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

—Abraham Lincoln
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NAUJOS U.S.. JAPONU LAIVYNO KOVOS
Nacių parašutininkai sėkmingai
veikia rusų užfrontėje
Stalingradui

Nacių vėliava

pavojus, rusai

Elbruse, naciai

Prez. Vargas kalba brazilams
'O

Amerikiečiai sprogdina japonų
orlaivnešius ir desfrojerius
Susprogdinta du japonų orlaivių ne

’S?

šiotojai, vienas kovos laivas. Sunaiki

no dvidešimt vieng japonų orlaivį

BERLYNAS, rugp. 25d.—
Berlyno radio paskelbė na
WASHINGTON, rugp. 25
cių karo vadovybės praneši
d — Laivyno komunikatas
mą, jog vakariniam Kaukaze
paskelbė, jog Jungtinių Vals
vokiečių kariuomenė užėmu
tybių laivynas kovoja šiansi keletą vakarų Kaukazo
kalnų perėjimų ir jog Reicho
vėliava iškelta aukščįausiam
1,451 amerikietis
kalnyno kalne Elbruse.
Komunikatas pare i š k i a,
grįžo iš Japonijos
jog ašies atakos į šiaurvaka
NEW YORKAS, rugp. 25
rius ir pietus nuo Stalingra
d.—Pirmieji repatriuoti iš
do užėmusios daugiau že
("Draugas" . Acme telephoto)
Brazilijos
respublikas
prezidentas
Getulio
Vargas
(centre
iškėlęs
ranką)
iš
rūmų
bal

Japonijos amerikiečiai šį ry
mės, nežiūrint desperatiškų
kono
Rio
de
Janeiro
mieste
kalba
į
suplūdu
sias
brazilų
minias.
Jis
praneša
joms,
kad
tą diplomatiniu laivu Grip
sovietų pasipriešinimų.
jo
vyriausybė
paskelbė
karą
aš
’
es
valstybė
ms.
Tai
ašiai
atsakymas
už
Brazilijos
laivų
sholm atvyksta į Jersey Ci
Dono fronte italų kariuo
skandinimą.
Su
prezidentu
Vargas
balkone
yra
jo
duktė
(kairėje)
ir
žmona,
(dešinėje).
ty, N. J.
menė atlaikiusi kelioliką ru
Sėkmingi Parašutininkai.
Laivu iš Japonijos grįžta
sų atakų, kurios įvykusios
Komunistų laikraštis Prav labai artimam susirėmime.
R
usų aviacija bombar- 1,451 diplomatas, kurių tar
da paskelbė, jog vienoje vie
pe ir ambasadorius Joseph
toje vokiečių parašutininkų Rumunai Kaukaze.
C. Grew ir jo štabas, laik
davo Helsinkį
nuleista pakankamas skai
Prie Azovo jūros rumunų
raštininkai, prekybos asme
čius, kad jie atlaikytų rusų kariuomenė užėmusi KubaGen. MacArthur štabas,! japonų aviacijos ataką Nau
HELSINKIS, rugp. 25d.— nys, misionieriai.
puolimą ir duotų progos nu niaus slėnio miestą Temry- rugp. 25d.—Gen. MacArthur jojoj Gvinėjoj, kuri priešui Rusijos \ orlaiviai atakavo
Uoste keleivius nuodug
sileisti vokiečių transporti uk, kuris yra 40 mylių į štabas paskelbė apie antrą taip pat nepavyko.
Helsinkio apylinkę pereitą niai apklausinės ir peržiū
niams orlaiviams su prieš šiaurvakarius nuo NovorosiKomunikatas pareiškia, naktį, nežiūrint aršaus prieš rės valstybės ir teisingumo
tankiniais pabūklais, moto isko. Šiose vietose vykusios
jog iš 13 atakavusių japonų orlaivinių pabūklų atsišaudy departamentų pareigūnai, ka
ciklais ir apkasų mortaro- aršios kovos.
riuomenės ir slaptosios poli
orlaivių rytinėj
Naujojoj mo.
mis.
Gvinėjoj keturi pašauti, kiti
Pasak karo vadovybės, ke
Orlaivių pavojaus signa cijos atstovai ir muitinės
sužaloti ir tik vienas sąjun las paskelbtas tuojau po oficialieji žmonės. Visa ši
Kai kuriose vietose para liolika sovietų kontratakų
gininkų orlaivis savo bazėn vienuoliktos valandos naktį 1 procedūra gali užimti dvi ar
šutininkai nusileidę grupė prie žemutinio Kubaniaus at
grįžo sužalotas.
mis po šimtą, apie, dvyliką mušta ir jie priversti pasi
ir apie 1:20 vai. ryte aštuo- tris dienas.
Vakar, kaip jau buvo pra inos rusų orlaivių grupės
ar aštuonioliką mylių rusų traukti oliau į kalnus.
nešta, 47 japonų orlaiviai perskrido virš sostinės. Iki
užfrontėje. _ Tačiau Pravda
Vokietijos aviacija tebetę
riaušes,
bandė bombarduoti Australi 1:20 vai. sostinėje nesigir
pažymi, jog parašutininkų
sia dieną ir naktį aršias ata
skaičius nesąs toks didelis,
RIO de JANEIRO, rugp. jos šiaurinį uostą Danvin, dėjo bombų sprogimo. Pra žuvo 19 asmenų
kas, ypač Stalingrade, kur
bet atakos metu pašauta 13 nešimai iš sostinės apylin
kaip vakarų fronte ar Kre
naikinama ginklų gamyba ir 25d.—Brazilija šiandie buria
BOMBAY, rugp. 25 d. —
tos saloje.
savo karines pajėgas ir veda japonų orlaivių. Pereitą nak kės dar negauti.
kiti taikiniai.
Britų komunikatas šiandie
kovą su priešu savo ribose, tį japonai bandė atakuoti
Laimėjimai Kaukaze.
(Čia
suomių
cenzorius,
ku
arcišk5i jog
19
kai tuo pačiu laiku jos kai Danvin uostą, bet ataka
ris
pirmą
kartą
privertė
kodien
,
žuvo
devyniolika
inch
i.
Sovietų informacijos biu
myninės valstybės deda pa jiems nepavyko ir jų bom
ttuirchillas
konferuoja
ras paskelbė, jog perėję Do
bos tepataikė tik į pelkes. respondentą kalbėti švediš- sų Patnoje ir Shahabad disstangas jai palengvinti.
ną vokiečiai
pasistūmėję su savo ministeriais
Virš New Britain salos kai vietoj anglų kalba, nu trikte, Bihar provincijoj, ka
Argentina, Chile, Peru, japonų du kovos orlaiviai traukė telefoninį susisieki policija apšaudė minią, ban
pirmyn į pietryčius nuo Klet
Paragvajus ir Bolivija su bandė sulaikyti sąjunginin mą).
skajos, bet rusai sulaikę
dančią suardyti geležinkelio
LONDONAS, rugp. 25d.—
naujas vokiečių atakas ir da Šiandie Anglijos premjeras teikė vakar Brazilijai neko- kų žvalgybos orlaivius, bet
bėgius ir kelius.
rą priešui milžiniškus nuos Churchill posėdžiavo su sa vojančios valstybės teises, vienas japonų orlaivis palik Kinai atakuoja svarbia
Komunikatas taip pat pra
kai
uo
pačiu
laiku
Braizlija
tolius.
neša apie įvykusias riaušes
tas liepsnose, o kitas paspru
vo karo kabinetu ir matomai
suėmė septynioliką
ašies ko.
Katroje ir Minapore, kur
japonu bazę
Priešas taip pat pasiekę:, pranešė apie savo pasitari laivų ir uždarė tris ašies fi
esą nunaikinta policijos sto
Naujojoj Gvinėjoj po rug
Prochladnenski apylinkę, aš- mus su Stalinu ir apie kelio nansuojamus bankus, kurių
CHUNGKIINGAS, rugp. tys. Katroje nužudytas po
nuoniasdešimt penkios my nę svarbiausiose karo bazė ištekliai siekia beveik $35,- piūčio 17 dienos susirėmimų
25d.
—Kinijos karo vadovy licininkas ir Minapore nušau
pirmieji susirėmimai įvyko
lios į šiaurryčius nuo Groz- se Egipte ir Irane.
000,000.
vakar, kai prie Kokodos iš bė paskelbė, jog Lishui, iš tas policijos subinspektoriui
ny, Kaukaze,
Londone laukiama nepap
vaikyti japonų sargybiniai. kurio pati Japonija gali būti
Dvi Valstybės.
rastų įvykių, ypač kai pra
bombarduojama, šiandie ata
Pietų
Amerikoje
dar
dvi
nešta,
jog
ministeris
pirmi

kuojamas kinų kariuomenės, Britai bombardavo
Nuleis didžiausi U.S.
ninkas ne tik lankėsi Egip valstybės tebepalaiko diplo Karo pramonei reiks
kuri privertė japonus pasi
matinius santykius su ašies
Frankfurtu, Wiesbaden
karo laivą lowa
te, bet Irane ir Irake.
traukti į patį miestą.
7
milijonu
moterų
valstybėmis—tai Argentina
U.S. Bombanešiai.
Komunikatas pareiškia,
ir Čilė.
LONDONAS, rugp. 25d.—
NEW YORKAS, rugp. 25
V/ASHINGTON, rugp. 25
jog
japonams
jau
padaryta
Tuo
tarpu
Jungtinių
Vals

Aviacijos ministerija paskel
d.—Vienas didžiausių karo
Tačiau Čilės užsienio rei d.—Karo darbo pajėgos ko milžiniški nuostoliai ir jog
tybių
didieji
bombanešiai,
bė, jog “didelės pajėgos” bri
laivų pastatytų Amerikoje
kalų ministeris Ernesto Bar- misijos narė Miss Thelma kinų kariuomenė, užėmusi
skraidančios
tvirtovės,
va

tų bombanešių atakavo Fran
bus nuleistas į vandenį šį
ros pareiškė Brazilijos am McKelvey pareiškė, jog iki Linchwan sekmadienį, žy
kar
dienos
metu
jau
ketvir

kfurtą ir Wiesbadeną ir ki
ketvirtadienį. Tai 45,000 to
basadoriui, jog Čilė neleis ateinančių metų pabaigos giuoja į šiaurę.
tą kartą bombardavo oku
tus taikinius Reino krašte.
nų kovos laivas Iowa.
“savo valstybės teritorijoje šio krašto karo gamyba pa
Tikslių aviacijos pajėgų
Kariuomenės sluogsniai
Šis laivas yra 10,000 tonų puotosios Prancūzijos dalia. ar Čilės jurisdikcijoje esa reikalaus apie septynis mili
pareiškia, jog Kinijos kariuo neskelbiama, bet iš paskelbididesnis už bet kurį kitą
Jungtinių Valstybių karo muose vandenyse bet kokių jonus moterų darbininkų.
Amerikos karo laivą ir bus vadovybė Anglijoje pareiš veiksmų, kurie gali būti Bra
Ji taip pat pažymėjo, jog menė pasiekė pozicijas per ■ mo, jog žuvo šešiolika orlaibaigtas septyniais mėnesiais kė, jog rezultatai tokie pat zilijai kenksmingi.”
susidarius transportacijos ir šešias mylias nuo Chuhsien, vių, galima spėti, kad ata
prieš nustatytą laiką.
gyvenamųjų butų trukumai, svarbios japonų bazės Che- kose dalyvavo apie 300 oriai
kaip ir ankstesnėse atakose:
kai kuriose vietose kiekvie kiango provincijoj, kad pa vių.
visa dvylika bombanešių pa
siruoštų bombardavimo ata
Be šių Vokietijos miestų
Saulė teka 6:10 vai., saulė siekė savo tikslą ir viai su nacių laivų dirbtuvės, esan na moteris turės eiti dirbtukoms
ant
Japonijos.
britų bombanešiai apmėtė
grįžo. Bombomis apmėtyta čios Le Trait, netoli Rouen. i vėn dirbti

MASKVA, rugp. 25 d. —
Šiandie vokiečiai koncen
truoja dideles savo tankų
pajėgas
kairiajam
Dono
krante prie Stalingrado, kai
tuo pačiu laiku būriai nar
domųjų mobbanešių ir parašutininkų pasirodė Dono ir
Kaukazo frontuose.
Pranešimai iš karo fronto
pareiškia, jog pereitą naktį
vokiečiai frontan pasiuntė
didelės paramos ir pravesta
ataka, kurioje dalyvavo ka
riuomenė, tankai ir milžiniš
kas skaičius aviacijos.

Naujojoj Gvinėjoj sunaikino
17 japonų orlaivių

Lotynų penkios
valstybės remia
Brazilijos karą

leidžias 7:35 vai.

die dideles aviacijos ir lai
vyno kovas prieš galingus
japonų pajėgas, kurios ban
do atgauti kontrolę Solomon
salose.
Pasak laivyno komunika
to, Amerikos lakūnai taik
liai apmėtė bombomis jiau
pustuzinį su virš japonų lai
vų, kurių tarpe du orlaiviai
ir kovos laivas.
Pašauta 21 Japonų
Orlaivis.

Pačioje pradžioje šių ko
vų, kurios dar tebevyksta,
umerikiečiai pašovė dvide
šimt vieną japonų orlaivį ir
amerikiečių orlaiviai tik men
kai tenukentėjo.
Kova pradėjo plėstis rug*
piūčio 23 dienos popietyj,
kai kariuomenės ir laivyno
orlaivnešiuose esą orlaiviai
sėkmingai bombardavo du
japonų orlaivnešius, vieną
kovos laivą, vieną transpor
tinį laivą, vieną kruzerį ir
nepažymėtą skaičių kruzerių.
Transportinis laivas ir
kruzeris palikti liepsnose po
Amerikos orlaivių atakos
rugpiūčio 24 dieną, į šiaurę
nuo Guadalcanal salos.

Atakos Tikėtąsl.
Laivyno komunikatas pa
žymi, jog vykstančios kovos
yra milžiniško pobūdžio ir
jog japonai atvykę iš šiaur
ryčių. šios kovos tebevykstančios ir jas veda daugiau
sia kariuomenės ir laivyno
aviacija.
Iš laivyno komunikato
taip pat galima suprasti, jog
Amerikos kariuomenės ir
laivyno sluogsniai tikėjosi
aršios japonų kontratakos,
kad jie atsiimtų savo bazes
Tulagi ir, motomai, laivy
nas yra tinkami pasirengęs
šias atakas sutikti.
Laivyno komunikatas nie
ko nesako iš kur Japonai
atvyko, tačiau kai kurie
sluogsniai spekuliuoja, jog
japonai savo laivyno pajė
gas galėję sukoncentruoti
Truk saloje, Caroline saly
ne.

WASHINGTON, rugp. 25
d.—Washingtonan, kon fe ren
cijoms su Prez. Rooseveltų,
atvyko Naujosios Zelandijos
premjeras Peter Fraser.
bombomis geležinkelius Eu
ropos pajūryje.

didžiųjų ežerų lėktuvnešis

MUSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Už nedarbą 100
milijonų dol.

LIETUVIO KUNIGO PERGYVENIMAI DIDŽ. KARE
Lietuvis kunigas, Didžiojo karo veteranas
norėtu dalyvauti fronte su kariais, bet
nesveikata neleidžia. K? jis pasakoja apie karo
Didžiojo karo veteranas
Lietuvių išeivijos Ameri
koje istorija yra turininga
ir įdomi. Kur pažvelgsi, vis
rasi ką tai tokio įdomaus
ir nepaprasto. Verta ši isto
rija pavartyti, nes daug pa
mokinančių dalykų rasime.
Šiandien noriu parašyti šį
bei tą apie kunigą Jurgį Jo
naitį, kuris 1918-1919 m. da
lyvavo Europoje, Prancūzi
joje karo frontuose, kaipo
karo kapelionas.
Kun. J. Jonaitis grįžęs iš
karo fronto dirbo pastoraci
nį darbą. 1936 metais atsi
sakė iš klebono pareigų, ku
rias ėjo Blair, Nebraskoje.
Jis atsisakė iš klebono pa
reigų dėl nesveikatos ir ap
sigyveno Tuscon, pietinėje
Arizonos dalyje. Į šią vietą
žiemos mėnesiais atvyksta
daug žmonių: vieni praleisti
žiemos laiką, o kiti pataisy
ti sveikatą. Tai yra vieta,
kuri pasižymi gamtos gro
žiu ir sergą ieško sveikatos.
Čia gydosi tuberkulioza, ast
ma, atraitis ir kitomis ligo
mis sergą.
Į Tuscon atvyksta re tik
kitataučiai, bet ir lietuviai.
Šiame mieste gyvena kele
tas lietuvių šeimų. T'iscon
apylinkėse yra keletas ka
ro aerodromų, kuriuose gy
vena lr lavinasi lietuviai jau
nuoliai.

žeistų buvo. Mamos upė pa
plūdo kraujais. Ir ten daly
vavo lietuvis kunigas, teik
damas kariams dvasinius
patarnavimus ir stiprinda
mas jų dvasią.

Kun. J. Jonaitis kartu gy
veno su kareiviais fronto b
nijose ar apkasuose ir jį ka
riai pamilo kaip tėvą, kaip
savo artimiausią draugą.
Kun. J. Jonaitis apie sa
vo pergyvenimus karo fron
te yra parašęs knygelę: "Ma
no patyrimai Didžioj karė
je, 1918 ir 1919 m.”, kurioje
atskleidžia amerikiečių ka
rių drąsą ir vaizdžiai paro
do karo baisybes, kur pa
saulis padaromas griuvė
siais. Kun. J. Jonaitis, Di
džiojo karo kapelionas rašo:
“Esant netoli fronto linijos,
mums daug naktų prisegda
vo praleisti be miego... Mes
dažniausia ilsėdavomė3 miš
kuose.... Labai dažnai lydą
vo. Per keturias ar penkias
dienas būdavom šlapi kaip
žiurkės.... Apkasuose mes
turėdavom įvairaus brudo
žiurkių, blusų, utelių. Kurie
tik buvo fronto linijose tu
rėjo utelių, blusų ir niežų.
Visa tai paeina iš nešvaru
mo, dulkių, neplovimo ir nemainymo drabužių, rūpesčio
nerviškų pergyvenimų ir
bombardavimo.”

Vertinga dovana

Dabar gyvena Tuscone

Kun. J. Jonaitis, kuris da
lyvavo Didžiojo karo fron
te, šiandien irgi gyvai domi
si karo reikalais ir stropiai
dalyvauja viešame gyveni
me, kiek gyvenimo sąlygos
ir sveikata leidžia.

Dabar kun. J. Jonaitis gy
vena Tuscone ir gydosi. Jį
pereitą žiemą aplankė prel.
M. Krušas, kun. Ig. Albavi
čius.

Šiomis dienomis kun. J.
Jonaitis padovanojo savo
nešiojamąjį altorių (portatelį) karo kapelionui G B.
Gerneriui,
Davis-Monthan
Field. Kun. J. Jonaitis šį ne
šiojamąjį altorių vartojo šv.
Mišioms Didžiojo karo laiku
Prancūzijos fronte, kur ne
vienam kariui teikė dvasinę
paguodą ir stiprybę.
Kun. J. Jonaitis, Didžio
jo karo veteranas, negalė
damas dėl nesveikatos daly
vauti šiame kare, o jis labai
norėtų būti fronte su ka
riais, atidavė gražų ir pa
togų nešiojamąjį altorių ki
tam karo kapelionui, tuo
prisidėdamas prie č;o karo
laimėjimo pastangų ir kar
tu pareikšdamas, kad karo
rcteranas yra dvasioj fron
te su kariais, kurie kovoja
už laisvę ir gražesni gyve
nimą.

Karo fronte

Jei kas nori žiemą pabėg
ti nuo šalčių ir sniego, tai
vyksta į Tusconą, kur yra
daug grožybių ir įdomybių
ir galima su kaupu pasisem
ti sveikatos.
Jei kas norėtų apie šią
vietą gauti informacijų, te
gu kreipiasi šiuo adresu:
Tuscon Sunshine Climate
Club, Arizona.
K. B.

Mirė senas Ptiila
lietuvis
Philadelphia, Pa. — Rug
piūčio 19 dieną gražiomis iš
kilmėmis iš šv. Kazimiero
bažnyčios šv. Kryžiaus kapi
nėse palaidotas vienas se
niausių lietuvių — Kazimie
ras Kavaliauskas. Velionis
iš Lietuvos atvyko člv 1885
metais ir lygiai prieš 50 me
tų tapo Amerikos piliečiu.
Liūdėti paliko žmoną Mari
joną, vieną dukterį Mrs. An
na Petronis ir keturis sū
nus: Juozą, Steponą, Samu
elį ir Tomą. Vienas sūnų —
Juozas yra plačiai žinomas
laidotuvių direktorius, kurio
gražioje įstaigoje buvo pa
šarvotas ir velionis.

Kun. J. Jonaitis turi.ir.gas
karo fronto pergyvenimais,
nes jam teko 1918 metais
kartu su kariais dalyvauti
mūšiuose Prancūzijoje, prie
Chateau Thierry, kur ame
Šermenyse dalyvavo labai
rikiečiai sulaikė vokiečių
daug
lietuvių ir kitataučių,
reržimąsi į Paryžių. Per de
šimts dienų vyko aršios ko nes velionis buvo plačiai ži
Koresp.
jos. Daug ten žuvo, daug su nomas.

Lenkai pagerbė
Maironį

išmokėta

Philadelphia, Pa. — Pasi
I darbavimu vieno vietinio
Illinois valstybės darbo plunksnos darbuotojo, mūs
departamento
direktorius didžiausio poeto Maironio
Francis B. Murphy praneša, 10 metų mirties sukakties
kad nuo 1939 m. liepos mė- 1 proga, lenkų didžiausiame
nėšio iki 1942 m. gegužės savaitrašty “Gwiazda Polarpradžios darbininkams už ' r.a” 22 d. rugpiūčio tilpo ei
nedarbą išmokėta 100 mili liuotas kūrinėlis pagerbimui
jonų dolerių kompensacijo to mūsų poezijos dievaičio
mis.
— Maironio!
“Pisorius”
Valstybės legislatūra 1937 m. pravedė vadinamą ILIETUVIS DAKTARAS
llinois Unemployment ComOPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
pensation aktą, kurs įsiga
atsako
minga! ui
liojo 1939 metais.
I
prieinamą kainv
1941 metaii aktas patai
JOS F. BUDRIK
sytas. Už nedarbą darbinin
Naujai priimti oro tarnybon kadetai iš mažos valties stebi didelį lėktuvnešį. į kurį
KRAUTUVĖJE
kams mokama aukščiausia
artimoj ateity jie bus nukelti mokslintos. Lėktuvnešis padirbtas iš ekskursinio laivo
suma 18 dol. per savaitę per
3241 So. Halsted St.
vardu Seęandbee. Dabar jis vadinasi USS. Volverine.
20 savaičių. Pirmiau buvo
Telefonas:
! mokama 1 dol. per 16 sasekiojimus. Reikšdama sa malonių įspūdžių.
Calumet 4591
LRKSA Vykdomoji
i vaičių.
vo gilų pasitikėjimą ir dide
Šią vasarą buvo daug įDHL RADIO PATAISYMO
Kompensacijos fondan
lę
pagarbą
Atlanto
Čarterio
vairių
parengimų. Rengė vi
Taryba Atlanto čarterio
PASAUKITE:
moka vieni darbdaviai, ku
autoriams, LRKSA. Vykdo si: moterų draugijėlės ir
YARDS SORA
rie parsamdo 6 arba dau
sukakties proga
moji Taryba pažada viso mūs didžiulių organizacijų
giau darbininkų.
DR. G. SERNER
Vienerių metų Atlanto mis savo jėgomis dėtis prie kuopos. Girdėti, naujai su
U.
S.
ir
Jungt.
Tautų
karo
sitvėrė
jaunimo
draugijėlė,
LIETUVIS
AKIŲ GYDYTOJAS
Čarterio sukakties dienoje
— “Frankfurter Zeitung”
25
metų
patyrimas
laimėjimo
ir
pastovios
ir
mūsų naujo klebono pasidar ' (VI. 28) nagrinėja Kara
įvykęs Liet. R. K. Susivie
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
nymo Amerikoje Vykdomo teisingos pasaulio taikos at bavimu. Linksma, kad jau liaučiaus uosto padėtį. Laik
Kreivas Akis
nimas
vėl
pradėjo
rodyti
gy

statymo.
sios Tarybos pusmetinis su
raštis išveda, kad šis uosIštaiso.
vumo ir pažinti svarbą drau
sirinkimas, pasidži augęs,
j tas dabar aptarnaująs di- * Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3461 SO. HALSTED ST.
kad ši sena ir didžiausia Metinė Lietuviu Diena gijos vieningumo. Tik tiek ' džiulius plotus, kurie atsiskaudu, kad lietuvių jauni
kampas 84th St
Amerikos lietuvių katalikų
I radę, “atpuolus nepriklauso
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Youngstoįvn, O. — Aštun mo eilės retėja, nes daug mai Lietuvos valstybei”.
fratemalinė organiz a c i j a
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
lyra pašauktų į kariuomenę.
jau už kelis šimtus tūkstan ta metinė Lietuvių Diena
Tas skaudžiai atsiliepia į
LIETUVIAI D A KTARA I~
čių dolerių galėjo išpirkti bus šįmet The Whippoorwill
mus visus, nes jie palieka
U.S. karo ir kitokių valsty Grove, rugsėjo 7 dieną (LaTaL YARda 3148
didelę spragą, kurios nėra
Dl
P.
ATKOČIŪNAS
tor
Day).
Ši
vieta
yra
leng

binių bonų ir atnaujinęs
kuo užpildyti.
OR. V. A. ŠIMKUS
DANTI8TA8
Vykdomosios Tarybos išti va privažiuoti, taip pat yra
vietos lietuviams žinoma.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Girdėti, kad LRKSA kuo 1446 So. 49th Court, Cicero
kimumą savo kraštui —
Aitradieniais,
Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
Šįmet Lietuvių Diena bus pa rengiasi turėti parengiJungtinėms Valstybėms ir
ir Penktadieniais
744 VVest 35th Street ..
.įvairesnė visais atvejais. Iš ms orui atvėsus.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.
jų garbingam prezidentui,
lanksto planuojama prograS. Brolis i 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
nuoširdžiai sveikina Atlan )ma taip, kad atvykusieji sve
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
ir Šeštadieniais
to čarterio autorius—Pre
Šventadieniais 11-12.
čiai iš kitų ir tolimesnių ko
Valandos: 3 — 8 popiet.
zidentą Rooseveltą ir prem
TaL OANal 5969
lonijų praleistų gražiai ir
Būkit Malonūs DR. F. C. WINSKUNAS
jerą Winston Churchill.
maloniai laiką ir išsivežtų
DR. WALTER J. PHILLIPS
SAVO AKIMS I
Šiuo norime pakartoti tai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik viens pora akių visam gy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad kaip mūsų organizaci
venimui.
Saugokite jas, leisdami
2158
VVest
Cermak
Road
išegzaminuoti jo*i modemISkiausia
ADVOKATAS
Ofisas ir Raridencija:
ja, taip milžiniška Ameri
metodą, kuria regėjimo mokslas
Ofiso taL OANal 2346
gali sutelkti.
2155 VVest Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0
kos lietuvių dauguma yra
85 METAI PATYRIMO
Seredoj pagal sutartį.
prtrluklme akinių, kurie pašalina
OFISO VALANDOS
sudėjusi savo viltis į Atlan WHIINEY E. TARUTIS
Bes.: 7004 So. Falrfleld Avenue
vtsų aklų įtempimų. ..
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bea. teL: HEMloek 2100
ADVOKATAS
to čarterio dėsnius, garan
ANTRAS OFISAS
Dr. John J. Smetana T< YARds 2246
Centrinis Ofisas:
tuojančius laisvę visoms pa
2017
So. VVestera Avo.
8183 S. HALSTED ST.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
vergtoms tautoms, jų tarpe
TaL OANal 7171
DR. 6. VEZEUS
(lietuvių Auditorijoje)
OPTOMETRTSTAI
ir Lietuvai, kuri šiuo metu
Nuo
8
vai.
ryto iki S vaL kasdien
VALANDOS: Nuo 1-mos ild 8-tos
1801 So. Ashland Avenue
DANTISTAS
kenčia vargą, badą, ir per
Rampas 18-tos
valandos vakare.
relctonas: OANAL 0533, Oblcagv
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TeL ........... VIRginia IBM
•

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKĖJIMAIS
-

Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2614

TeL BTAte 7671

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m.
Trečiad. tr leAt&d. 8:80 a. m.
Iki 7:09 p. m

Telefonas: HEMiock 5849

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao UL VIRginia 0036
Reaideneųoa ULt BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

Tol. OANal 6122

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA* IX CHIRURGAS

Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal
b™,

i.

8887

KAZANAUSKAS
Sekretorius

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis auaitarua.

2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND BURGEON

4845 So. Ashland Avenue
01180 VALANDO8:
Nu* 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office UL YARds 4787
Namų UL PROspect 1830
ToL YARda 6021.
Rea: KENirood B167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaL: auo 1-3; nue 1:30-8:80

736 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2201 VVest Certnak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Ofiao vai.: 1—3 if 6-6:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir Seštad. va
Trečiadieniais i pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.

8958 So. Talman Ava.
TaL GBOvaMU 0611
Offica UL HEMiock 4848

DR. PETER T. BRAZIS

DR. S. BIEŽIS

4157 Archer Avenue

MUTUAL
FEDERAL

arti 47th Street
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

REZIDENCIJA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3241 VVest 66th Place

1913 So. Halsted 84.

TeL REPubllc 7868
TaL OANal 0267
Rea UL: PROspect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-6
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutarti.
Ras, tdafoaas SBElay 0424.

TaL Cicero 1424

DR. S. R, PALUTSIS

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

BR. CHARlfS SEGAL
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)
Tel MUNrag SMO

Okicago, QL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki g
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 »al. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 6094
Res. Tel.: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat Ir 49th CL
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
RakMeadja: 6600 So. Artesian Ava
2 iki 4 popiet
7 iki t vakare Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Nedėliomis nuo 10 iki Ik vai. dinų.
ir pagal nutartį.
6 iki 0 vaL vakara.

1821 So. Halsted Street

Res. 1625 So. 50th Avenue

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-čioa popiet
ir nuo
6-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: YARDS7299
8825 South Halsted St.

Tai. Cicero 1484

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiao Tel. LAFYETTE 3210
Emergeory KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

OF1RO VALANDOSNuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
4146 Archer Avenue
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspect 6737
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.1 Namų telefonas VIRginia 2421
10 iki 2:30 P. H.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Ireč. u Salun.

luaitariBUk

rf.mkitE “DEALG&"

BIIDIII

TrelJacHenis, rugp. ?8, 1942

’ts' sakomybę. Prieglauda, tai
visų mūsų reikalas. Todėl vi
si ir susirinkime, kad pasi
tarti, kad rimtai ir demokra
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
tišku būdu visus klausimus
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
išspręsti, kad vėliau neda
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
rytume
priekaištų valdybai
Kotrina Sriubiene ir J. Motekaltis, vice pirmininkas;
ir, aplamai, vieni antriems.
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimšu, finansų
Valdyba ir direktoriai
raštininkas.

LABDARYBĖ

J?

Šiandien labdariu
centro susirinkimas
Šj vakarą, būtent rugpiū
čio 26 d., paprastoj vietoj —
Šv. Kryžiaus parap. salėj,
jvyks Labdarių Sąjungos
centro valdybos, direktorių
ir visų sąjungos kuopų at
stovų labai svarbus susirin
kimas. Prašome susirinkti
pusę valandos anksčiau t. y.
7:30 vai., nes turėsime dau
giau reikalų negu kituose
susirinkimuose turėdavome.
Valdyba

Direktorių darbai
Rugpiūčio 17 d. Šv. Kry
žiaus parap. mokyklos salėj
buvo Labdarių Sąjungos di
rektorių susirinkimas, kuria
me dalyvavo sąjungos val
dyba ir keletas svečių. Į šį
susirinkimą buvo atsilankę
senelių prieglaudos statymo
reikalais ir šie gerbiami kle

bonai: kun. A. Linkus, kun.
Ig. Albavičius, kun. J. Paškauskas, kun. A. Baltutis ir
taip pat adv. Juozas Grišius.
Tai buvo labai svarbus pa
sitarimas prieglaudos staty
mo, vedimo ir užlaikymo rei
kalais. Diskusuota daug ir
gyvai. Tačiau jokių nutari
mų nepadaryta. Norima, kad
patys labdariai savo tarpe
gerai išsikalbėtų, suvienodin
tų savo nusistatymą ir ga
lutinai pasisakytų dėl prieg
laudos ateities. Dėl to di
rektorių susirinkime keltieji
klausimai pernešami j lab
darių centro mitingą, bū
siantį šį vakarą, rugpiūčio
26 d.

Direktoriai ir valdyba reiš
kia norą, kad į viršminėtą
susirinkimą suvažiuotų visų
kuopų atstovai ir visi lab
dariai, kuriems rūpi ir są
jungos ateitis ir prieglaudos
reikalai. Valdyba ir direk
toriai nenori vieni imti at

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.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

bės. Jam tik rūpi, kad lie
tuviai seneliai kuo greičiau
siai susilauktų prieglaudos
namo.
Ld.

Prieglaudos
statytojai

Kiekvienas aukotojas yra
lietuvių senelių prieglaudos
Mūsų vajus
statytojas, štai, tomis die
Senelių prieglaudai staty nomis per J. Motekaitį prie
ti vajus eina. Kuopų veikė glaudai aukojo ir statytojais
jai, kiek išgalėdami, darbuo tapo šie: po $5.00: Antanas
jasi, renka aukas. Nesnau Kuncius, Juozas Bublis, V.
džia ir centro valdyba. Gra Malinauskis, Alex Milkalin,
žiai paakstina prie vajaus V. Diokus. Mikalina Junosudarbų ir mūsų dienraštis kas $3.00. Po $2.00: Jonas
“Draugas’. Bet vis tik jau ir Barbora Naujokai, Mari
čiama, kad dar ko trūksta.- jona Ačienė, J. Atkočaitis,,
Ir žinom, ko trūksta. Truksė O. ir K. Po $1.00: V; ir O.
ta specialaus aukų rinkėjo Lazauskai, Petronėlė Bretikunigo, kurs su kunigų kle kas, F. Milius, T. Orlauskie
bonų žinia važinėtų po įvai nė, F. Lukauskienė, D. Manrias apylinkes, sakytų pa kus, E. Masiokas, A. Gudai
mokslus bažnyčiose, prakal tis, Kazimieras Astunolika
bas salėse ir, laikui leidžiant, (?), M. Žukauskas. O. Pavaikščiotų po namus, kaip raitienė, E. Jukobka, F. Eisavo laiku darydavo a. a. siškas, O. Čeponienė, A. Bekun. A. Staniukynas, kun. nes, B. Mankienė, O. Mėlis,
Pr. Meškauskas, MIC., ir L. Mėlis, O. Davidonis, J, S.
kun. V. Dvaranauskas, MIC. (?), V. ir O. Lazauskai, O.
Šio vakaro labdarių są-1 Kilubienė, A. Petkevičius, V.
jungos susirinkime ir tas Ed. Pajaujis, St. Nedvaris.
klausimas išnaujo bus pa A. Stuporienė, A. Rimažius,
skelbtas ir nuodugniai ap J. Jokantas, J. Strauk, H.
tartas. Nors tai ne nuo lab Kijanovski, Kučinskai, K.
darių pareina, bet jei pareik Šeštokienė, U. Morkienė, M.
šime savo norą ir tinkamu Kisielius, A. Krupis, D. Ku
būdu paprašysime savo dva lienė, M. Šliužienė, Brinotiesiškuos šiuo reikalu pasirū nė, L. Stančikas, A. Stoč
pinti, gal bent kartą priei kus, St. Skerisu, E. Wilson,
sime prie teigiamų rezulta M. Nasneskas, F. Juntis, J.
tų.
•
Ld. Legutis, A. Duicutas, Majo
rai, M. Alolivienė, Kazūnas,
M. Nevedunskas.

Garbės narys
J. Motekaitis, Labdarių
Sąjungos vice pirmininkas,
ir uolus 3 kuopos veikėjas,
šauniai darbuojasi prieglau
dos vajuje. Jis pats ir dar
bu ir duosnumu rodo kitiems
puikų pavyzdį, todėl jam ir
sekasi.
Šiomis dienomis jisai gar
vo naują garbės narį D. S.
(gaila, kad D. S. nesutiko
duoti savo pilno vardo ir
pavardės), sumokėjusį prie
glaudai šimtą dolerių. Iš to.
aišku, kad naujasis garbės
narys nepaduoda savo var
do, kad jis, paklodamas se
nelių prieglaudai šimtinę,
neieško sau asmeniškos gar-

Norvegijoj kyla nepa
sitenkinimas
LONDONAS, rugp. 24d.—
Norvegų sluogsniai Londone
paskelbė, jog Oslo policijos
stotyje sprogusi bomba už
mušė vieną Quislingo polici
ninką ir kitą sužeidė.
Quislingo sekėjų paskelb
tieji “komunistiniai” asme
nys suareštuoti sąryšyj su
šiuo įvykiu. Tie patys sluog
sniai pranešė, jog kilo 'ne
ramumai norvegų darbinin
kų tarpe, kurie priversti sta
tyti fortifikacijas Tromsoe
laivyno bazėje.

Žinios iš Lietuvos classified ad
— Vilniuje ir Kauno lan
kėsi Vokietijos laikraščių
redaktoriai. Jie lankėsi taip
pat Kauno “Maisto” sker
dyklose, kurios vedėjas Herr,
Danneberg aprodęs įmonę.

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MOTERYS
.Operuoti drlll presus, lr taipgi rei
kalinga tokių kurios turi patyrimo
prie Milllrg Mašinų, dirbti dieno
mis ar naktimis. Turi būti nilletės.
Atsišauk'te j Employinent ofisų, ant
2-tro aukšto.
HARER SCREVV MACHINE CO.
9110 VVest North Avenue

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolob 9488-9489
HELP KANTO) — VYRAI

— “Kauener Zeitung” ap
rašinėja atsitikimą, kai Kau
ne viena gėlių pardavėja
vienam vokiečiui atšovusi:
“Vokiečiams aš neparduo
du...”

— Tarp liepos m. 1 ir 15
d. visoje Lietuvoje renkami
seni drabužiai. “Kauener
Zeitung” rašo, kad iš jų
frontui būsią gaminami nau
ji drabužiai.

MERGINOS reikalingos nuo 17 iki
35 metų amžiaus — lankstyti ir kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būti
švarios lr švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 Iki 4:30 popiet.
5 dienos j savaite. Kreipkitės j —
833 N. ORI.EANS ST., 4th Fioor

VYRAI reikalingi įvairiems dirbtu
vėje darbams Ir J “shlpping department". Atsišaukite (
I.OOSE VVII.ES RISCl’IT CO.
365® So. Ashland
VAIKINAI

Turi turėti nors 2 metus aukštesnės
FOVNTAIN MERGINOS
mokyklos mokslo, dirbti kaipo pa
IR VEITERKO8
siuntiniai. Gera ateities proga.
*
Nuolatini
darbai jūsų aplelinkėje.
HORDER’S INC., 231 S. Jefferson
Pradinė alga $18.00 j savaitę su
pakėlimu. Patyrimas nereiVYRAI — dirbti prie metai platlng, |į greitu
spėriai screw niaehlnes, milling ma- kalinga, l'nlformos duodamos Ir iš
chines ir grinders darbų. Patyrimus valomos. Atsišaukite tiktai rytais:
VVALGREEN DRI'G STORES
nereikalingas, nes mes išmokinsime.
Gera užmokestis mokama. Atsineš 1958 Irving Park. 5973 W. Madison,
kite savo gimimo llūdljimų arba ra 1500 Morse Avė., 0300 Cottage Grove
7901 S. Halsted 31 E. Adams St.
šykite j —
NATIONAL I.OCK CO.
MERGINOS — PATYRPSIOS prie
Kockford. Illinois
miniature lamp. crossflres ar spot
vveldtng darbų. Puiki proga.
MACHINISTAI
< IT A KION, INC., 448 No. VVeUs St.

•TOOL MAKERS
MILLING MACHINE IR
LATHE OPERATORIAI
SET-UP VYRAI

SALDAINIŲ

— Lietuvoje įvestas pri
darbai su puikia ateities
valomas įstaigų ir įmonių Pastovūs
proga. Kreipkitės j —
tarnautojų mokslus inž. dak
J. H. KEENEY & CO.
taro laipsniu baigęs lietuvis
6610 So. Ashland Avė.
Edmundas Karanauskas ne
TOOL
M A K E R S
seniai išlaikė Italijos valsty 1 Prie Bakellte ir plastlc moldų. Nejei dabar dirbate De
binius kvotimus, tuo įsigy j atsišaukite
fense darbus Pastovūs darbai. PaMR. MITCHELL — NEVada
damas praktikos teisę Itali I1 šaukite
6SG2. IMPERIAL MOI.DEI) PRO
joje. Iš 60 kvotimus laikiu DUCTS CO., 2925 VVest Harrison.
sių žmonių inž. dr. Kara
SCREVV MACHINE
OPERATORIAI
— SUSTATYT SET
nauskas pagal pažymių ge
UP) IR OPERUOTI GRIDLEY AUTOMATIC9 100% DEFENSE DAR
rumą užėmė antrą vietą.

MALL

OPERATORES — patyrusios, siūti
moterims slack siūtus ir sejonus. Pa
stovus darbas. Atostogos su užmo
kesčiu ir bon-usas. Kreipkitės J —
KAT7.ENBERG & RIVKIN. INC.,
237 So. Market Street
PARDAVTMIT

ALYVINIS ŠILDYTUVAS parsiduo
da. Dėl 5 ar 6 kambarių, Vis'škal
naujas. Namus pirko., dabar negali
vartoti — parduos už puss kainos.
Parduoda privatiški žmonė’. Atsi
šaukite J: 7129 S. ROCKVVELL St.
PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKO
RENDUOTI Marąuette
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimų, apšildoma pečio šiluma. Atsi
šaukite ar rašykite sekančiai:
“DRAUGAS, Bot 124, 2334 S. Oak
ley Avė., Chieago, DI.

TOOL

7740 South Clicago Avė.
VAIKAI AR VYRAI — reikalingi
prie “bindery” darbų. Darbas nuo
latinis. Turi būti piliečiai.
. JOHN F. CUNEO CO.
485 W. Cermak Road

*• +A

PAKERKOS

Patyrusios ar nepatyrusios. Turi bū
ti labai greitos. Nuolatini darbai,
gera užmokestis. Kreipkitės j —
BOULEVARD CANDY CO., 1925 S.
VVestern Avenue.

BAI — 54 VAU SAVAITRN.

PADfiKONft

trečdalis miesto
griauta.

namų su

EDVARDAS J. GUDAVICH
kuris mirė liepos 27 d.. 1942
m., lr tapo palaidotas rugp. 1
d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo Į tų ne
išvengiamų amžinybės vietų.
'Mes; 'atmindami Ir apgailė
dami jo prasišalinlmų iš mūsų
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. Jonui Stanke
vičiui. kuris atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielų, pa
sakė pritaikintų pamokslų Ir
palydėjo į kapines.
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių
aukotojams.
Dėkojame grab. J. Liulevičiui, kuris'savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį. o mums
palengvino perkesti nuliūdimų
• ir rūpesčius. Dėkojame taipgi
C.Y.O. draugijos nariams-grabnešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valando
je Ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms: o tau mylimas
sūnau, lai Visagalis Dievas su
teikia amžinų ramybę lr atlisj.
(šia proga norime taipgi
pranešti. Jogel atminčiai a. a.
Ed. Gudavlch'iaus sielų už
prašytos gedulingos šv. Mišios
rytoj rugp. 27 d.. Nekalto Pra
sidėjimo švč. Panelės parap.
bažnyčioje, 7 vai. ryto. Kvie
čiame visus giltines, draugus
kaimynus ir pažjstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu
su mumis pasimelsti už a. a.
Edvardo sielų).
Nuliūdę lieka: Motina, Tftvas, Sesuo ir Giminės.

Žemės drebėjimas
Pero valstybėj

LONDONAS, rugp. 25d.—
Belgijos sluogsniai paskelbė,
jog Belgijoje sušaudyta šeši
asmenys sąryšyj su nužudy
mu vieno vokiečių kareivio.
Nužudytųjų keturi buvo
prancūzai, vienas lenkas ir
vienas belgas.

NOLIMA, Peru, rugp. 25d.
—Pereitą naktį įvykęs že
mės drebėjimas pietinėj Pe
ru dalyj užmušė bent 11 as
menų. Padaryta didelių nuo
stolių Nazca mieste ir Lima
Tik gyvybė pažįsta gy
miesto gyventojai tūkstan
čiais išbėgo gatvėsna bijoda vybę. Lavonai nežino, kas
mi, kad nepasikartotų didy yra gyvybė. (J. Keluotis).
sis 1940 metų žemės drebėji
Darbas, ypač tas, kurs ki
tą
džiugina, yra geriausia
mas.

skausmo metu paguoda. (Dr.
Tihamar Toth).

Nazca miesto, kuriame
yra bent 10,000 gyventojų,
Į policija pareiškė, jog bent

SKELBKITfiS

“DRAUGE”

i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN

FUNERAL

HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

MAUZOLEJAI

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma viri 50 m. to®
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP
LEONARD F. BUKAUSKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

Workmanship and Matcrial Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius

Mtvnber of the Llthnanlan Cbamber of Oommeroe.

Tel. YARda 0781-0782

Tel. PULIman 9661

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2814 VVest 23rd PUee

J. LIULEVIČIUS

42-44 East 108th Street

ANTANAS M. PHILIIPS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

TeL PULIman 1270

Tel. YARDS 1741-1742

8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

Tel. LAFayette 0727

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

10821 South Michigan Avenue

Tel. CANaI 2515

Dienų ir Raki)

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

1646 VVest 46th Street

4548 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

AMBUEANOH

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir KetviHad. vak.
iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

s

8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest 18th Street
Viai telefonai:

YARda

1419

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

>
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 Sovth Oakley Avė.
Chkago, Illinois
Published Daily. except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Sabncriptions: One Year — S6.00; Six Months — $3.50*; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Drauga*" brings best results.

DRAUGAS
Heina 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 ne
prašoma tai padaryti ir neprįsiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę‘taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Mare h 31, 1916 at Chicago, IIL
, Under the Act of March 3, 1879.
*

Daugiau dėmesio Kinijai
Ar tik ne permaža dėmesio yra kreipiama į KinijosJapotnijos karo frontą? Ar tik ne permaža teikiama pa
ramos kiniečiams, kurie, pakeldami didelius sunkumus,
stipriai laiko savo pozicijas ir paskutinėmis dienomis
net pajėgė priešą pastūmėti atgal?
Kiniečių užsimojimas sunaikinti Japonijos susisieki
mą daug gelbsti Jungtinėms Valstybėms. Jie, kiniečiai,
pastoja japonams kelią sausuma, o Jungtinių Valsty
bių laivynas, daužydamas priešo laivus, mažina Japo
nijos pajėgumą jūrose. Tuo būdu japonų susisiekimas
su Malaya, Burma ir Indies yra apsunkinamas. Tai pa
didina Japonijai reikalą susisiekti sausuma. Ir, jei ki
niečiai galės sėkmingai šiam susisiekimui trukdyti, Ja
ponijos padėtis labai smarkiai pasunkės.
Dėl to, reikia dėti didžiausių pastangų, kiad pristatyti
Kinijai kiek galima daugiau karo amunicijos, ypač lėk
tuvų. Be to, reikia visomis galimomis priemonėmis da
ryti įtakos tinkamu būdu išrišti Indijos klausimą, kad
turėti atvirą kelią saugesniam pristatymui karo reik
menų Kinijai.
Teikiant didesnę pagalbą Kinijai, jai bus duota ga
limumų pereiti į ofensyvą.'Kiniečiai gali kariauti, mo
ka kariauti ir nori kariauti. Tik jiems amunicijos trūks
ta. Jei tos amunicijos jie turės pakankamai, jie dar
geriau kariaus ir labai daug prisidės prie Berlvno-Tokio ašies sudaužymo.
Tad, daugiau dėmesio Kinijos karo frontui.

Darbininkai ir karo pramonė
War Manpower Commission pirmininkas Paul McNutt
praneša, kad karo pramonei trūksta darbininkų. Ypač
pajusta tasai trūkumas liepos mėnesyje.

Kaip tą trūkumą papildyti?
Ligšiol tik savanoriai darbininkai imami į karo pra
monės dirbtuves. Bet daug kas pradeda abejoti, ar be
bus galima ateityje sėkmingai varyti karo darbus be
darbo jėgų sumobilizavimo. Tačiau prievartos nieks
Nemėgsta. Darbininkai nemėgsta, kad jie būtų kilno
jami iš vienos darbo vietos į kitą. Nepopuliarus yra
klausimas ir “užšaldyti” darbininkus dirbtuvėse, t. y.
— uždrausti kilnotis iš vienos dirbtuvės į kitą.
Kokia nors išeitis turės būti surasta. Mobilizuojama
milijonai jaunų vyrų ir siunčiama į karo frontus. Jiems
reikalingi tankai, lėktuvai, šautuvai ir kiti karo pa
būklai. Būt nedovanotina ir skaudu, jei jiems tų reik
menų pritrūktų. Plikomis rankomis jie priešų nesumuš. Dėl to vyriausybės, pramonininkų ir darbininkų
▼adų yra švenčiausia pareiga surasti priemones, kad
nepritrūktų darbo jėgų karo industrijai ir tuo pačiu
kartu, kad nenukentėtų darbininkų gerovė.
Mes esame tikri, kad planingai dirbant ir artimai
kooperuojant darbui ir kapitalui, darbininkų trūkumai
bus galima pašalinti, nenaudojant prievartos.

Prancūzijos kataliko vargai
Amerikos Katalikų Centras (N. C. W. C.) Vašingto
ne yra gavęs keletą slapta išleistų knygelių Prancūzi
joj, kuriose aprašoma prancūzų katalikų vargai. Vo
kietijos nacių kontroliuojama Prancūzijos vyriausybė
ir jos agentai, kiek tik išgalint, veda de-christianizacijos
darbą. Katalikiškiems laikraščiams, kurių daug jau lik
viduota, draudžiama rašyti ne tik prieš bendradarbia
vimą su naciais, bet neleidžia kelti reikalą katalikams
būti geriau organizuotiems. Nevalia esą skelbti ir šven
tojo Tėvo kalbų bei laiškų. Katalikų skautų organiza
cija likviduota. Neleidžiama veikti ir kitoms prancūzų
katalikų organizacijoms.
Tačiau, kaip sužinoma, katalikai nacių įtakai nepa*

siduoda ir nepasiduos. Jie kovoja dėl savo šventų tei
sių ir kovos, nepaisant ir didžiausių persekiojimų. Iš
kitų šaltinių sužinoma, kad prancūzų katalikų akys
yra atkreiptos į Jungtines Amerikos Valstybes. Ir jų
viltys yra čia sudėtos. “Laimės Amerika — laimėsime
ir mes” — jie sako. Jie ir neklysta.

•

Airių kilmės vyskupas Edvvard O’Rourke, priklausęs
Minsiko (Rusijoj) katalikų diecezijai, buvęs Dancigo
vyskupas, dabar gyvena Romoje. Karo pradžioj jis
gyveno Tėvų Marijonų name. Ar jis ir dabar ten gy
vena, žinių neturime.

[SPAUDOS APŽVALGA. |
"Amerlans Ali"

”

Tokia antrašte Chicago Daily Tribūne įdėjo editorialą apie praėjusį sekmadienį buvusią tautų demon
straciją Chicagoje. Tarp kitų dalykų, Tribūne redak
cija pažymėjo, kad Amerika niekuomet neturėjo prie
žasties abejoti savo ateivijos ištikimumu kraštui. “The
love for America burns as brlghtly in their hearts as
in the heart of any of the first families of Virginia”.
Prie šios pastabos galima pridėti dar daugiau.
Visi tie šiame krašte gyveną žmonės, kurie yra gi
mę diktatorių pavergtuose kraštuose arba kur yra gi
mę jų tėvai, šiuo momentu yra karštesni amerikonai,
negu tie, kurie jau skaitosi jokių ryšių nebeturi su bet
kokiu užsienių kraštu. Lietuviai ir daug kitų tautų,
žinodami kaip skaudų jungą vėlka jų pavergti bro
liai, didesniu užsidegimu rūpinasi ir dirba, kad tik grei
čiau kruvinosios diktatorių jėgos būtų nugalėtos ir iš
laisvintas iš vergijos jų tėvų kraštas. Be to, jie labiau
negu kas kitas žino, ką reiškia neturėti laisvės, dėl to
deda ir dės didžiausių pastangų, kad šis karas būtų
laimėtas, kad Amerikos demokratinė santvarka būtų
apsaugota, kad visa žmonija galėtų naudotis paties
Dievo duotomis laisvėmis ir gerovėmis.

Komunaciy šlamštas tebešmeižia lietuvius
Mūsų bendradarbis, pasipiktinęs lietuviškųjų komunacių šlamšto melagystėmis ir lietuvių niekinimu, mums
rašo:
“Komunaciškoji “Vilnis” apsisukdama ir visokiais
būdais žemina lietuvius. Prieš mėnesį laiko ji visaip
šokinėjo ir įrodinėjo, kad didžioji Chicagos lietuvių
demonstracija — Lietuvos Respublikos Diena — bu
vo nepatriotinga, neskaitlinga ir visokia kitokia. Tą
dieną ji visaip iškoneveikė ir visokių nelemtybių iš
savo “rašėjų” galvelių priplepėjo. Viskas, pagal ją,
buvo biauru ir negera, išskiriant karo bonų parda
vimą, kurį ji skaitė “vienatiniu geru dalyku”. O da
bar, po mėnesio, jau ir tas “dalykas” nebegeras. Rug
piūčio 24 d. laidoje ji rašo, kad “vietoje $100,000 bu
vo parduota $10,000 vertės bonų, ir dar $5,000 buvo
supirkta svetimtaučių, o ne lietuvių”. Už menesio,
turbūt, “V.” praneš, kad lietuviai ne tik kad bonų
nepirko, bet dar gavo iš X primokėt.
“Čia paminėtą priešlietuvišką straipsnį “V.” bai
gia štai kaip: “Vietinė anglų spauda greitai sužinojo
apie šį parengimą ir netalpino nei aprašymų, nei pa
veikslų dienos įvykių, nors kalbėtojai buvo įteikę raš
tiškas kalbas. Sužinoję, kad tai buvo pronacinė de
monstracija, jie netalpino ‘$100,000 apvaikščiojimo
paminėjimą.* ”

Gub. Dwight Green pui
kią kalbą pasakė Illinois
valstybės tautinės dienos iš
kilmėse praėjusį sekmadie
nį. Tarp kitko jis teisingai
pastebėjo, kad laisvė ir ly
gybė yra mūsų ne dėl to,
kad mums buvo duotos, bet
dėl to, kad mes dėl jų kovo
jom Ir kovosime tol, kol vi
sos nedorosios jėgos bus
sunaikintos. Kaipo laisvi
žmonės, mes sieksime pilniausio laimėjiiho, nepaisant
kiek tai kainuotų.
•
Atsiliepdamas į tautines
grupes, gub. Green kalbėjo
— rodydamos taip gilų pa
triotizmą, jus simbolizuoja
te tikrąją laisvės ir lygybės
dvasią, tą šventąjį palikimą,
kurs pasidarė Amerikos gy
venimo pačiu pagrindu.
*
Ir gen. Tadas Kasčiuška
ir gen. Pulaski yra lietuvių
kilmės žmonės. Tačiau len
kai juos pasisavino ir jais
didžiuojasi. Tuo labiau mes
jais didžiuojamės. Lietuvis
tik stebisi, kad lenkai nesu
randa savo kraujo ir savo
kilmės žmonių, kuriais ga
lėtų girtis.

c

Loyolos universiteto pro
fesorius John A. Zvetina
puikiai parašė Illinois tau
tinės dienos programą, ku
rią labai įspūdingai skaitė
V. Gottschalk. Labai trum
pai, tačiau tiksliai atpasako
ta keliasdešimts tautų kon
tribucija Amerikai. Prof.
Zvetina yra kilęs iš Jugo
slavijos. Ypač gražiai jis pa
rašė apie mūsų tautietį me
nininką Viktorą Baranaus
ką.
Mūsų tautietis žurnalistas
Stasys Pieža, rašydamas apie Illinois Dienos progra
mą, gražiausiai aprašė lie
tuvius. Be kitko, jis padavė
ir trumpą Viktoro Baranaus
ko biografiją.

Kas daroma su noru, tas
tik pusiau sunku. (Lietuvių
patarlė).

Po svietą pasidairius
Pašenavotas Profesoriau!

Kirvis pataikė į akmenį
Arba kaip “bedūšis” neat

Prašau ant savo delno ištlumočyti man vieną rokundą.

silaikė prieš žmogų su
dūšia

Illinois National Day, Soldier Field, praeitą nedėlią,
pradėjus programą, kuomet
invokaciją skaitė Romos Ka
talikų kunigas—monsignoras
T. P. Bona, tai mūsų “prez.
T. Roosevelt” ir ‘Victor Ba
ranauskas” ramiai sau sėdė
jo ant benčiaus aikštėje, kur
visi juos matė. O kai po
mons. Bonos pradėjo invo
kaciją kalbėti metodistų dva
siškis, tai ir jiedu atsistojo.
Man tas buvo labai keista.
Per invokacijas, nežiūrint,
koks dvasiškis kalba, pap
rastai, sustojama.

— Protą? Koks klausi
mas! Kaip gali protą maty
ti, kada jis yra nematomas
daiktas.
— Bet tamsta, daktare,
tiki ,kad protą savyje turi?
— Tikrai. Kitaip būčiau
beprotis.
— Dabar prieiname prie
to, kad tamsta, daktare, sa
vo teorijas melagingai išva
džiojai.
— Tamsta mane melagiu
laikai ?

(Pabaiga)

—Gerbiamasis, prašau ne
pykti. Tamsta pats pasisa
Matas Kikylis kei, kad ko nematai, tai į tą
ir netiki. Klaustas apie pro
ATSAKYMAS.
tą atsakei, kad taip pat jo
Sunku ir man, Kikyliau,
nematai. Jeigu nematai savo
toji rokunda ištlumočyti.
proto, tai, vadinasi, jo ir ne
Gal, tai buvo metodistų tikė
turi. Kas netiki į Dievą, Jo
jimo žmonės. Gal, labai “nudidelius darbus matydamas
sišvietę”.
(Daugelis labai
ir Jo gerybėmis besinaudo
“nusišvietusių” lietuvių pa
damas, tas yra aklas bepro
našių parengimų invokacijas
tis. Stebiuosi, kas daktaras,
skaito prietarais ir dėl to sė
baigęs universitetą, palikai..,
di, kad jais neužsikręstų).
— Gana!—sušuko dakta*
O, gal, kadangi vaidino du
ras.—Tamstą- mane įžeidi.
garsius Amerikos žmones,
Aš visai nenoriu daugiau sU
tai norėjo, jog visi atkreip
tamsta kalbėti.
tų į juos dėmesį. Bet tai tik
—Visiškai nemaniau tam
tai spėjimai.
stą įžeisti. Juk mes tiktai arArkliukų mėgėjas kalba į gumentavom apie Dievo esivieną susitikusį savo pažįs mą. Aš juk nekaltas, kad
Tamsta nerandi argumentų
tamą :
— Ar bandei kuomet sa mano kalbai atremti? Pasa
vo laimę ant lenktyninių ar kysiu tamstai atvirai: kad ir
šviesiam žmogui reikia dau
kliukų ?
— No, mat žadu apsives giau protas lavinti apie Die
vo esimą, tuomet nereikės
ti.
— Tai vis tas pats. Ark pykti, kuomet kiti pavadina
liukai ir ženatvė yra lygus
bandymas laimės.

Jurgis Puspolitikierius ne
gali suprasti, ar Rusija de
mokratinėms
valstybėms
talkininkė kad buvo nacių
pulta, ar kad pati iš širdies

... bepročiu.

—Nenoriu daugiau su tam
sta kalbėti,—tarė daktaras,
ir pakilęs perėjo į kitą vago
ną.
gerumo ir įsitikinimų stip
rumo karan stojo?

PO ŽEMES D REBEJIMO

• “Taip meluoti, taip lietuvius šmeižti, ir taip fak
tus darkyti gali tik “V.” produktas — tik didžiausias
sugedėlis ir biauriausias lietuvių tautos priešas.

“Draugo” skaitytojai, kurie gyvena Chicagoje, an
gliškuose laikraščiuose straipsnius skaitė apie Lie
tuvos Dieną ir fotografijas matė ant rytojaus po de
monstracijos.”
Tas pats mūsų bendradarbis prisiuntė mums dau
gybę iškarpų iš Chicagos dienraščių, prašydamas, kad
mes jas^atspausdintume “Drauge”. Bet mes to nedary
sime, nes tam reiktų pašvęsti beveik visą dienos dien
raščio laidą. Pagaliau tam ir reikalo nėra, nes visa
Chicagos lietuvių visuomenė matė, kaip gražiai ir pla
čiai buvo aprašyta Lietuvos Respublikos Dienos minė
jimas Chicagoj. Tie aprašymai buvo iliustruoti fotogra
fijomis ir ištraukomis iš žymiųjų kalbėtojų kalbų. Pa
vyzdžiui, Herald American (liepos 26 d. laidoj) davė
ilgą ištrauką Iš konsulo dr. P. Daužvardžio kalbos, ku
ri’taip užbaigta: “Through the offices of America and
her allies, Lithuania. and other occupied countries vvill
rise free and independent. We do not entertain the least
doubt of this. The democracies will win this war”. Be
to, buvo plačiai cituota ir O. Noremo kalba. Buvo su
minėti ir kiti kalbėtojai, kurie taip pat pasakė turinin
gas ir patriotiškas kalbas.

("Dmufa*” Acme t«l«phoxo>

Naująją Zelandiją ištiko šiurpus žemės drebėjimas. Sukelta milijonai dolerių nuos
tolių. Mieste Masterson kareiviai ir civiliniai stebi griuvėsius.
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. Arkivyskupas kviečia
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Darius-Girėnas post 271 j

DIDELIS IAVARDAV1MAS MUSU
M1LŽ1NHKO STARO M17. ĮKA
LINTU INSTRUMENTUPASINAUDOKI!' PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOT1

OfllyVilUt! SVCIltOj VčHČHIUOj

I Cross dalyvėms; Barčus iuž
prirengimą tableau persta
American Legion yt a išsiun-Į
Chicagos Arkivyskupas, i grįžtų iš kovos laukų pas
tymo; Peter Lepai, kuris av tinėjęs pakvietimus į bankie je g
TŪBOS, CLAR1NETAI, TROM
Stritch, kviečia i mumis. Jų gyvybių saugai
BONAI,
SAXAPHONES.
FLUsusirinkimo
TES su "cases” — 135.00, $37.60,
vaizdavo prez.
Theodore Roo i *a kuris
reneriamas ateinan- i
uv aj
»
.
... , •
------- _ . . .
Kuris rengiamas aieinan vi8U8 tikinčiuosius, o ypač .mes neturime kitokių pne$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
Visiems, rodos, aišku, kad 'sevelt' tr Cliff M**!.
lengvam grojimui.
tį šeštadienį, rugpiūčio 29d., ' tarnyboje esančių vyrų mo- monių, kaip tik maldą, kuri
KONCERTUI GUITARAI, SPABrenner-Bara- savuose rūmuose adresu —
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS,
dabartinis gyvenimo momen atvaizdavo
tinas, žmonas ir mylimą- yra didžiai galinga, kai paSMU1KOS, TENOR BANJOS —
Weatern Avė. Tas
$6.60. $8.50. $12.50 Iki $35.00.
tas mus verčia daugiau su nauską; Stanley Piežai iš 4416
sias, dalyvauti šventoje Va-; eina iš skaisčios širdies.”
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
Herald
American.
bankietas
duos
legionie$125 00 lr $150.00. BASO UŽsirūpinti visuomenės veiklu
landoje rugsėjo 13 d. vaka
DENGAI.AS — $12.00 SMIČEŠventa Valanda bus di LA1
Ačiū
komitetui,
kurį
sui
r
j
am8
į
r
jų
rėmėjams
progos
SMUIKOMS,
STRIUNINImu. Šiai šaliai besikaunant
re Soidier Fielde ir melstis dinga tikinčiųjų religinė ir
NIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00.
su pasaulio pabaisomis, turi darė: kun. I. Albavičius, adv. Iprįe skanaU8 valgio ir gėri- dėl jų saugaus grįžimo na
$10.30 lr $15.00. Striūnos dėl vi
A. Olis, L. Šimutis, P. Gri mo pasilinksminti, pasižmo
patrijotinė demonstracija.
sų vlršmlnėtų Instrumentų. BASS
me skleisti ir demonstruoti
mo iš karo frontų.
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
gaitis, dr. Svenciskas, Sop
$23.50, $35.00, $50.00 PEDALS,
nėti ir padėkoti visiems už
patriotizmo idėją. Taip pat
“Tie vyrai, jūsų vaikai,
Hl BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
hie Barčus, I Sakalas, M.
HEADS pataisomi jums palau
nuoširdžią paramą legionie yra mano dvasiniai vaikai,”
negalime nei kiek išleisti iš
kiant.
MOUTH PIECE visiems
Vaidyla, Ed. Kubaitis, dr
brass lr "read" Instrumentams
rių darbe statant savo rū pareiškia Ekscelencija. “Jų
akių ir tėvynės Lietuvos rei
pritaikomi Jūsų lūpoms.
A. Račkus, M. E. Žaldokas,
Marųuette Manor
EKSPERTYVAS VICTOR IR
mus.
kalų. Atsiranda keliai per
gyvybės
saugumas
ir
jų
sie2-jų aukš. mūr. 2x6 namas —
PHONOGRAPH pataisymas.
Niek Klimas, J. Daužvardie
Ženišs sklypas yra 36x125 p.
Atstatymas visų dailų ClarneRaud. Kryžių susisiekti su
Tą vakarą be pakvietimo lų išganymas rūpi tiek man,
vanduo; yra lr garadžius
tams,
Trtūboms,
Sazaphones,
nė, prof. A. Pocius, komp.
Smulkoma tr Gultarams.
nelaimingais Lietuvos trem ; A. Vanagaitis, J. Brazaitis, niekas negalės dalyvauti ban kaip ir jums. Melskitės už
K$12,300
GOLDSTEIN’8 MŪŠIO SHOP
tiniais Rusijoje. Taigi, turi
4
fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
juos.
Melskitės
už
kareivius,
014 N*xwrll St.. Ohteago.
A. Mondeika, A. Valančius, kiete. Jokių kolektų taip pat
žem6s plotas 30 pėdų: karštas
me prieš akis daugybę dar
Garadžius
2
autotfj
1
1
Qf|fl
jūrininkus,
ar
marynus
ir
A. Saldukas, J. Mickeliūnas, nebus.
moblliams. Kalnali i/OUU
bų. Kad tuos darbus tinka
Modernus 6 kamb. 'cotlage' su
Komisija pataria visiems, kitus, kad jie laimingai suJ. Mozeris, R. Mazeliauskieaukštu cemento fundamentu;
mai atlikti, reikia daugiau nė, W. Sebastian ir M. Zi- kurie yra gavę kvietimus,
30 pėdų plotis.
WHOLESALE
$ 5.400
Kaina ................
jėgų ir vienybės. Tad drau zas, kurie vienu ar kitu bū pasinaudoti “free party.”
Illinois Leęjijono
5-klų kamb. medinis ‘cottage’
LIQUOR
gijų atstovai susirinkę gy du prisidėjo prie šio paren
su 7 5 pėdų frontažu. Yra lr
Programa bus marga:
garadžius 2 autoĄ RAA
ĮSTAIGA
vai svarstė būdus, kaip su gimo. Ačiū garbės svečiams, floor show, muzika, ir kito suvažiavimas
moblliams. Kaina. M T/UUU
3 fletų mūr. namas (2x5 traukti kuo daugiausiai vei konsului P. Daužvardžiui ii kie įvairumai. Bus, ir trum
1x4 - 1x3), nuomos $140.0(1
Illinoiso Amerikos LegijoSteam heat, 2 automobiliams
kėjų po Federacijos vėlia L. Šimučiui. Vienu žodžiu, pų kalbų.
garadžius, arti 70-tos Ir So.
Iš v ežiojame
nas turi suvažiavimą Peoria,
Hnlsted Street.
<p H CHA
IKI vis<
va. Tuo reikalu padaryta ii visiems ačiū. Juozas GrisiuKaina ...................... O Z ,0UU
Rengimo komisijos vardu, III. Pirmojo pasaulinio ka
Chioago.
naudingų nutarimų.
Adomas Makaras. ro legijonieriai priešinasi
Brighton Park .
Dabartiniu metu geriau
2x4
kamb. mūrinis namas —
pasiūlymui, kad šion orga
Bus suvėlintas
REMKITE
A
bungalow stogas, saulės salosiai veikia Bridgeporto 26
SENĄ
n’
s
yra
fronte.
<Į»
Q
CAA
Policija areštavo ir pave nieacijon priimti šiandieni
LIETUVIŲ
Kaina
......................
$
O/OUU
skyrius ir į susirinkimą at
DRAUGĄ.
Cook apskrities iždinin dė federaliniams autorite nio karo veteranus. Sako, šie
siuntė gerą skaičių atsto kas John Toman praneša,
N. KANTER, sav.
H. WOJCIECHOWSKI
tams vokietį nepilietį Wal- veteranai tesudarys kitą
MUTUAL LIQUOR CO.
vų — Šliogerį, Balandą, A. kad bus suvėlintas sukolekJ. MAY
ter Dimplemas, 43 m. amž. nuosavą organizaciją. J i e
W. BRZEZINSKI
4707 So. Halsted St.
Vaišvilienę ir k.
tuotų taksų paskirstymas į- Sakoma, jis viešai aukštinęs priešinasi dėl amžiaus skir
520» SO. ASHLAND AVENUE
Telefonas:
BOULEVARD 0014
Susirinkime kalbėjo ne vairiems valdžios departa
Vokietiją ir žeminęs J. A. tumo tarp jų ir naujų vete
senai atvykęs iš Portugali mentams. Taip yra dėl to,
Valstybes.
ranų.
jos A. Daugirdas. Svečias, kad šiam ofisui trūksta
apibudinęs Portugalijos ka klerkų, kurių nusamdymui
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
talikų padėtį ir veikimą, neturima fondų.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES
UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
džiaugėsi šios šalies demo
Kitas iždo ofisui vargas
kratiškumu, kur katalikiš neturint didesnio skaičiaus
kas veikimas nepersekioja kasininkų, kurie priima mo
mas, nes piliečių sąžinė bei kamas taksas. Praeitais me
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
JOBŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
įsitikinimai nevaržoma.
tais turėta 23 kasininkai
Vtenlntčlia lr Smagiausiu
E. S. prie langelių. Dabar yra tik
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
Vakarinis Lietuvių Programų
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
Amerikoje!
13. Jie nesuspės priimti
žymi
lietuvių
46-ti
metai
MES
VIENUOLIKTI
METAI! taksų, kurių antrasis inPadėkos žodis
fiBMisinė įstaiga
MOKAME 3*/t% sėkmingai patarnauja
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
stalmentas šią savaitę moka
KITOMIS Dienomis »:S0 v. vak.
Sekmadienį minėjom “Il mas.
• V i >
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
linois National Day”, Soldier’s Field, kur su gubernato
rium šios valstijos, Dwight Padėka
AND LOAN ASSOCIATION
6755 So. Western Avenue
Patekęs į ligoninę sunkia’
H. Green, pareiškėm savo
JOS. M. MOZERIS,
Phone: OROvehill 2242
ištikimybę Amerikai. Mes, operacijai per tris savaites,
3236 S. Halsted St. Te] Caiumet 4118
lietuviai amerikiečiai, gali sulaukiau daug užuojautos
me pasididžiuoti, kad taip nuo įvairių lankytojų, laiš
skaitlingai dalyvavom šiame kų bei kortelių.
WHOLESALE
Pirmiausiai dėkoju kun. J.
parengime.
Mes turėjome progos pa Dambrauskui, už aplankymą
FURNITURE
WEST VIRGINIA GENUINE
sirodyti kaipo lietuviai ame manęs, F. Gedžiams ir K.
POCAHONTAS
rikiečiai ir jūs tą prašymą Steponaičiams (iš Chicago
BROKER
Kol dabartinis stakas dar neišparduoišpildėte. Visas parengimas Heights) už prisiuntimą gė- Į
Dlning Room Setą — Parlor
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
buvo gražus ir įdomus, bet i Hų ir aplankymą. A. Urbe- Į
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
vis vien ii^mes, lietuviai, ne- i Hai irgi nepamiršo atlanky- i
— Radios — ltefrigerators —
kelio karo jums:
Washers — Mangeis — and
pasilikome. Mes parodėm ki ti ir atnešti dovanų. Buvo
POCAHONTAS,
to z r
GENUI,
Stovės.
man
didelis
surprizas
pa
toms grupėms, kad lietuviai
0.00
Mine run labai lumpsuoti, tonas už tiktai
Nationaily advertised itema.
GENUINE POCAHONTAS,
nesnaudžia ir šį kartą išnau mačius Antaną Valūną iš
Pečiams dydžio — Tikras Bargenaa......
dojo progą. Todėl, vardu Lie Wilkes Barre, Pa., kuris aBLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ rn
tuvių Sekcijos Foreign Lan,g i toetogaudamas Chicagoje ne
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.DU
uage Division, Illinois State pamiršo ir manęs aplanky5332 SO. DONO AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
Council of Defense, tariu ti. Negalėčiau visų vardus
FACTORY REPRESENTATIVE
širdingai ačiū už jūsų tokį čia sudėti tų, kurie mane
6343 South Western Avenue, Chicago
skaitlingą atsilankymą. To aplankė, bet visiems širdin
Telefonas — REPUBLIC 6051
liau noriu pareikšti padėkos gai dėkoju: giminėms, drau
Gražiausia Pasirinkimas Jaunavedėms
žodį Lietuvių Komitetui, ku gams ir pažįstamiems.
Esu dabar namie 1513 N.
ris sudarė planus ir padėjo
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
surengti perstatymą. Širdin 35th Avė., Melrose Park. Tu
KAINOMIS
gai ačiū radio valandų ve rėsiu išgulėti dar kokias dvi
dėjams: Mrs. Sophie Barčus arba tris savaites, kol suir Margučio — Antanui Va stiprėsiu. Būsiu labai dėkin
PILNAS PASIRINKIMAS
nagaičiui; lietuvių laikraš gas, jei aplankys tie, kurie
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
čiams; klebonams už pagar neturėjo progos aplankyti
SIUTŲ IR KAILIŲ
sinimą bažnyčiose; seserims ligoninėj.
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Jonas žvirblis
Kazimierietėms už prirengiMūsų Specialybė
mą šokėjų; šokėjams ir akordinistui Brazaičiui; prof.
I Ji luti avr°s rflš4c*M nHilmj krutintai. krUHnkaK p*|Mr«-tats arha
ĮKILK STU U I O
ctoth kritai parslilntifa nuimilntnahs kalanmls.
A. Pociui ir chorams; Har1945
Street
ATF4K4TF. IR PATYS 1‘AMATVKITE AIANDIES!
riet Lukas ir Vyčių chorui;
The
Mdfaf
ark. M. Saidokui, Šileikai ir Į MO8T
PEOPLES CLOAK and BfilDAL SHOP
dr. Rafikui už nupiešimą Lin- MOhKKN
kolao paveikslo į tableau; ADV<N* FD
1711 W. 47th St
Yards 2588
P tl‘WV
l.ntotm l’tKSIRI K PRH fcs
Barčus, Mareliauskienei i: i
Mr*. K. P. Mabak lr Duktė, Sav.
i
A ♦ I 1 11
t
Dauivardieoei už prirengimą
£
CaCfO apskrities
....

u. s.
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PERSKAITĘ “DRAUGĄ”
DUOKITE JĮ KITIEMS

v

BUS 12 BONŲ
PIKNIKE !

Pirmas: - - - $500.00

Kiti du:* - po $100.00
Trys bus:* po $50.00
Sesi bus:- po $25.01

Extra! Extra!
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Taupykite... Džiaugsitės

KEISTUTO SAVINGS

CRANE

COAL

ITlARGUTl-f
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WHFC-I45O kil.
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*8.75
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ARMIJOS KA RO PRAMOGOS

Baltrai, ar atvažiuosi rugsėjo 7 d.
i Vytauto daržą

mu

Rugsėjo 7 dieną (Labor Day) Vytauto

darže bus daug prašmatnybių. Šuva*
žiuos šauniausi lietuviai ir gražiausios

X Joana Alkimavičienė,
6940 S. RockvveH St., šiomis
dienomis per Raud. Kryžių
gavo laišką iš Lietuvos. Ra
šo, kad jos sesuo Zofija, švogeris ir du vaikai — 9 ir 2
metų amžiaus rusų bolševi
kų ištremti į Sibirą. J. Alki
mavičienė yra tikra sesuo
žinomos veikėjos J. Čepulie
nės.

lietuvaitės. O linksmybių kiek bus, tai
sunku ir apsakyti
“Draugo” skaitytojas ir rėmėjas Jonas Pumputis kar
tą sutiko Baltrą Gvaizdiką ir klausia:
— Baltrai, ar atvažiuosi rugsėjo (september) 7 dieną į
Vytauto parką.
— O kas ten bus, — klausia Baltras.
— Baltrai, Baltrai, ar dar nežinai kas ten bus?
— Iš kur gi aš viską galiu žinoti. Ar tu jau viską žinai.
Jei tu toks gudrus, tai atspėk man mįslę.
— Kokią, — paklausė Jonas.
— Nu gi va kokią. Miške gimęs, miške augęs, išėjo į
lauką ir lenda į žemę.
— Jonas Pumputis pagalvojo, pagalvojo ir greitai at
sakė:
— Gi arklas.
— žiūrėk, tu smart vyras.
— Jonai, tai tu pasakyk man kas gi ten bus Vytauto
darže rugsėjo 7 dieną per (Labor Day), — nekantrauda
mas Baltras klausia.
— Tai pats gal neskaitai laikraščio “Draugas”, kad ne
žinai nieko apie rugsėjo 7 dieną.
. — Neskaitau.
— Tai kodėl neskaitai, — paklausė Jonas Baltro.
— Pats nežinau, kaip ir laiko neturiu skaityti, — pra
dėjo teisintis Baltras.
— Ką čia jau kalbi niekus, jei norėtum, tai ir būtų lai
ko skaityti įdomiausią laikraštą “Draugas”, kuris plačiau
siai rašo apie visus pasaulio įvykius, lietuvių kolonijų gy
venimą, įvairiausių juokų profesorius Kampininkas išprovija.
— Sakai “Draugas” įdomiausias laikraštis. Nu tai mie
las Jonai užsakyk man jį, aš užmokėsiu kiek reikės. Nu,
o dabar pasakyk kas gi bus Vytauto darže rugsėjo 7 dieną
(Labor Day).
— Rugsėjo 7 dieną Vytauto daržan suvažiuos beveik iš
visos Amerikos šauniausi lietuviai. Ten bus daug šaunių
panų, daug gražių dainų ir visokiausių prašmatnybių. Juk,
Baltrai, dar nesi vedęs, tai galėsi kokiai Onutei ar Mary
tei mirktelėti akį. Aš galėsiu supažindinti tave su viena
Onute, kuri yra gražiausia visoj Amerikoj, tau ji patiks,
nes akys mėlynos kaip dangus, o veidas kaip rožė. Tik
riausiai jinai visas tavo mįsles atspė3, o gudri mergiotė.
Rugsėjo 7 dieną, per “Draugo” pikniką galėsi už dešim
tuką laimėti kokia penkių ar dviejų šimtų Jtaro bonų. Tą
dieną laimėjimo keliu bus išleista, už $1,000 karo bonų.
Tai ne juokai.
— Tikrai būsiu rugsėjo 7 dieną Vytauto darže, žinai ką
Jonai, užvažiuok mane paimti, kartu nuvažiuosime karu,
aš tau užfundysiu už klapatus ęutbirio ar ko stipresnio.
•— Baltrai, kai sutiksi savo draugus, tai ir jiems papa
sakok apie šaunų “Draugo” pikniką, kuris įvyks rugsėjo
7 dieną (Labor Day), Vytauto darže.
— Genai, gerai, Joneli, visus pažįstamus ir draugus pa
raginsiu, kad vyktų į įdomų “Draugo” pikniką. Ypač reiks
paraginti važiuoti neženotus vyrus, juk sakai ten bus gra
žių merginų, — gražiai nusišypsojo Baltrukas Gvazdikas.
— Ne tik viengungius, bet ir vedusius vyrus ir ištekė
jusias moteris ir merginas paragink atvykti į “Draugo”
pikniką, nes ten visi turės good time.
— Gerai, visus kviesiu ir raginsiu važiuoti į “Draugo”
pikniką, ale tu neužmiršk mane supažindinti su Onute, —
linksmas atsisveikino Baltras su Jonu.

Sintetinė ir

Miesto advokatas

natūrali guma

atsistatydins

Sintetinės gumos vietą
pokarinėje ekonomijoje sun
ku nuspėti, sako R. B. Lebo, Standard Oil of New
Jersey technikinis patarė
jas. Vienas dalykas yra ži
nomas, kad sintetinė guma
niekados negali užimti na
tūralinės gumos vietą.

Kalbama, kad Chicago mie
sto advokatas (Corporation
Councel) planuoja atsistaty
dinti ir užsiimti privačia
praktika.

Visgi, anot Lebo, po karo,
jei sintetinės gumos gamy
ba bus išvystoma, iškils
kompeticija ir natūralinė
guma turės žymiai atpigti.
Bet be šios gumos nebus ga
lima apsieiti.

Mayoras Kelly tuo reikalu
klausiamas atsako, kad jei
Hodes norės tai padaryti, jis
nesipriešins. Sako, jis su
Hodes pasitarsiąs, kai jis grį
šiąs iš atostogų. Advokatui
mokama 15,000 dol. per me
tus algos. Bet jei žmogus ti
kisi kur kitur turėti didesnį
pelną, nereikia jam priešin
tis, sako mayoras.

X Vytautas šilingas, bu
vęs Lietuvos Vyčių spaus
tuvės vedėjas, pašauktas ka
riuomenėn, dabar jau pakel
tas į korporalo laipsnį, šiuo
metu jisai yra manevruose
Kalifornijoj, kur tiek šilta,
kad pavėsy esti iki 120 laips
nių karščio.

Gaminta Vokietijoj — užbaigta Anglijoj toks vaizdelio pavadinimas pats už save
kalba. Šis vokiečių Messerschmitt lėktuvas numuštas Anglijos padangėse ir bus išsta .
tytas Battle Depot, šalia Soldier Field, Chi cago, per Armijos Karo Pramogas. Lėktu
vas patrauks daug publikos. Pelnas teks Ar my Emergency Relief fondui.

Michigan daug

Saugotis nuo gaisrų Priešingi pieną

vaisių genda

savaitė

Pietvakarinėj Michigan
valstybės daly žus daug
tūkstančių dolerių vertės
vaisių ir daržovių, jei arti
miausiuoju laiku nebus gau
ta darbininkų tai visa rink
ti. Apie tai praneša Michi
gano valstybės vadinamoji
vaisių globos organizacija.
Yra žinių, kad tų vaisių
ir daržovių vadavimu dar
buojasi Raudonasis Kryžius
ir bendruomenių mokyklos.

branginti

Saugotis nuo gaisrų sa
vaitė šiemet įvyks visoj ša
ly spalio 4-10 d., praneša
James M. Landis, Office
of Civilian Defense direkto
rius. Savaitei laiką paskyrė
prezidentas Rooseveltas iš
leidęs proklamaciją. Tad
pirmąjį kartą šiame kasme
tiniam minėjime aktyviai
dalyvaus ir federalė vyriau
sybė.
Direktorius Landis sako,
kad kiekvieno piliečio parei
ga yra darbuotis už gaisrų
Išsisukinėtojas
mažinimą kiekviename mie
nubaustas
ste, kiekvienoj bendruome
nėj. Nes gaisrai yra žalingi
Federaliniam teisme nu ir mirtingi.
teistas trejus metus kalėti
Charles H. Wellman, 31 m.
amž., už išsisukinėjimą nuo
kareiviavimo.
Wellman yra mokinęsis
Harvard universitete. Jis
tvirtina, kad karo tarnyba
Chicagos mokyklų virši
nieku nepateisinama.
ninkas kun. mons. Daniel F.
Jis registravosi. Bet kai Cunningham praneša, kad
drafto boardas jį pašaukė, šiemet arkivyskupijos mo
kad jis eitų savo sveikatą kyklose numatoma sulaukti
patikrinti, jis atsisakė klau nemažiau kaip 195,000 mo
syti.
kinių.

Iškeltas sumanymas pieno
pristatytojams farmeriams
mokėti daugiau už pieną.
Chicago pieno išvežiotojų unija šiam sumanymui prie
šinasi. Priešinasi ir p.eno
kompanijos, kadangi tuo ke
liu siekiama pabranginti pie
ną vartotojams.

Anot prelato, pradžios
mokyklose numatomas vai
kų padaugėjimas. Tačiau
mokinių skaičius kiek su
mažėjęs vidurinėse mokyk
lose, ypač trečiųjų ir ketvir
tųjų metų skyriuose.
Arkivyskupijos mokyklos
bus atidarytos rugsėjo 9
dieną.

Chicagoj mirė žymi gydy
toja ir chirurgė dr. Marie
G. Salerno, 35 m. amž. Buvo
ištekėjus.
Liko jos vyras
Robert Tortoriello ir 3 me
tų dukrelė. Velionė gydyto
ja dirbo Mother Cabrini li
goninėje. Gedulo pamaldos
įvyks Angelo Sargo bažny
čioje.

Numatoma 195,000
vaiku kataliku
mokyklose

Bonų pardavimu

*

negaunama kvotų
Iždo departamento sekre.
torius Henry Morgenthau
spaudos konferencijoje, Wa;shingtone, pranešė, kad bo
nų pardavimais visoj šaly
nesurinkta kvotų už liepos
mėnesį. Atrodo, kad nebus
kvota, vienas bilijonas dol.,
gauta ir už rugpiūčio mė
nesį.
Ar žmonės prievarta bus
verčiami pirkti bonus, iždi
ninkas nepasakė.

Vežėjai pareiškia, kad jei
pienas kokiu nors būdu bus
branginamas, jie reikalausią
didesnio atlyginimo.

X Adomas Žvirblis, sūnus
žinomų Melrose Park veikė
Sužeidė vaikus
jų, šiomis dienomis buvo par
durtuvu
vykęs namo iš kariuomenės
aplankyti tėvus ir pažįsta
Shakespeare Avenue teis
mus. Jis kariuomenėj baigė
me 60 parų kalėti nuteistas
mokslo kursą radio srityje.
Jelman Larsen, 4928 Waban
Dabar išsiųstas kitur.
sia ave. Jis turi iš pirmojo
pasaulinio karo įgijęs durtu
X Kazimieras Jonikas,
vą ir tuo durtuvu sužeidė du bridgeportietis,
nuolatinis
berniukus 14 ir 15 m. amž. “Draugo” skaitytojas, šio
Teisinosi, kad tie vaikai mis dienomis išvyko pas sa
triukšmaudami nedavę jam vo švogerį į ūkį Indiana val
miegoti, šio teisinimosi tei stybėj. žada gerokai pasil
sėjas nepripažino.
sėti ir paskui vėl grįžti Chi
cagon.

Mirė jauna

$100,000 STOCK1I0UIDATI0N PARDAVIMAS
SIŪTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00
vertės “ciose ont” kaina ................................................
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

nn

X Kareivių Motinų Klūbo
narės praeitą sekmadienį per
susirinkimą pasipuošė tam
tikrais meniškais ženkleliais.
Klūbas narių turi jau virš
pora šimtų. Kiekvieną susi
rinkimą vis daugiau įsirašo
kareivių motinų. Klubui va
dovauja žinoma mūs veikė
ja J. Čepulienė.

.. NUDA^VMO S1ENV,
, ubv>
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WP,EROS

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas
J vieną Valandą.
Neturi jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

JIS YRA PLAUNAMAS
SnmalKyklt 1 gal.
nu
vandenin
Ir
padarykit 1% gal.
mallavon. Jum. Ji
kalnuon,
gatava,
viirtojlmul, tiktai
ft.98 ui galioną.

$098
GAI.MMN
■■

Pante
Ponu.

Floor Sanders----- >1.50 už dieną
Lnseed Alyva................... ft» už gal.

Tiirpentinas..................... .75 už gal.

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

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-grelėlansla, nes gelžkeliai daugiau ir daugiau užimti katfs reikmenų pristatymu.

vyru manNiAi o’coats,
$29.50 vertis, parsiduoda dabar už ................

........... $14.50

MOTERŲ IR MERGINU AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <t«Q nr :1_: <fcl C HC
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. 33./ 3 IKI 310./v,

Sūrių savaitė

FIJR COATS, $75.00 vertės,
Parsiduoda po tiktai

Chicagoj

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų tfC QC S. «Q QC
vilnoniai slfltal. $15 vert. nužemit. kaina
1* 30.00

Chicago mayoro išleista
porklamacija ši savaitė skir
ta “Sūrių savaitė”. Mayoras
sako, kad pieninė pramonė
Amerikoje yra reikšminga.
Ragina žmones maistui var
toti daugiau pieninių pro
duktų.

X Ievos Lukošiūtės na
muose, 7011 So. Artesian
Ave., šį vakarą, rugp. 26, 8
vai., bus LRKSA “Feminine
Fancies” susirinkimas, kuria
me dalyvaus ir pakviestos
viešnios: A. Rupšaitė, Mae
Lukas, Lillian Cook ir Hen
ry Alkeno su žmona, kurie
rodys spalvuotus judamuo
sius paveikslus. Visos narės
X Tarnas Janulis, Bridge prašomos atsilankyti. Susi
porto oldtaimeris, veikėjas rinkimas bus vienas įdomiau
ir Keistuto Taupymo ir Sko šių.
linimo bendrovės preziden
X Illinois Tautų Dienoj,
tas, šiomis dienomis grįžo
praeitą sekmadienį, bendra
iš atostogų, kurias praleido
me dainavime dalyvavo na
Shady Shore, Mich. Jaučiasi
riai: visų parapijinių chorų,
gerai pasilsėjęs.
Liet. Vyčių Chicago apskri
X Dievo Apveizdos ir Šv. ties, Margučio, Pirmyn, Kei
Mykolo parapijose Federa stučio, Sasnausko ir Biru
cijos skyrių veikimui pagy tės, taipgi Beethoveno kon
vinti praeitam apskrities servatorija. Lietuvių jung
susirinkime išrinktos komi tinį chorą tvarkė komp. A.
sijos. V. Balanda ir B. Ne- Pocius. Pažymėtina,
kad
nartonis išrinkti
įsteigti “didieji Amerikos patrio
skyrių didelėj mūs koloni tai,” lietuviški komunistai,
joj — Marąuette Park.
ne tik nieku neprisidėjo,
X Juozas Brazaitis, Auš bet net nedalyvavo. Esą,
ros Vartų parapijos vargo jei Stalino garbei būt buvus
nininkas, su dukrele Loreta ta diena, tai būtumėm ir da
vakar išvyko į Minersville, lyvavę ir dainavę.
Pa., atostogų pas savo gi
Išgamos!
minaitį J. Mikutavičių, te
nykštės lietuvių parap. var
gonininką. Čia jį. pavaduos
muz. A. Mondeika.

$29.00

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

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

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoQQ
da no tiktai .............................................................................
$15.00 vertės KOTAI.
nr
parsiduoda po tiktai ..................... ....................................30./O

Dėl žiu Ir kitų priežasėlų pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimų galite rasti Aloje firmoje —

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.

3700 So. Spaulding Avenue

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

THE VILIJA COAL CO.
Phone: LAFAYETTE 2584

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

