiniu laiku čia daug į
te jau jūs naują knygelę, i
žiavo daug. Be įprastų pa metu važinėja po visą Ame
“underteikerių” pašaukė į
išleistą Chicagoje “Outline
silinksminimų — šokių, vi riką ir plačiai garsina sa
Dėdės Šamo kariuomenę,
LIETUVES DAKTARAS
History of Llthuanian Litevo
tautos
vardą.
Koresp.
sokių
pasivažinėjimų,
už

OPTOMETRISTAS
dėlto iš likusiųjų kaikurie
rature” parašytą Antano
Pritaikina akinius
kandžių
ir
tt.
buvo
ir
pra

dabar yra labai “busy”.
Vaičiulaičio? Jei ne, tai no
a
t a a k o mlngai oi
kalbos. Kalbėjo kun. .Įonas
Pavyzdžiui: man sakyta,
Meilė
yra
kilnumo
ir pasi
prU
dnan-nį kairiu
riai aš jums pasiųsiu, nes ją
Kasakaitis, šv. Kazimiero aukojimo pagrindas.
kad pastaruoju laiku lai
turiu.”
par. klebonas iš Pittstono,
kotarpy tik vienos savaiIOS F. BUDRIK
kuris
savo
kalba
karštai
ra

i tės, mūsų viengentis, ČaKRAUTUVĖJE
Iš meno srities
gino
lietuvius
organizuotis
' lis Ramanauskas (Ramo
3241 So. Halsted St.
ir darbuotis Amerikos gero
Tarp rinčmondiečių gyve nas) turįs savo ofisą adre
Telefonas:
vei ir Lietuvai išlaisvinti.
O. D.
na Albina Garliauskaitė, su 1113 Mt. Vernon St., ,
mokanti, tarp kitko, gražiai tvarkė net keturias laido
Maj. J. W. Edmundson iš Santa Monica, Cal. (priešaky) Po jo sekė William Healy,
Calumet 4591
AKIS IŠT1RINEJA
piešti ir paveikslus. Dėka tuves.
ir Įeit. Jack Lee iš Alandogordo, N. M., keturių motorų Lzuzerne County karo bonų
AKIMI S I’KITAIKINA
D1L RADIO PATAISYMO
jos bičiulių, andai vietos
bombonešy, au kuriuo jie keturis japonų lėktuvus nutren pardavimo komiteto pirmi
PARAUKITE:
Ofise randasi kiti pataisymo
Meno Akademijos keletas Bazaras muzikantukų
kė kovos pradžioje Solomon salose. Ant lėktuvo nužymė ninkas. Jis pagyrė lietuvius, metodų įrengimai akims, ku
VAROS S888
rioms akinių pagelba neužtenka.
profesorių ir paišybos stu naudkd.
tas japonų submarinas, kurį Edmundson nuskandino Ha kad jie ir savo darbais ir
dentų buvo atsilankę į jos
VALANDOS:
vajų apylinkėse. (Official Air Force photo, radioed from pinigais rodo ištikimumą AVadovaujant kun. Jero
DR. G. SERNER
merikai, perka bonus, tau- ' Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
kuklią studiją, kad apžiūrė
Honoluki).
Antradienio
ir
ketvirtadienio
UETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS
nimui Bagdonui, vakarais
pymo ženklus, stoja sava
jus jos pieštus paveikslus.
vakarais.
25 metų patyrimas
Kritiškai pažvelgę, jie pa rugpiūčio 14 ir 15, darže Jono Staniškio, adresu 603 naudai. Po rungtynių hug noriais į kariuomenę, remia
Tel. Yards 1829
137 No. Marion Street
prie bažnyčios Šv. Jurgio
Pritaiko Akinius.
sakė, kad jinai, ištikrųjų,
N. 12 St., įsirioglino ilgako užkandis, gėrimo ir pasilink Am. R. Kryžių. L. Šimutis,
Oak Park, Illinois
Kreivas Akis
įvyko
bazaras
parengtas
turi gabumų paišyboje.
(Prie kampo Lake St.)
Iitaiso.
jis garnys. Bet užuot šau sminimas. šokiams grieš ge “Draugo” red. ir Sus-mo
naudai vietinio muzikantu
pirmininkas
nurodė,
kaip
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Telephone: — EUCUD 906.
Gaila, tik, kad ji yra ne kų beno naudai. Buvo ma kus Staniškį, kaipo namų ras orkesrtas.
3401 SO. HALSTED ST.
svarbu
yra
būti
gerai
orga

—
REZIDENCIJA
—
turtinga. Tėvas senas, o jos nyta tą bazarą turėti per kambarių dekoratorių, kad
kampas 64th St.
LBAK Klūbas buvo suruo- nizuotiems ir vieningiems, 1441 So. 50th Avė., Cicero, OI
jam
lizdą
išdekoruotų,
pa

Tel.:
Cicero
7681
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
motina a. a. Zuzana Stane- tris vakarus, bet kadangi
šęs vakarienę Amer. Raud. nes tokiu būdu daugiau ir
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
liko
dovanų
gražią
pirmgivičiūtė-Garliauskienė jau il rugpiūčio 13 d. lijo, tai vos
Kryžiaus naudai. Vakarienė efektingiau galėsime prisi
mę
dukrelę.
sis po velėna... Vargšams tik per du vakarus jis tę
labai gerai pasisekė. Pelno
LIETUVIAI DAKTARAI
J. Staniškas yra tikras bro liko $105.00, kuris jau pa dėti prie karo laimėjimo,
visuomet ir visur sunku y- sės. Tačiau, kaip kalbama,
tautybės išlaikymo ir prie
ra iškilti; net ir tiems, ku šis bazaras visvien suteikė lis čia gerai žinomo muziko siųstas Raudonajam Kry
DI. P. ATKOČIŪNAS TsL YARda 8146
tėvų
krašto
—
Lietuvos
iš

rie ir dieviškojo genijaus ir vidutinišką pelną rengė Petro Staniškio, varg. šv. žiui. Vakarienės rengėjai bu
UR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
laisvinimo.
kibirkštėlę turi. Nes mamo-' jams bei buvo vienkart ir Andriejaus parapijos.
1446
So.
49th
Court,
Cicero
vo B. Pranckevičius ir Ona
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Programą vedė J. Vaičai
Antradieniais, Ketvirtadieniais
nt AKINIUS PRITAIKO
na — auksas — skambučiai neblogiausiu, taip sakant,
Ričmondo Padauža. Lucaitienė.
tis, LRKSA vice pirminin
ir Penktadieniais
— tai, kaip amerikiečiai sa žaislu, bei pasižmonėjimo
744 YVest S5th Street .
J. Aaulis. kas iš Scranton, Pa. Jį šio Valandos: 10-12 ryte, 2-4, 7-9 P. M.
»*
»
ko, yra visągalinčiu dievai įnagiu ir publikai, kuri
ms pareigoms pakvietė Pra- 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12? 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
čiu. Beveik taip ir yra tik j malonėjo atsilankyti į jį. Vyrai susirems
Londonas, rugpiūčio 23 d.
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
rumoje.
— Vidurinė dalis ir Angli
Valandos: 3 — 8 popiet.
, Nieks prievarta neplėšė iš su vyrais
TeL OANal 6969
Čia, tarp rinčmondiečių žmonių kišenių skambu
jos rytintai pakraščiai šian Būkit Malonūs
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
Pittsburgh, Pa.—Šv. Vin die susilaukė vokiečių bomrandasi dar ir kita gabi lie čių... Norėjai — išleidai
SAVO
AKIMS!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvaitė paveikslų piešėja A- kiek, o ne, — tai ir taip bu cento parapijos, West End, banešių paskirų atakų.
Tik viens pora aklų visam gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
venimui.
Saugokite
jas,
leisdami
2158 West Cermak Road
delė Smailiutė. Visuomenės vo gerai; o pažiopsoti, pa- l vyrai, nuo 40 iki 80 metų
Išegzaminuoti
Jeu
moderniškiausia
Ofisą* lr Raodendja:
ADVOKATAS
Ofiso teL CANaI 2346
metodą, kuria regėjimo mokslas
veikime ji eina LRKSA 20 ' kalbėti su pažįstaimais ir j amžiaus, organizuoja mush
gali suteikti.
2155 West Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
bąli rungtynes su Esplen
SB METAI PATYRIMO
Seredoj pagal sutartį.
kp. sekretorės pareigas.
pasiklausyti muzikos galė
akinių, kurie pašalina
WHITNEY E. TARUTIS pririnkime
OFISO VALANDOS
Ree.: 7004 Se. Fairfield Aveane
vyrais tokio pat amžiaus.
visa akių įtempimų. ..
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
jai pakankamai, “neprasRee.
taL:
HEHleek
SIES
ADVOKATAS
Rungtynės bus rugsėjo 20
Dedikavimas “Service”
ANTRAS OFISAS
Dr. John J. Smetana TsL YARda 2246
pendinęs” net nei vieno cen
Centrinis Ofisas:
vėliavos
dieną. Pamatymas tų rung
2017 So. YVestern Avė.
to.
3133 S. HALSTED ST.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
tynių kiekvienam kainuos
TaL OANal 7171
DR. C. VEZEUS
• Rugp. 9 d. prie “Lietuvių
(Lietuvių Auditorijoje)
OPTOMETRISTAI
$1.00. Visas pelnas skiria VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
Nuo 8 vaL ryto Dd B vaL kasdien
DANTISTAS
1801 So. Ashland Avenue
Muzikalės svetainės įvyko Jurgiečių paarpijos
mas šv. Vincento parapijos
Kampas 18-toa
valandos vakare.
dedikavimas "Service” vė piknikas
4645 So. Ashland Avenue Oflao TaL ........... VIRginia 1886
relefonas: GANAI. 0533, Obicagc
Telefonas CALumet 6877
OFISO
VALANDOS:
erti 47th Street
liavos. Per iškilmes žmonių
Kasdien 8:80 a. m. iki 8:10 p. m.
DR. AL. RAČKUS
Sekmadienį, rugpiūčio 16
vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak
134
N.
LA
SALLE
ST.
Trečiad.
lr
tefttad.
8:80
a.
m.
buvo prisirinkę apščiai. Da
Seredoj pagal sutartį.
Iki
T:M
o.
m.
PASKOLOS
Koom 2014
TaL STAte 7073
d., Mykolaičio ūky įvyko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lyvavo vietos veteranai pra
Telefonas:
HEMIock
6849
piknikas, paruoštas jurgie
d
4204 Archer Avenue
eito pasaulinio karo ir žy
DAROMOS
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI DR. PETER T. BRAZIS
čių parap. naudai.
LIGONIUS PRIIMA:
mūs politikai-veikėjai. Kun.
ANT PIRMŲ MORGIČIU
Ofiso
taL
VIRginia
0066
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
TaL
OANal
6122
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jeronimas Bagdonas tam Garnio atsilankymas
Rasidendjoa taL: BEVtriz 8244
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitariua.
GREITAI IR PIGIAI
6757
So.
YVestern
Avė.
tikslui pasakė pamokslėlį ir
Rugpiūčio 11 d. į butą
DR. S. BIEŽIS
MĖNESINIAIS
OFISO VALANDOS:
DR.
T.
DUNDULIS
ATMOKEJIMAIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliomie pagal sutartį
2201 YVest Cennak Rd.
LIFE’S BYWAYS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
Valandos:’1-3 popiet ir 7-8 v. vak. Telefonas CANaI 4796
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir Šedtad. va
4729 So. Ashland Avė.
JbJ'r Ttu- hh -

Jau ir lenkai skaito
Vaičiulaičio veikalą

i

DR. SELMA SODEIKA.

DR. CHARLES SEGAL

'IVbkucS* You
Tru. so Hakp ToK
TMIf CMAT-7WATYou Ajosc Your
ArFETrrE VJHClJ

you

our •

JbMT BE SliuY - MuMSiE .
AFTLK I OuCHTTKE EKPREEfloM
ON "THE 'BlCroUR n.uiHJOC.WMCM ME
SPOT-TE.-P The Ti ve powuc Co vert*
.-HARcr- I WAS ArKAI&T) oievcC.
A>jp I piPM'r CA.1ZC. To SFENP THE
MlCHT IN THE S^ULUErY- V/oRKINt
our MY share of the uitu •

Trečiadieniais • pagal autartį.

Raa. 6968 Bo. Talman Arą.
Bes. TaL GROvehill 0613
Offics taL HUOook 4641

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

VaL: 2—4 ir 7—6 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.

2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak
Nedčliomis pagal sutartį.
Office teL YABds 4767
Namų tel. PROspeet 1080
TaL YARda 6921.
Bes.: KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IR OHIBURGAS

Ofiso vaL: ano 1-3; nae 0:30-6:60

736

Wttt

33tb Street

karais ofisas uždarytas.

DR. PETER J. BARTKUS

REZIDENCIJA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3241 YVest 66th Place

1913 So. Halsted St

TaL REPubiic 7866

TaL OANal 0267
Ras. tai.: PROapect 6659

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
R,na telefonai SEElay 0464.

TaL Cicero 1464

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. R. PALUTSIS

(2-troa lobas)

TaL lIIDvay

1110

Otooago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nua 2 iki 6
vai. popiet ir nao 7 iki 8:30 raJ. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso TaL: Yards 0994
1821 So. Halsted Street
Ras. TaL: Kenwood 4800
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO
VALANDOS;
Reaid racija: 6600 flo. Artealaa Ava.
2 iki 4 popiet
7 iki | vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną,
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
ir pagal sutartį.
6 iki 0 vaL vairam

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.

Telefonas: Y A R D S 7299

3325 South Halsted St,

Tel- Oioero 1464
Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 6210
Emergency KEDZIK 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šėlt.
10 iki 2:30 P. M.

Troč. u Selua. sagai lUAiUrimfc

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal autartį
Ofiso telefonas PROspeet 6787
Namų telefonas VIRginia 2421

REMK1TE “DRAUGĄ"

,d

Antradienis, fugp. 58, 1942

11 e a i i

Egipte kartojasi
apkasų frontas

Kaip Gandhi žiūri į religiją
Su draugais ir su priešais
Indijoje yra apie 700,000
kaimelių ir daugelį iš jų yra
aplankęs didysis jų vadas
Gandhi. Visur jis turi daug
simpatikų. Gandhi myli vai
kus, tyrą orą, juoką drau
gus ir teisingumą. Tas vis
kas jį taip suartino su In
dijos žmonėmis. Iš savo se
kėjų jisai griežtai reikalau
ja laikytis nustatytos lini
jos:
— Jei jūs pasirinkote ma
no vadovybę, turite pildyti
mano nusprendimus, — sa
ko jisai.

Nors Gandhi kietas ir
atkaklus savo kovoje, bet
jisai
labai
vertina tai
kingą bendradarbiavimą, to
'dėl jis yra labai linkęs į
kompromisinę taiką, ir jei
jau rastas bendras susitari
mas, tai jis su buvusiais sa
vo priešais taip pat nuošir
džiai bendradarbiauja, kaip
pirma nuoširdžiai kovojo.

Dievas ir siela
Tikėjimui Gandhi priduo
da didelės reikšmės. Jis yra
nusistatęs, kad reikia geru
atsimokėti net ir tiems, ku
rie mus pažeidžia, būti tei-

singam net ir su priešais.
Jisai mokina, kad reikia
neapkęsti nuodėmių,
bet
žmogų. Jisaį tiki į gimtąją
nuodėmę. Tuo visu jis yra
labai arti krikščionybės ir
savo politinėje kovoje jis
galbūt daug daugiau laiko
si krikščioniškų principų
kaip kuris tikras krikščio
nis.
— Aš, — kalba Gandhi, —
matau kad tuo metu, kai
viskas aplink mane keičiasi
ir miršta, yra gyvoji Galy
bė, kuri yra nesikeičianti,
kuri sutveria įvairius daly
kus, juos sunaikina ir vėl
atgimdo. Ta Galybė ir Dva
sia yra Dievas... Jis yra ma
loningas, nes aš matau, kad
tarp mirties yra ir gyveni
mas, tamsybėse yra ir švie
sa, tarp neteisybių yra ir
taurus teisingumas. Iš čia
aš darau išvadą, kad Die
vas yra gyvenimas, tiesa ir
šviesa. Jis yra meilė, jis yra
Aukščiausia Dievas...
Viename savo straipsnyje
1920 metais Gandhi rašė:
— Kam mes turėtume nu
siminti kai miršta vaikai,
jauni ar seni žmonės?... Tie,
kurie tiki į sielą — o kuris

NULIŪDIMO

VALANDOJE

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.

(Įsteigta 1889 m.).

R

Kairo, rugpiūčio 23 d. —
Karo frontas Afrikoje šiuo
metu vyksta senoviniu me
todu — apkasuose, kurie 11
tačiau yra daug menkesni
negu 1918 metų apkasai.

VERONIKA STRAZDAUSKIENĖ
(po tėvais Norvaišaitė; Gyveno 1817 S. Union Avė.)

Mirė rugp. 21, ’42, 9:40 v. v., sulaukus 68 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Juozapą, kuris
tarnauja U. S. kariuomenėje; 2 dukteris, Valeriją
ir žentą Juozapą Kuzmickus, Franees ir žentą Jurgį
Giedraičius; 5 anūkus ir kitus gimines.
Priklausė prie Gyvojo ir Amžinojo Rožančiaus
dr-jų Bridgeporte ir prie Tretininkų dr-jos Dievo
Apveizdos parapijoje.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje,
3307 So. Lituanica Avenue.
Laidotuvės įvyks antrad., rugp. 25 d. Iš Phillips
koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėta į 'Dievo Apveiz
dos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės/ sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Oficialieji komunikatai
teskelbia apie artilerijos ap
sišaudymus ir aviacijos vei
ksmus, nors abi pusės — ašies ir sąjungininkų pajė
gos — sudarė apkasus.

Šis apkasų karas dyku- .
moję tęsis, žinoma, tik tol, I
kol viena pusė pradės ofen-i
šyvą ir tada vėl prasidės
modernusis karas su mekaU. S. Ranger grįžęs iš Dieppe. Amerikietis Ranger
nizuota kariuomene.
(kairėje) grįžęs Anglijon iš Dieppe, Prancūzijoje, po įvykdytų ten commandos atakų prieš vokiečių įsitvirtini
Stockholmas, rugp. 23 d.
mus. Britų commando jam degtuku patarnauja užsidegti
— Norvegijos “premjeras” I
cigaretę (Passed by British iand U. S. censors. Photo cab
Yidkun Quisling grįžo Norled from London).

gi iš indų, muzulmonų neti
Savo draugams Gandhi
kėtų — tie žino, kad siela yra prasitaręs, jog “tušty
nemiršta niekada...
bės momentais” jisai tiki,
kad jis esąs pašauktas iš
Kentėjimai
vaduoti Indiją iš britų pan
Gandžio pažiūra į kentėji čių; bet kai jis mirs, britai
mus yra labai artima krik susilauks katastrofiškų lai
ščionybei^
kų. Gandhi kovoja dėl lais
— Kentėjimas yra žmoni vės, bet jis, ir gal tik jis
jos nuolatinis Palydovas, vienas, įstengia suvaldyti iš
amžinas įstatymas. Jau mo sišokėlius ir kiek galint
tinos turi tiek atkentėti, juos atbaidyti nuo prievarkad jų vaikai gyventų. Gy
venimas ateina iš mirties.
Kvietys tik tada dygsta ir
auga, kai pasėtas kviečio
grūdas sunyksta. Nevienas
kraštas neiškilo, pirma ne
apvalytas kentėjimų ugni
mi... Negalima panaikinti
kentėjimų, kurie yra neats
kiriami gyvenimo palydo11 vai. Progresas turi būti ma
tuojamas pagal tą, kiek ken
tėjimų sugebėta pakelti...
juo tyresnis, kilnesnis ken
tėjimas, tuo didesnė pa
žanga”.

Anglų priešas, kurio
mirties anglai netrūkia
Nepriklausomybė
indų
kalboje yra “swaraj” Tačiau
Gandhi paskutiniu
metu
vieton to žodžio vartojo
“Ramraj”. Tas žodis paei
na iš žodžio “Ram” — Die-

4.

ELZBIETA
DABULSKIENE
Jau sukako dveji metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė Iš
musų tarpo mylimų moter j ir
.motinėlę. Elzbietą Dabulskienę.
.Netekome savo mylimos rugp.
27 d.. 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime* užmiršti.
Lai gailestingasis Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasišaiinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos sielą šiandien,
rngp. 25 d.. Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenč. par. baž
nyčioje, 8 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, Ir
draugais. kaimynus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Elzbietos sielą.
Nuliūdę lieka; Vyras Anta
nas ir Dukterys — Anna Zack
ir Agnės Mažeika.

CLASSIFIED

tos priemonių. Jo mirtis ga
li neribotam indų nacionaliz
mui
atimti bet kokius žmo<•
niškumo varžtus.

JONAS SHIMKUS
Gyveno 4535 S. Marshfleld avė.

Mirė Rugp. 22, 1942, 5:20 vai.
ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lletuvoie. Kilo Iš Ra
seinių apsk., Šimkaičių par.,
Silisninkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime
dukterj Eleną Vojensky, žen
tą Henry, anūkę Judlth Lynn,
pusbrolį Kazimierą Shimkų, Jo
moterį Rozaliją ir jų šeimą lr
daug kitų giminių, draugu lr
pažįstamu.
Lietuvoje
paliko
motiną Moniką ir brolį Rapolą.
Kūnas pašarvotas John E.
Eudeikio kaplyčioje, 4605 So.
Hermitage avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
Rugp. 26, iš Eudeikio kapt
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J
šv. Kryžiaus parai*, bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

JOHN

F.

CUNEO

CO.

405 W. Cermak Road

“DRAUGAS” HELP VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
197 No. Dearbom Street
Tel.:

ADS

VAIKAI AR VYRAI — reikalingi
prie "bindery" darbų. Darbas nuo
latinis. Turi būtl piliečiai.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Washingtonas, rugp. 23 d.
— Karo darbo biuras įsakė
streikuojantiems sunkveži
mių vairuotojams šešiose
vidurvakarių valstybėse nu
traukti streiką.

Dviejų Metų Mirties
Sukaktuvės

t

Laid. direkt. Antanks M. Phillips, tel. Yards 4908.

vegijon iš konferencijų su
Hitleriu.

K. J. Prunskis

A.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Dukterys, žentai ir Anūkai.

VYRAS reikalingas prie skalbyklo
je darbų. Gera užmokestis, pasto
vus darbas. EVANSTON HOSPITAL
(LAUNDRY) Greenleaf 2500

RANdoloh 948R-9489

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED

MOTERYS

įvairiems dirbtu
“shlpping depart MERGINOS IR MOTERYS reikalin
gos prie įvairių dirbtuvėje darbų,
Į
pakavimui ir tt.
BISCCIT CO.
LOOSE wn,E8 B1SCITT CO.
Ashland
3659 So. Ashland
SHEAR MAN reikalingas dirbti prie
No. 2 Shear. Tiktai pilnai patyręs
MOTERYS
lai atsišaukia.
Operuoti drill presus, lr taipgi rei
2220 NO. DOMINICK ST.
kalinga tokių kurios turi patyrimo
prie MlUlt’g Mašinų, dirbti dieno
ACMES. AUTOMATIC SCREW MA- mis ar naktimis. Turi būti pilietės.
CHINE OPERATORIAI. Tiktai pa- Atsišauk'te J Employment ofisą ant
turusiejl reikalaujami. Gera užmo
2-tro aukšto.
kestis, darbas dieną ir naktimis.
HABER SCREW MACHINE CO.
PERFECTION SCRF.W PRODUCTS
900 West Noitli Avenue
COMPANY
1500 West 15tli St.
ALYVINIS ŠILDYTUVAS parsiduo
AUTOMATIC
SCREW MACHINE da. Dėl 5 ar 6 kambarių,. Vls'škai
OPERATORIAI. Vyrai reikalingi o- naujas. Namus pirko, dabar negali
peruotl ir "set-up” B. & S. maši vartoti — parduos už pus1 kainos.
nas. Turi turėt “job shop” paty Parduoda prlvatlški žmonė’. Atsirimą. Aukščiausia užmokestis A-l
šaukitę į: 7129 S. ROCKWELL St.
vyrams. Darbas dieną ar naktimis.
3231 W. LAKE ST.
PAIEŠKO
RENDU.OTI
Marąuette
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimą. apšildoma pečio šiluma. Atsi
TOOL
MAKERS
šaukite
ar rašykite sekančiai:
Prie Bakellte ir plastic moldų. Ne “DRAUGAS,
Box 124, 2334 S. Oak
atsišaukite Jei dabar dirbate De- ley Avė., Chicago, UI.
fense darbus Pastovais darbai. Pa
šaukite MR. MITCHELL — NEVada
6 862. IMPERIAL MOLDED PRO
Drafto boardas N. 109
DUCTS CO., 2925 We t Harrlson.

VYRAI reikalingi
vėje darbams ir į
ment''. Atsišaukite
LOOSE WILES
3659 So.

SCREW MACHINE
OPERATORIAI — SUSTATYT SET
UP) IR OPERUįOTI GRIDLEY AUTOMATICS 100% DEf'ENSE DAR
BAI — 54 VAL SAVAITRN.

MALL

TOOL

7740 South Chicago Avė.

(1908 Blue lsland avė), pra
neša, kad rugpiūčio 31 d.
anksti rytą jis siunčia 25 vy
rus karo tarnybos indukci
jai.

PLATINKITE “DRAUGĄ” SKELBKITfiS

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

“DRAUGE”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Nuliūdę Motina. Brolis. Duk
tė, Žentas, Antikė, Pusbrolis.

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

Laidotuvių Direktorius John
F. Eudeikis, Tel. Yards 17411742.

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
J

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIįį DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

I. J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS

Memorials Erected Anywhere

1646 Weat 46th Street

10821 South Mlchigan Avenue

Tel. YARda 0781-0782

Tel. PULIman 9661

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty
and Dlstinction.

LACHAVVKDZ IR SŪNAI
2814 Weat 28rd Place

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

Tel. CANai 2515

J. LIULEVIČIUS
4848 South Callfornla Avenue
Tel. LAFayette 3572

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

42-44 Eaat 108th Street

ANTANAS M. PHILTJPS

JOHN W. PACHANKIS

TeL PULIman 1270

8807 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

/

P. J. RIDIKAS

iber of tho TJthnanian f^uunher of Cbmmrroe.

MODERNI Hvldlnft PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

RTOZiTDKNCT JA •
5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai,

3854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Weat 18th Street

Viai

telefonai:

YARda 1419

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 Litnanica Avenne

Tel. YARda 1138-1139
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South Oakley Ave.
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' Subscrlptlons: 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.
Advertising in "Draugas” brings best results.

aiškiai žino, kad Amerikos ir Jungtinių Tautų laimėji
mas, yra visų pasaulio tautų laimėjimas.

MM

✓

DRAUGAS

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

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

S

Entered as second-Ciass Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii.
, Under the Act of March 3, 1879.

v

Brazilijai įstojus į kar?
Praėjusį šeštadienį didžiausia Pietų Amerikos res
publika — Brazilija paskelbė karą Vokietijai ir Itali
jai. Tasai žygis padaryta anksčiau negu buvo manyta.
Jį pagreitino Berlyno-Romos ašies submarinų veikla
Pietų Amerikos pakraščiuose, trumpu laiku nuskandi
nusi keliolika Brazilijos laivų ir padariusi tam kraštui
didelių nuostolių. Pažymėtina, kad braziliečiai karo pa
skelbimą ašiai pasitiko su ypatingai dideliu entuziazmu.
Tasai entuziazmas, kaip aiškinama, paeina iš kelių šal
tinių: įniršimas prieš nacius ir fašistus, darančius Bra
zilijai nuostolius ir skriaudas ir noras padėti Jungti
nėms Amerikos Valstybėms laimėti karą, sutriuški
nant Berlyno-Tokio ašį.
Reikia pasakyti, kad Brazilijos vyriausybei šiuo tar
pu skelbti karą buvo nelengva. Iš vienos pusės tai buvo drąsus žygis, iš kitos — didis pasitikėjimas Jung
tinėms Tautomis.
Brazilija tuo tarpu teturi 400,000 vyrų kariuomenę.
Ji dar nėra perdaug gerai apginkluota. Kraštas yra at
viras priešų atakoms. Be to, Brazilijoj gyvena virš
pusantro milijono vokiečių, 250,000 japonų ir apie mi
lijonas italų. Tai dirva penktajai kolonai. Ligšiol, tiesa,
penktosios kolonos veikla apstabdyta, šnipų tinklas ap
ardytas, bet vis tik ne visi vidaus priešai suimti ir pa
dėti ten, kur jie priklauso.
Tačiau pavojaus iš vidaus braziliečių vyriausybė ne
bebijo. Nebijo jo ir iš lauko, nes Jungtinės Valstybės
ir jų santarvininkai, jei būtų pavojus, atmuš ašies pas
tangas mėginti į tą kraštą įsiveržti. Jungtinės Valsty
bės jos pakraščius, be abejonės, patruliuos savo lėk
tuvais ir karo laivais.
Vašingtono politinės sferos sveikina Brazilijos pre
zidento Vargo žygį, nes braziliečių įėjimas į karą pa
greitins nugalėti ašį. Brazilijai bus pristatyta karo ar
municijos. Bus pagelbėta jos kariuomenę apginkluoti.
Trumpu laiku ji galinti sudaryti gausingą kariuome
nę, nes turinti virš dviejų milijonų rezervistų. Kadangi
Brazilija yra turtinga žaliava, dėl to Jungtinės Valsty
bės, pristatydamos jai karo reikmenis, mainais gaus
reikalingos žaliavos. Tai bus didelė pagalba ir Jungti
nėms Valstybėms ir santarvininkams.
Brazilija savo teritorija yra didesnė už Jungtines
Valstybes. Gyventojų ji turi virš keturiasdešimts mili
jonų. Tai yra didžiausia valstybė Pietinėj ir Centralinėj Amerikoj.
Diplomatiniu atžvilgiu Brazilijos padarytas žingsnis
turi nepaprastai didelės reikšmės. Ji yra pirmoji Pietų
Amerikos valstybė paskelbusi ašiai karą. Dauguma P.
Amerikos tautų gana šaltai atsinešė į japonų smurtą
Ęearl Harbore 1941 m. gruodžio 7 d. Jos manė, kad
tai jų neliečia. Tačiau atakavimas Brazilijos laivyno
atvedė karą prie pat jos durų. Atsižvelgiant į tai, kad
ji, Brazilija, yra Pietų Amerikos slenkstis rytuose, jok
vaidmuo šiame kare pasidaro didelis. Jos padarytas
žygis liečia visą Pietų Ameriką. Liečia ir Argentiną,
kuri ligšiol buvo vienintelė P. Amerikos valstybė, pa
laikiusi diplomatinius santykius su ašies valstybėmis.
Gal dabar ir Argentinos politikams akys bus atidary
tos?
Tenka pažymėti dar ir tai, kad Brazilijos paskelbi
mas karo ašiai yra reikšmingas dar ir tuo, kad juo
dar labiau sustiprina visų Jungtinių Tautų iėgas ir
Viltis laimėti karą.
šia proga tenka pastebėti, kad Brazilijoj ir lietuvių
nemažai gyvena. Daugiausia Lietuvos žmonių ten at
vyko po pirmojo pasaulinio karo. Ten jau įsisteigė ke
lios lietuvių parapijos — Sao Paulo ir Rio de Janeiro
miestuose. Ten sėkmingai darbuojasi mokyklose šv.
Pranciškaus lietuvaitės seserys iš Pittsburgh, Pa. Tad,
ir to krašto lietuviams teks visu kuo dėtis prie karo
reikalų. Ir jie, be abejojimo, daug ir noriai dėsis, nes

Amerikiečiai Anglijoj
Nesunku yra suprasti, kodėl Hitleris daro despera
tiškus žygius kuo greičiausiai užimti Kaukazą ir su
naikinti Sovietų Rusijos armiją. Jis nori suspėti pa
Pranešama, kad amerikie
siekti savo tikslą, kol nebus atidarytas antrasis fron
tas Europoje. Bet ar jam tai pavyks, netrukus suži čių karių tarpe, pasiųstų
Anglijon, yra ir Amerikos
nosime.
indėnų.
Tad, naciams teks
Jau daug ‘ženklų matome, kad seniai laukiamas ant
rasis frontas bus atidarytas. Praėjusią savaitę buvo susidurti ir su “šimtapro
padaryta pirmieji mėginimai. Užvakar Anglijos uostus centiniais amerikonais”, ku
pasiekė gausingi būriai Amerikos kariuomenės, daug rie yra ir narsūs ir karingi.
karo pabūklų. Taip pat daug lakūnų ir lėktuvų. Nau
jai pribuvusios amerikiečių jėgos tuoj paskirstytos į
Dr. Al. Račkui, mūsų dien
įvairias stovyklas.
raščio ilgamečiui sveikatos
Iš to galima suprasti, kad yra rengiamasi prie ko
skyriaus vedėjui, priklauso
tai nepaprasto, didelio. Naciai tai jaučia. Dėl to jie
paskutines savo jėgas stumia į Saro ugnį, kad daugiau pagarba ir kreditas, kad jis
surado menininką Viktorą
žaliavos, daugiau savo mechanizuotai armijai kuro pri
Baranauską-Brenar, Linkol
sigrobti. Bet, ar jiems tai pavyks ar ne, kai pasijudins
no cento autorių, esant tik
Amerikos karo jėgos, anglams ir kitiems padedant, na
ru lietuviu. Šis vyras — Bacių jėgos bus sudaužytos. Nacių įsistiprinimas Kauka
ianauskas daug davė Ame
ze tik karą šiek tiek prailgintų, bet Hitlerio padėties
rikos meno pasauliui.
neišgelbės. Jis ir jo visi kruvinieji talkininkai netru
kus bus sutriuškinti.

t

•

Gražus lietuvių pasirodymas
Kiekvienas nuoširdus lietuvis galėjo džiaugtis šau
niu savo tautiečių pasirodymu praėjusį sekmadienį Chi
cagoj Illinois National Day iškilmėse. Galėjo džiaug
tis jaunutėmis lietuviškos mokyklos mokinėmis — šo
kėjomis; galėjo didžiuotis lietuvaitėmis moterimis Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbininkėmis; galėjo gė
rėtis gausingu lietuvių dainininkų būriu; galėjo net
jaudintis gyvuoju paveiksiu, vaizdavusiu lietuvį Vikto
rą Baranauską, kaipo autorių Linkolno cento — gra
žiausio pihigiško vieneto pasaulyje.
Tasai lietuvių pasirodymas įtikino žiūrovus, kad lie
tuviai daug ką yra įnešę į Amerikos gyvenimą, kad
jie ne paskutinėse, bet pirmose Amerikos tautinių gru
pių vietose stovi. Jie patys pirmieji ir darbo ir ištiki
mumo Dėdei Šamui atžvilgiu parodė.
Ypač tenka džiaugtis, kad mes labai gausiai suva
žiavome į tą tautų manifestaciją. Tai parodė mūsų vie
ningumą ir solidarumą. Lietuvių skyrius buvo gausiau
sias ir daugiausia entuziazmo parodė. Taip ir reikia.

I SPAUDOS APŽVALGA |
Gera rezoliucija
“Garsas” skelbia LRKSA Vykdomosios Tarybos su
sirinkimo, buvusio rugp. 12 — 14 dd., rezoliuciją, ku
rios turinys yra toks:
“Vienerių metų Atlanto Čarteržo sukakties dienoje
įvykęs Liet. R. K. Susivienymo Amerikoje Vykdomosios
Tarybos pusmetinis susirinkimas, pasidžiaugęs, kad ši
sena ir didžiausia Amerikos lietuvių katalikų fraternalinė organizacija jau už kelis šimtus tūkstančių dolerių
galėjo išpirkti U. S. karo ir kitokių valstybinių bonų
ir atnaujinęs Vykdomosios Tarybos ištikimumą savo
kraštui — Jungtinėms Valstybėms ir jų garbingam pre
zidentui, nuoširdžiai sveikina Atlanto Čarterio autorius
— Prezidentą Rooseveltą ir premierą Winston Churchill.
Šiuo norime pakartoti tai, kad kaip mūsų organiza
cija, taip milžiniška Amerikos lietuvių dauguma yra
sudėjusi savo viltis į Atlanto Čarterio dėsnius, garan
tuojančius laisvę visoms pavergtoms tautoms, jų tarpe
ir Lietuvai, kuri šiuo metu kenčia vargą, badą ir per
sekiojimus. Reikšdama savo gilų pasitikėjimą ir didelę
pagarbą Atlanto Čarterio autoriams, LRKSA Vykdo
moji Taryba pažada visomis savo jėgomis dėtis prie
U. S. ir Jungt. Tautų karo laimėjimo ir pastovį''*’ ir
teisingos pasaulio taikos atstatymo.”

Po svietą pasidairius

Kirvis pataikė į akmenį

Aną dien nuvykau į ligo
ninę
aplankyti
sergantį
draugą. Įėjęs į kambarį ir
pasveikinęs pamačiau, kad
ligonis labai susijaudinęs.
— Kas yra, kad šiandie
draugas atrodai sūsijaudi
nęs. Gal, jautiesi blogiau?
— No, — atsakė ligonis.
— Še, paskaityk laišką. Ir
padavė man jam adresuotą
laišką.

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

— Kantrybės, daktare.
Teisybė, sveikata nėra val
gomas daiktas. Tai, gal,
nors pavyko ją savyje pa
justi 7
— Tikrai pasakei. Sveika
ta visuomet duodasi pajus
ti.
‘ ‘Sveikas, gyvas, mielas
— Matai, tamsta, — tęsė
drauge! Kaip gyvuoji?...
bendrakeleivis. — kaip da
—
Matai,
—
pertraukė
li

bar paaiškėjo mudviejų gin
Dr. P. Daužvardis, Lietu
gonis.
čas. Jei tamsta, daktare, ne
vos konsulas, Ed. Kubaitis,
—
Na,
kas
tokio?
si žioplesnis už mane, tai
“Vyties” red. ir Lon Laban—
Jis
žino,
jog
aš
esu
li

bent esame lygūs žiopliai,
Labanauskas, konsulato sek
goninėj
ir
rašo:
“
sveikas,
nes ir patsai tiki vienam pa
retorius, parašė stiprius laiš
gyvas
”
.
Supykęs
aš
jam
jautimui, bet ne keturiems.
kus Chicagfos dienraščiams
parašiau
taip:
Bet
tai dar ne viskas. Aš
— “Tribūne”, “Sun” ir. “Ti
“
Tu
žinai,
kad
esu
nes

noriu tamstos, daktare, dar
mes” Baltijos valstybių ne
veikas!
Tau,
gal,
protas
su

vieno dalyko paklausti. Tuo
priklausomybės reikalu są
simaišė,
kad
ligoninėj
esan

ryšyje su angluose besireiš
met bus tikras patvirtini
tį
mane
vadini
sveiku
”
.
kiančia tendencija prasilenk
mas.
ti su Atlanto Čarterio dės
— Prašau klausti. Mielu
Jonui
Piktanosiui
prisėjo
niais. Tie laiškai bąvo at
noru atsakysiu.
eiti
į
teismą.
Advokatu
pa

spausdinti ir ne vienam tų
— Ar tikrai tamsta, dak
dienraščių skaitytojui atida siėmė Čalį Smegenių. Pasi tare, netiki į tai, ko negali
rė akis. Daugiau panašių laiš ruošęs bilai ginti prieš pat matyti arba neužčiuopi savo
teismą Smegenis sako Pik pajautimais?
kų panašiomis progomis!
tanosiui :
— Tikrai. Į nieką netikiu,
— Kalbą paruošiau visai ko negaliu savo akimis ma
Daug kas klausia, kodėl valandai. Pabaiga labai jau tyti arba užčiuopti savo pa
mayoras Ed. J. Kelly praė dinanti. Atsimink: kai aš, jautimais.
jusį sekmadienį neatvyko į baigdamas kalb^, sušuksiu
— Gerai, sako bendrake
Soldier Field, kur buvo taip — Teisybė, teisybė, ateik leivis. — Dabar aš kalbėsiu,
šauni įvairių tautinių gru mums šią valandą! apalpki- o tamsta prašau pasiklausy
pių patriotizmo ir ištikimu me abu sykiu. Tas padarys ti, o jei ko klausiu, — pra
mo Amerikai demonstraci- didelio įspūdžio teisėjui ir šau atsakyti.
bylą laimėsime.
— Gerai, prašau.
— Gerbiamasis nuo pat
pasibaigęs ir Europa jiems liko valdyti. Tačiau jie klys
kūdikystės pats esi pradėta, alijantai tik dabar pradeda sustiprėti ir imti karo
* jęs savo protą lavinti. Pra
iniciatyvą į savo rankas. Tą parodė amerikonų ir aus
dėjai nuo ABC ir baigei uni
traliečių puolimai Solomon salose, tą dar daugiau pa
versitetu — medicinos dak
tvirtino šiomis dienomis įvykęs didesnis puolimas prieš
taro laipsniu. Taip?
vokiečius Prancūzijoje. Tie puolimai laipsniškai didės
— Tikrai.
ir dažnės iki jie įsisiūbuos į vieną milžinišką ofensyvą
—Ar per tą laiką kuo
ne tik Europoje, bet visuose pasaulio frontuose. Tos
met nors matei savo protą?
ofensyvos banga šluos ne tik vokiečius, japonus, italus
(Dar ne galas)
ir kitus jų sąjungininkus, bet nušluos jų planus ir už
simojimus pavergti ir valdyti kitas tautas, kitas val
stybes!”
Auksas ir purve žiba.

JIE KOVĖSI SU JAPONAIS SOLOMONS

Ašis bus sudaužyta
“Vienybė” rašo:
“Negali būti jokioš abejonės, kad vokiečiai visokiais
būdais bando ir bandys panaikinti visas buvusias ne
priklausomas valstybes ir“jas prijungti kaip savo vasa
lus. Prieš kurį laiką buvo net kalbama apie kūrimą
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės ir buvo kalbama
apie kažin kokią savivaldą. Tačiau visa tai aiškiai ro
do į vieną tašką — Lietuvos ir kitų valstybių visišką
pavergimą, o pavergtų žmonių išnaudojimą ir vergijos
pančių uždėjimą.

"Iš tikrųjų, reikia stebėtis vokiečių drąsa ir arogan
tiškumu: jie dabar taip elgiasi, tarytum karaa būtų

("Draurns” Aciue telepnotoi

bombonešio Įgula Pietų jūros orinė je bazėje. Čia matomu bombonešiu ai įgula
numušė du japonų Zeros lėktuvus Solomon salų kovose. Iš kairės: Guunner sgt. Paul
Tuley iš Evansville, Ind.; kap. Kermitt Mas serschmitt iš Ft. Collins, Cok>., vairininkas
(skridikas); korp. Warren Morse iš Middle town, Mass., gunner; Eugene Davis iš WilU. S.

liamsport, Mass.. įgulis viršininkas, kurs su žeistas ir dekoruotas Purple Hearth ordinu.
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BUS 12 BONŲ
PIKNIKE 1
Pirmas: — $500.00

Kiti du:- - po $100.00
Trys bus:- po $50.00
Šeši bus:- po $25.00

PERSKAITĘ “DRAUGI”,
DUOKITE JĮ KITIEMS
DIDELIS ĮĄI’AKDAVIMAN MUSŲ
MILŽINIŠKO STAKO MUZ1KAIENIV INKTK1MKNTI..
PASI.NAUDO KIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPARDUOTI
TUBO8. CLARINETAI. TROM
BONAI.
SAXAPHONE8.
FLUTES bu ••etines" — $35.00. $37.60.
$46.00 lr $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. SPAN1.AK1 MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.60. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 lr $150.00. BASO U2DENOALAS — $12.00 SMIČELAI
SMUIKOMS,
8TRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
lr
CELLO — $1.50. $3.00, $5.00.
$10.00 lr $15.00. Striūnos <181 vi
sų vlrSminėtų instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS-$ 18.50,
$23.50, $35.00. $60.00. I’EDALS,
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brase lr "resd” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Triflboms,
Sazaphonea,
Smuikoms ir Oultarams.
GOLDSTETN’S MUSIC SHOP
914 Maxwcll St.. Chicago.

Tuo būdu bus apsaugota
ir užtikrinta laisvė, kuri
žmogui yra brangiausias
“Nė nežinojom, kad gra J. Gedraitis, Mary Girdž ut,
daiktas.
žiausio pinigo pasauly — Sophie Gudeliauskas, Tony
Tautinių grupių dalys bu
Linkolno cento autorius bu Gudei iauskas, Gus Holzweg.
vo apsitaisiusios savo marCook County chairmanas
vo lietuvis’’ — tokių pastabų
i gaiš, spalvingais ir žavin
buvo girdima milžiniškoj adv. J. Grish, downstate —
gais kostiumais.
žmonių minioj praėjusį sek teisėjas W. Wimbiscus.
Visos tūkstantinės minios
Bendras visų tautų pasi
madienį Soldier Field, Illi
stovėdamos pareiškė ištiki
nois National Day iškilmė rodymo įspūdis buvo didin
mybę vėliavai, šaliai ir vy
gas. Jis sutraukė apie še
se.
Garfieldo ir Douglas parkų dideliuose vandens basei
Virš dvidešimts tautų gy šiasdešimts tūkstančių žmo nuose atogrąžų vandens lelijos žydi įvairiausiomis varso riausybei.
Dramatizacijo8 grupę su
vuose paveiksluose — tab- nių. Gausiausiai pasirodė mis. Kai kurie jų žiedai turi iki 12 colių dijametre. šių
leaux perstatė, ką geriausio lietuviai, kuriems neužteko žavingų augalų mylėtojams dabar proga matyti. Lelijų žy darė apie 5,000 asmenų.
yra davusios Jungtinėms paskirtos vietos. Turėjo už- dėjimas visus sužavi.
Visi pripažįsta, kad ši Illi
Valstybėms. Lietuviai paro- J imti kitų tautų vietas. Įspūnois State Council of Defendė, kad Linkolno cento au- dingą ir turiningą kalbą pase svetimų kalbų divizijos
Pareikšta ištikimybė vėliavai, savo
torius buvo lietuvis — Vik sakė gub. D. Green, kuris,
vadovybės surengta patrio
toras Baranauskas-Brenar. tarp kitko, iškėlė ateivių
tinė demonstracija kuo šau
antrgjai tėvynei ir vyriausybei
WHOLESALE
Ark. M. Žaldoko ir dail. M. nuopelnus Amerikai ir pa
niausia įvykus visus dar
Illinois
National
Day
šį
kas
šiandie
turima.
Dėka
šių
Šileikos pastangomis buvo brėžė, kad Amerika karą iai-'
LIQUOR
daugiau sustiprino ir suben
atvaizduotas didelis Linkol mės ir išlaisvins viso pasau sekmadienį Soldier Field ateivių tautinių grupių sun drino ryžtingai kovoti už
ĮSTAIGA
šauniai praėjo.
kiam darbui ir pasiryžimui
no centas, šalia jo stovėjo lio tautas.
savo ir viso pasaulio laisvę.
Dalyvavo daugiau kaip (J. A. Valstybėse išukdyta
Buvo ir daugiau kalbėto
du vyrai, kurie vaizdavo
prez. T. Rooseveltą, duodan jų — kariškių ir civilinių 50,000 asmenų, kurių daugu- , viena galinga ir vieninga na- SKAITYKITE “DRAUGĄ”
Uvrllojonie
po vl-e
tį įsakymą Viktorui Bara žmonių. Iškilmės pradėta su mą sudarė įvairių tautybių cija, kuri šiandie užima taip
Chicago.
amerikiečių grupės. O jų svarbią vietą pasauly. Ši
nauskui padaryti Linkolno maldomis ir himnu.
būta 22. Jų tarpe gausinga mylinti laisvę nacija šiandie
cento projektą. Lietuvių
VVOLK STLUIO
REMKITE
ir lietuvių amerikiečių gru kovoja už visos žmonijos
SENĄ
1945 VVest 35* Street
“tableaux” į publiką darė 3 asmenys žuvo
LIETUVIŲ
pė.
laisvę ir laimingesnę buitį.
DRAUGĄ,
gražų įspūdį, o lietuviuose
M°ST
N. KANTUll, sav.
kėlė pasididžiavimo jausmą. ant geležinkelio
Dramatizuota šių tautyTai vaizdžiai apibudino MODERN
MUTUAL LIQUOR CO.
’OMI’LETF.
“Tableaux” komisiją sužiniomis iš Brighton, bių žmonių atvykimas į A- kalbėdamas Illinois guber- (ADVANCED
PHOTOGRAPHY
4707 So. Halsted St
darė: ark. M. Saldokas, dr. Mich>> tenai Pere Marque. meriką, jų įsikūrimas ir jų ’ natorius Dwight H. Green. I.OUEST l’OSSIBI.E l'KICES
Telefonas:
BOULEVARD 0014
A. Račkus, dail. M. Šileikis, tte keleivinis traukinys su bendromis pastangomis eko-J Jis sakė, kad amerikiečiai PHONE I.AFAY EITE
N. Klimas. Nemažai prie to traiškė automobilį. Žuvo ne nomikoje iškėlimas to visa, dalyvauja pasauliniam kare
prisidėjo fotografas Stankū vien automobilio vairuoto
nas ir Sophie Barčus.
jas, bet dar traukinio gar
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
Lietuviškus šokius šoko vežio inžinierius ir kurenAR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LLETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: $
Šv. Kazimiero akademijos tojas. Garvežis ir keletas
mokinės, lietuviškais kostiu vagonų nušoko nuo bėgių.
mais pasipuošusios. Jos sa
vo dalį gražiai atliko ir da-' .
.
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
JOSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
rė puikų įspūdį. Jas globojo “4 ŽUVO ndaimeSG

Taupykite... Džiaugsitės

Rugsėjo (sept.)

PARKE

i tikslu apsaugoti, apginti ir
prezervuoti laisvę. Ir jie ne
darys jokių kompromisų su
priešu, nes priešas turi būti
nugalėtas ir bus nugalėtas.

Linkolno cento autorius. - Lietuvaitės gražiai
pasirodė. - Lietuviu grupė gausiausia ir
entuziastiškiausia.

u. s.

V

LELIJOS ŽYDI

LIETUVIAI TAUTŲ MANIFESTACIJOJ

J. Daužvardienė, Lietuvos
konsulo žmona.
Bendrajame visų tautų
chore dainavo daug lietuvių
dainininkų, kuriems suorga
nizuoti komisiją sudarė :
komp. A. Pocius, J. Brazai
tis, A. Mondeika, A. Vana
gaitis. Choristų buvo beveik
iš visų lietuvių chorų — dau
giausia iš parapijų ir Vyčių
choro.
Gale didžiosios ir margo
sios programos, buvo para
das, kuriame dalyvavo ir
Raudonojo Kryžiaus viene
tai. Lietuvaitės sudarė dau
giau pusės visų dalyvių.
Joms vadovavo J. Daužvar
dienė ir Sophie Barčus.

lėktuvais

24 asmenys žuvo praeitą
sekmadien įvykusiose visoj
šaly nelaimėse su lėktuvais.
Yra ir. sužeistųjų. Tarp šių
nelaimių yra nukritę du
bombonešiai. Su vienu žu
vo 7, o su kitu 6 karo tar
nybos vyrai.

IDARGUTIJ

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvių
finansinė įstaiga

MES
MOKAME

3’/a%

40-ti metai
sėkmingai patarnauja t’J

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. Western Avenue

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Phone: GROvehiU 2242

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Ištraukta šeši
Miesto mayoro Kelly įsakymu šešiems tavernams
atšaukti “laisniai” už nusi
kaltimus parduodant svai
giuosius gėrimus. Taverninkai turi teisę apeliuoti.

Grand stande kiekviena Viesulas užmušė
tautinė grupė turėjo po du
tris darbininkus
garbės svečiu. Nuo lietuvių
buvo---dr.
P. Daužvardis,,.
,ten
------------ -------------------Praeitą šeštadienį popiet
Lietuvos konsulas ir red. L. j viesulas ištiko Gary, Ind.,
šimutis, Amerikos Lietuvių įr chicagą, daugiausia šiauTarybos pirmininkas.
Į rvakarinę miesto dalį. Kaip

CRANE

COAL

WHOLESALE

CO.

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

$p / c

POCAHONTAS,

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
7R
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
O. / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. O U

5332 SO. LONG AVĖ.

^usViesulas Gary nuvertė 125
pėdų aukštą kaminą greta
Camegie-Illinois Steel Co.
fabriko. Griūdamas kami
nas sulaužė fabriko dalies
stogą, kurs įgriūdamas 3
darbininkus užmušė ir tris
kitus sužeidė.
Užmušti: W. Ščepaniak,
Joseph Zolondz, 53 m., ir
John Libauskas, 48 m. am
žiaus.
Chicagoj vietomis sukel
ta daug nuostolių. Ties 79
gatve ir Western avė. su
ardytas rengiamas karnivalas. Keletas asmenų su

W. Balanevski, Ch. Šimkus, želta.

Bk ”

FURNITURE

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

x

TEL. PORTSMOUTH 9022
J?

►i .

*

•

SROKER

C .4

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Ruga
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

Lietuvių skyriaus adminis' po prastai, viesului draugavo
tratyvinį šio įvykio komite-1 griaustinis ir smarkus lie

tą sudarė: adv. J. Grish, pirmininkas, kun. Albavičius,
adv. A. Olis, L. šimutis, dr.
Ch. Svenciskas, red. P. Gri
gaitis. Į generalinį komite
tą įėjo: S. Barčus, Ig. Sa
kalas, M. Vaidyla, E. Kubaitis, dr. Al. Račkus, ark. M.
žildokas, N. Klimas, J. Dauž
vardienė, komp. A. Pocius,
komp. A. Vanagaitis, J. Bra
zaitis, A. Mondeika, A. Va
lančius, A. Saldukas, J. Mickeliūnas, J. Mozeris, P. Barsheack, R. Ma želi ausk ienė
(vyriausia usher), W. Sebas
tian, M. Zizas, kunigas W.
Kwinn, P. Kayak, J. Grudis,

Vienintėlifl lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

[•]

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
KAINOMIS

)

Telefonas — REPUBLIC 6051

Rl A D A D

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

Atvyk į m&sų Jardų Ir api1flr*k ata
kų ir šukėtų rūlį LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porčlų, vttkų, skiepų ir fiatų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
Storm Sash, Combination — Door and Insnlation

labai

grroM rflėlrs moterų kailiniai, kaili, įkals papuoštais
,’lotli kotai par,l,lobia nulemtu tomis kalnotiiia.
ATEIKITE

IR

PATAS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIEN!

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Yards 2588

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI 8ALKSMANAI

3039 South Halsted St

TeL VlCtory 1272

T

T

n n au o n
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Rugsėjo 7 dieną visų lietuviu šauni ir
didžiulė šventė

Antradienis, rugp. 25, 1942

ARMIJOS KARO PARODA

Sv. Jurgio parapiją
atlankys trys vyskupai

Į "Draugo" pikniką suvažiuos iš visur senimas
ir jaunimas. Čia skambės dainos. Visi turės
good time. Į "Draugo" administraciją plaukia
išparduotos karo bonų knygelės.
Laikraštis “Draugas” ir, go” karo bonų knygučių dar
jo visi skaitytojai ir priete labiau patobulins laikraštį
mai visu uolumu ruošiasi prie visais atžvilgiais.
Jau daugelis grąžino dnr.
pikniko, didžiausio suvažia
vimo, kuris įvyks rugsėjo 7 “Draugo” karo bonų knyge
d. (Labor Day), Vytauto les. Kurie grąžino išparduo
tas “Draugo” karo bonų
parke.
Rugsėjo 7 dieną, Labor knygeles, jie jau yra prisi
Day, į Vytauto parką ruo dėję prie laikraščio pageri
šiasi suvažiuoti lietuviai iš nimo. Dabar mes laukiame
visur: iš Chicagos, Cicero, jų atsilankant “Draugo” pi
Melrose Park, Kankakee, Au knike, kur turės progos iš
roros, Waukegan, Kenosha, bandyti savo laimę.
Kasdieną “Draugo” admi
Racine, Detroito, Pittsbur
gho, Wisconsin, Michigan ir nistracijai grąžinamos išpar
duotos “Draugo” karo bonų
kitų vietų.
Į “Draugo” pikniką, kuris knygelės. Dar kai kas ne
įvyks rugsėjo 7 d., Vytauto grąžino išplatintų karo bo
parke, suvažiuos ne tik seni nų knygelių, tikimės šią sa
mas, bet ir jaunimas. Į šį vaitę ir iš kitų sulaukti iš
pikniką suvažiuos ne tik parduotas “Draugo” karo
“Draugo” skaitytojai ir jo bonų knygeles.
prieteliai, bet ir tie, kuriems
brangi yra Amerikos šalis
ir dar jų širdyse rusena lie .Sekantieji grąžino
tuviškumo ugnelė, nes šia
tikietus
me lietuvių susibūrime visi
pasijus vienos šeimos na
Iš Chicago: K. Valantis,
riais. Visus žavČ3 lietuviška P. Valantinas, K. Druktenis
daina ir šauni muzika ir bus (dvi knygutes), P. Šimaitis,
proga praleisti gerai laiką G. Rumblauskas, E. Judelis,
(good time).
Ag. Kinderienė, K. Simana“Draugo” piknike lietuviai vičienė, kun. V. Černauskas,
turės progos išgirsti įdomių P. Radzevičius, S. Morkis,
kalbų, nes šiame lietuvių su D. Jankevičia, Butkus ir ki
sibūrime dalyvaus didelių ti.
svečių, tie svečiai suvažiuos
Iš Cicero: Ad. Salukas. J.
iš visų Amerikos vietų.
Smulskis, B. Lucas ir kiti.
“Draugo” pikniko laukia
Iš kitų miestų Waukegan,
visi su didžiausiu nekantru III., Mrs. Z. Zekas (jau tre
mu, nes tai bus didelė visų čią knygutę grąžina ir dar
lietuvių šventė, kurioje lie paprašė kitą); Mrs. A. Betuviai dar kartą prisieks A- lusky iš Malboro, Mass.; R.
merikos vėliavai ištikimybę, Kamandulienė iš Brockton,
pirkdami “Draugo” platina Mass.; Ieva šiaužienė iš Wilmas karo bonų knygeles ir kes Barre, Pa.; J. Krasaus
paieškos būdų kaip dar sėk kas iš Broadhead, Wis.; C.
mingiau prisidėti prie Ame Toranskienė iš Milwaukee,
rikos karo pastangų laimė Wis.; M. Yanish iš Camden,
jimo ir dienraščio “Draugo” N. J.; A. Čebatorienė iš Hart
dar didesnio patobulinimo. ford, Conn.; Mary Thomp
Dienraštis “Draugas” yra son iš Worcester, Mass.; V.
įdomiausias laikraštis, nes J a kavičia iš Cambridge,
jis plačiausiai rašo apie ka Mass.; H. Vactar iš Pitts
rą, lietuvių kolonijų Ame burgh, Pa.
rikoje ir mūsų brolių ir se
Visiems ir visoms “Drau
sių Lietuvoje gyvenimą. Jū go” administracija taria nuo
sų atsilankymas į “Draugo” širdų lietuvišką ačiū už papikniką ir pirkimas “Drau I rodytą prielankumą. XXX

Per pramogas Soldier Field, Chicago, rugsėjo 2 iki 12
d. imtinai bus parodyta, kad Amerikos vyriausybė kariuo
menės dvasine gerove rūpinasi taip, kaip kiekvieno ka
reivio kūno sveikata. Battle Depot parodoje, šalia Soldier
Field, publika galės pamatyti armijos kilnojamą koply
čią, kuri gali būti pakeista katalikų, protestantų ir žydų
pamaldoms, čia vaizduojama kaip armijos kapelionas kun.
Albert kareiviams laiko mišias.

Suimti sporto

Sulaikys gasoliną
geležinkeliu Illinois

krautuvės vagys
Chicagos policija arešta
vo du vyrus, kurie važiavo
įtariamuoju
automobiliu.
Automobily rasta 41 šau
tuvas ir 17 revolverių. Iš
aiškinta, kad jiedu apkraustė sportinių daiktų krau
tuvę South Bend, Ind., ir
visus tuos ginklus atvežė
Chicagon “parduoti.”

Washingtonas, rugp. 21
d. — Atst. Rogers šiandie
paskelbė, jog petroleumo
koordinavimo biuras jam
pranešęs, kad
sulaikyta
gabenimas petroleumo pro
duktų geležinkeliais į dvi
dešimtį vidurvakarių
ir
pie tvakarių valstybių.

Šių valstybių tarpe yra
ir Illinois. Tačiau atrodo,
jog iki šiol dar nesą racio
ną vimo pavojaus ir gąsdi
no būsią galima gauti už
tenkamai.

Areštuoti: John Holt, 36
m., iš Cincinnati ir Clayton
Farley, 27 m. amž., iš Newport, Ky. Prisipažino prie
vagystės.
Policija patyrė, kad abu
du paroliuoti iš Kentucky
valstybės kalėjimo.

tq", bet ir įspėja

mu
X Illinois National Day
praeitą sekmadienį lietuviai
pasirodė labai gražiai. Įvai
rių tautybių minia ypatin
gai kreipė dėmesio į didelį
U. S. cento su Lincoln port
retu piešinį, kurio autorium
yra lietuvis Viktoras Baranauskas-Brenar. Reikia, pa
žymėti, kad savo gausiu da
lyvavimu lietuviai pralenkė
daugelį kitų tautų.

X Adv. J. Grish, Illinois
National Day liet. skyriaus
pirmininkas dėkoja visiems
tautiečiams, kurie bet kuo
prisidėjo prie šaunaus lie
X Juzė Daužvardienė, Lie tuvių pasirodymo praėjusį
tuvos konsulo Chicago žmo sekmadienį Soldier Field.
na, praeitą sekmadienį Sol
X Dariaus-Girėno post
dier Field sulaukė didelių 271 American Legion sek
ovacijų iš lietuvių sekcijos, madienį, rugpiūčio 29tą d.,
kuomet Raud. Kryžiaus “se rengia vadinamą Victory
sučių” parade pirmiausiai balių tikslu paminėti išmo
Pilnutinis mėnulio
maršavo vyresniosios gra kėjimą visų skolų, kurias
žioj uniformoj.
užtemimas
postas buvo užtraukęs sta
X J. ir J. Cinikai, nese tydamas savo rūmus prie
Šiandie, rugp. 25 d., va
niai persikėlė gyventi į Western Avė.
karą nuo 9:00 iki 12:35'po
Downers Grove, III., kur įsi
X Klierikas Antanas čepusiaunakčio bus matomas
gijo nuosavą namą, praeitą panis, prieš pradėdamas tęs
pilnutinis mėnulio užtemi
sekmadienį buvo suruošę į- ti mokslą Tėvų Marijonų se
mas. Kitas pilnutinis užte
kurtuves ir sykiu paminėjo minarijoj, Hinsdale, III., vie
mimas įvyks tik 1944 me
savo dukrelės Frances pir ši pas savo tėvus Town of
tais. Jei naktis nebus debe
mas gimimo sukaktuves. Da Lake.
suota, bus proga stebėti už
lyvavo daug svečių. J. Cini
temimą.
X Pranas čižauskas, ži
kas yra brolis kun. P. Cini
nomas mūs veikėjas, praei
ko, MIC., “Draugo” adm.
tam Federacijos susirinki
PRANEŠIMAS
X Raud. Kryžiaus Bridge me nuoširdžiai pasisveikino
Bridgeport. — Lietuvai port lietuvių vieneto narės:
su A. Daugirdu. Lietuvoj jų
Gelbėti Fondo skyriaus mė Aleliūnienė, Stočkienė, Lau
gimtinės yra kaiminystėje.
nesinis susirinkimas įvyks rinavičienė, Knitienė, Bart
šį vakarą, rugpiūčio 25 d., kienė praeitą sekmadienį
parapijos mokyklos kamba Soldier Field puikiai tvarkė
ryje 7:30 vai. vakare. Visi lietuvių sekciją nurodyda
nariai prašomi susirinkti. mos vietas. Joms pirminin
Bus įdomu išgirsti raportas kavo žinoma veikėja Rožė
iš pikniko ir po to daromi Mazeliauskienė.
planai tolesniam veikimui.

YVashjingtonas. rugp. 21
d. — Paskelbta, jog planuo
jama apmokyti vyrus ir
moteris darbams transpor
to aviacijoj.
SKELBKITfiS

Įvertina "blackou-

Valdyba
“DRAUGE’

Extra! Extra!

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

DISTRIBUTOR
OF

Mayoras įspėja, kad ir
vienas koks žiburys oriniam
priešui gali pasirodyti did
žiai naudingas, tad nėra kas
sakyti dėl 217 žiburių. Per
orinius aliarmus ko pana
šaus neturi būti, pareiškė
mayoras.

$12.300
4 fletų mflr, 1x5 — 3x4 kamb.
žemės plotas 30 pėdų; karėtas
Garadžius 2 auto- djl 1 OHA
mobillams. Kaina.JL/OUU
Modernus 5 kamb. 'cottage’ su
aukėtu cemento fundamentu
30 pėdų plotis.
Kaina ................
5-kių kamb. medinis 'cottage'
su 75 pėdų frontažu. Yra lr
garadžius 2 auto-' * J RAA
mobillams. Kaina, s) *1,UUU
5 fletų mflr. namas <2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat. 2 automobiliams
garadžlur. arti 70-tos tr So.

$ 5.400

LEO NORKUS, Jr.

Visgi jis nurodė, kad per
nutamsymą susekta 217 nu
sikaltimų.
Vadinasi
217
vietų sąmoningai, ar nesą
moningai nebuvo laiku už
gesinti žiburiai.

Ambrosia & Nectar

ssr.7.500

BEERS

2x4 kamb. mūrinis namas —
būngalow stogas, saulės salo
nas yra fronte.
Kaina ................

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
SS

SffiNINtS W«EBOS

Marąuette Manor
2-jų aukS. mūr, 2x6 namas —
Žemės sklypas yra 36x125 p.
vanduo; yra ir garadžius

Chicago mayoras oficia
liai įvertina chicagiečius,
kurie vieningai prisidėjo
prie miesto ir apylinkių
nutamsinimo (blackout) iš
bandymo rugpiūčio 13 d.

RAD I O

Jubiliejiniai šv. Jurgio pa
rapijos metai eina prie ga
lo. Svarbiausios iškilmės įvyks spalių 25 dieną, Kris
taus Karaliaus šventėje. Per
sumą (11 vai.) dalyvaus J.
E. arkiv. S. Stritch ir pasa
kys pamokslą. Sumą laikys
D. G. prel. M. L. Krušas.
Pirmadienyje po to (spa
lių 26 d.) 9 vai. ryto J. E.
vysk. W. O’Brien šv. Jurgio
bažnyčioje laikys pamaldas
už mirusius parapijiečius, ypač šios parapijos fundato
rius.
Antradienį, spalių 27 d. 9
vai. ryto laikys pamaldas
vysk. B. Sheil. Pamaldos bus
laikomos už parapijos jau
nimą, ypač vyrus, išėjusius
į kariuomenę.

X Dr. Račkui, ark. žaldokui ir dail. Šilelkiui Chi
cago lietuviai turi būt labai
dėkingi už pasidarbavimą iš
reklamuoti lietuvius ir kuo
jie yra prisidėję prie Ame
rikos progreso. Per visą
aikštę garsiai nuskambėjo
programos vedėjo praneši
mas, kad “gražiausio visam
pasauly pinigo — U. S. cen
to autorium buvo lietuvis
Victor
Baranauskas-Brenar.” Lietuviai visi pakilo, o
minios ūžė rankų plojimu.

Brighton Park

$ 8,500

H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
W. BRZEZINSKI
5209 SO. ASHLAND AVENUE

A-pdengla su vie
nu kotu. . . sausas
J vienų valandų.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLAUNAMAS
Sumalgyklt 1 gal.
■u vandeniu
Ir
padarykit 1% gal.
maliavos. Jums JI
kalnuos, gatavas
vartojimui, tiktai
ui galioną.
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Floor Sanders----- U|..io ui dicną

IZnseed Alyva.............. 89 llž Ra,
Turpcntlnas...................... 75 tlž

B E R L A N D' S
PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANal 4866
Mes pristatom visur veltui

Sr

Labai Svarbus Visuomenei
|
PRANEŠIMAS

Antradienio vakare bus
lietuviška radio programa
iš stoties WGES. Ją leis
Peoples Furniture Co. krau
tuvė 7 vai. vakare. Progra
moj dalyvaus radio granadieriai, “dėdė” Vaitekūnas ,
ir kiti. Be gražios muizkalės programos bus naudin
gų pranešimų ir patarimų,
šeimininkai ir šeimininkės
girdės gerų žinių apie pir
The Babe at Bat Again. Babe Ruth at his old stamping kimą namams rekmenų, nes
grounds, Yankee Stadium, training for exhibition game Peoples krautuvė tęsia vafor Army-Navy Relief. The old timer hopes to knock one saros užbaigimo didelį iš
o*ut of the park against the swift pitching of Walter John- Par^av*m^I
son.
Rep. XXX.

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-grelėiansia, nes gelžkeliai daugiau ir daugiau užimti ka!*ės reikmenų pristatymu.
Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.
Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
| Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (too nn
vertės “elose out” kaina ................................................ 3>ZZ.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
#1 4 CA
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .......................... $ 14«OU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 (n nr Sl.S GlO 7C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo..
O IKI 3>lO»/0
FU R COATS, $75.00 vertės,
tfon nn
Parsiduoda po tiktai ......................................................... 2>Zo.UU

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžkellams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
karta ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kainas.

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų (t* C QC
<t>Q QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina
lr JO.30

Dėl Alų ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimų galite rasti Aloje firmoje —

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <t* l no
da no tiktai .......................................................................
4>1.3o
$15.00' vertės KOTAI,
<fO ne
parsiduoda po tiktai ......................................................... tį>O./5

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone:

LAFAYETTE 2584

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

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

