..."Riti RUI goverammt ©C

D R X TT O A' S
The Ltthuanlan Daily Frlend

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

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN
UATHOIJC PRESS SOCIETT
2331 So. Oakley Ave., Chlcago, Ulluola
Teiephone Canal 8010—8011

—Abraham Lincoln

The tnost lnfluentlal Lithuanian Daily
ln America

THE
3c a Copy

No. 201

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

Chicago* III., Penktadienis, Rugpiūčio (Aug.) 28d., 1942

Kaina 3c

VoL XXVI

MS KARIUOMENĖN VYRUS45-50 M ETŲ
PIET. PAČI FI KE NAUJOS JAPONIJOS ATAKOS
Senesnieji vyrai pavaduos
jaunesniuosius, einačius j frontą

Kadetai mokomi skraidyti

Japonai pravedė naujas atakas
Naujosios Gvinėjos apylinkėj

Manoma sudaryti milžinišką Jungtinių

Atakose japonams padaryta dideli

Valstybių kariuomenę

nuostoliai. Invazija Milne įlankoj

WASHINGTON, rugp. 27
d-—Šiandie karo sekretorius
Stimson pareiškė, jog ka
riuomenėn bus imami vyrai
tarp 45 ir 50 metų, tuo pa
čiu pažymėdamas, jog “tai
duoda suprasti, kad mes
bandome sudaryti didelę ka
riuomenę.”
• Jis taip pat pažymėjo, jog
iki šiol daugelis vyrų nepa
teko į kariuomenę, nes ka
riuomenė buvo nustačiusi
peraukštą

fizinį

standartą,1

jie galėtų pavaduoti jaunes
nius ir galinčius eiti karo
frontan.

Prezidentas Getulio Var
gas išleido įsakymą, pagai
kurį visam krašte sudaroma
apsaugos nuo orlaivių Murai.

Japonai girias galį
bombarduoti Seattle

Solomonuos U, S,
laimėjimas aiškus

Kinai netoli
Chuhsien bazės
CHUNGKINGAS, rugp. 27

d. — Pranešimai iš fronto

. v..

ie skelbia, jog japonai

bet šie nuostatai būsią pa traukiasi visoj pilnumoj iš
Chuhsien, kur yra didžiau
naikinti.
Tuo tarpu nepersenai Pre sieji Kinijos aerodromai, kai
zidentas Rooseveltas yra pa jų paskutinieji daliniai ban
reiškęs, kad šiuo metu Ame do sulaikyti besiveržiančius
rikos kariuomenę sudaro į miestą kinus.
apie 4,000,000 vyrų.
Karo sekretorius pareisCHUNGKINGAS, rugp. 27
kė, jog senesnieji vyrai —! d-—Šiandie pranešama, jog
tarp 45 ir 50 metų amžiaus f japonai dar toliau pasitrau—bus panaudojami karo de-1
’Chekiango ir Kiangsi pro
parlamento darbams, kad vincijoje.
Pranešimai iš fronto pa
reiškia, jog japonai didžią
ją savo kariuomenės dalį
Rio de Janeiro suimta jau ištraukė iš Sungyando,
Chekiango provincijoj ir
1,000 nacių, italu
Lishui, 25 mylios į rytus. Iš
RIO de JANEIRO, rugp. to spėjama, jog japonai pa27d.—šiandie paskelbta, jog sirengę iš tų miestų pasi
Rio de Janeiro ir apylinkė traukti.
Pranešimai skelbia, jog
je nuo Brazilijos karo pas
kelbimo suimta virš 1,000 besitraukdami į šiaurę japo
nai 200 mylių plote degina
vokiečių ir italų.
ir naikina visus kinų mies
Kiti tūkstančiai vokiečių tus ir kaimus.
italų suimta įvairiose Bra
zilijos vietose.

Inonu įspėja
turkus budėti

ANKARA mgp 27 d prezidentas gen.

Ismet Inonu šiandie pareiš
kė, jog “mes neturime tei
sės įtarti ką nors kęsinantis mus užpulti.”
Tačiau taip esą dabar, bet
nežinia, ką ateitis žadanti
Todėl jis ir ragino turkus
įtempti visas pajėgia rekon
strukcijai, bet kartu budėti
ir būti pasiruošusius gintis
ir palaikyti “mūsų kariuo
menę galingą ir mūsų vidaus
frontą vieningą.”
Pasak prezidento.-Turkija
neturinti pamiršti savo gė
rovės ir jos gerovė visados
remiasi tik jos pajėgumu.

("Draugas"

Acme

J

telephoto*

U. S. Militarinės Akademijos, West Point, kadetų orinio korpuso klasė išrikiuojama
ties lėktuvais Stewart Field, Newburg, N. Y. Tas yra nauja kadetams orinė bazė, de
dikuota vardu “The Wings of West Point”.

•A. **

Rusų otensyva pasiekė Rževą,
kovos priemiestyje
Kaukazo fronte naciai tik per

penkiasdešimt mylių nuo Grozny
MASKVA, rugp. 27 d. —
Didieji Stalingrado pabūklai
ir raudonosios kariuomenės
tankai sulaikė vokiečių ver
žimąsi, kai tuo pačiu laiku
rusų ofensyva centro fronte
prasiveržė Rževan ir pasie
kė Vokietijos reikmenų ge
ležinkelio linijas 120 mylių
į vakarus nuo Maskvos.

Prie Stalingrado rusų pat
rankos sunaikino aštuonioliką nacių tankų, kai tuo pa
čiu laiku kiti vokiečių tan
kai, prasiveržę į rusų pozicijas sunaikinti rankinėmis
granatomis ir padegamai
siais buteliais.
(Berlyno radio paskelbė,
jog prie Stalingrado aršios
rusų kontratakos esančios
sulaikytos).

Pašauta 48
Orlaiviai.
«

S Tarp Viazmos ir Kalinino
vyksta arši rusų kontrata
ka. Vokiečiai pasiuntė šim
tus savo nardančiųjų bombanešių, kad išgelbėtų savo
kariuomenę, bet rusai skel
bia pašovę 48 šių bombanešių.
Tuo pačiu laiku rusai skel
Japonų korespond e n t a i
bia, jog iki šiol savo ofensyper Tokijo radio paskelbė,
voje centro fronte rusai nu
jog "naujosios bazės” Aleu
kovę 47,000 vokiečių.
tų salose duodą galimumo
Dvidešimt mylių į pietus•’
masiniai bombarduoti Alas
Saulė teka 6:11 vai., saulė nuo Rževo rusai prasiveržė
ką ir Seattle.’
leidžias 7:34 vol.
pro Zubtsovo ir Sičevkos

TOKIJO, rugp. 27 d. —
Japonijos radio paskelbė,
jog japonų laikraštininkai,
grįžę iš Aleutų salų pareiš
kę, kad šiuo metu Japonijos
bombanešiai galį bombar
duoti ne tik Alaską, bet ir
Seattle, Wash.

Gen. MacArthur štabas, jo naujos sąjungininkų ir
rugp. 27d.—Šiandie pietva japonų kariuomenės, aviaci
karių Pacifike vėl užliepsno- jos ir laivyno kovos. Japo
nai išlaipino savo kariuome
nės Milne įlankos apylinkė
je, Naujosios Gvinėjos piet
rytiniam iškyšulyj.
Amerikos ir sąjnugininkų
didieji bombanešiai bombar
duoja japonų pozicijas, kai
tuo pačiu laiku sąjunginin
WASHINGTON, rugp. 27 kų kariuomenė, kuri šios
d.—Solomonų salų kovo3 atakos tikėjosi, susitiko su
šiandie jau artėja prie spren priešu žemyne.
džiamosios pabaigos ir iš Japonų Nuostoliai.
viso aiškėja, kad Amerikos
Japonų reikmenims ir lai
žemyno, jūrų ir aviacijos pa vams padaryta dideli nuos
jėgos ne tik atsilaiko, bet toliai ir sukelta dideli gais
nugali japonus, ypač Guadal rai tose vietose, kur japonai
canal salos apylinkėje, kur išlaipino savo kariuomenes.
japonų ataka buvo sunaikin
Gen. MacArthur komuni
ta žemyno bombanešių ir katas pareiškė, jog iki šiol
kovos orlaivių.
nuskandinta vienas japonų
Nors iki šiol didžiųjų So transportinis laivas ir šešios
lomon salų kovų rezultatai baržos ir sunkiai sužalotas
dar nėra tikri, bet laivyno vienas destrojeris.
pranešimai apie kaskart di Pavojus Australijai.
desnius japonų laivų ir ka
Milne įlanka yra per 225
riuomenės nuostolius duoda mylias nuo sąjnugininkų ba
pagrindo dideliam optimiz zės Port Moresby ir tik per
mui.
400 mylių nuo Australijos.
- Geriausias laivyno prane Jei japonai įstengtų užimtą
šimas yra, jog amerikiečiai sias vietas išlaikyti, jie suda
marinai su savo aviacija lai rytų rimtą pavojų Australi• •
9
ko užėmę svarbią Guadalca- jai.
nal salą, nežiūrint “japonų
Tuo tarpu sunkios aviaci
stiprių atakų ir kiekvieną jos atakos tebetęsiamos ant
kartą padare didelių nuosto japonų bazių į šiaurę nuo
lių atakuojančioms japonų Australijos, kurių metu sėk
jėgoms.”
mingai atakuota Būna, Nau
Pirmieji Amerikos laivy jojoj Gvinėjoj ir Dili Timono pranešimai paduoda, jog ro saloj.
sužalota keturiolika ar pen
kiolika priešo karo laivų if Amerikos lakūnai puo
pagalbinių laivų. Kai kurie j
šių laivų taip sunkiai suža-' lė Burmos bazę
loti, jog juos galima laikyti Į
CHUNGKINGAS, rugp.
žuvusiais.
27d. — Jungtinių Valstybių
Beto, sunaikinta, bent tris kariuomenės orlaiviai ata
dešimt trys japonų orlai kavo japonų bazę Lashio,
viai.
Burmoje. Ataka įvyko va

apylinkes ir pasiekė geležin
kelį, jungiantį Rževą ir Viaz
mą.
Arčiau Aliejaus.

Kaukazo fronte vokiečiai
prasiveržė iki penkiasdešiint
dviejų mylių nuo Grozny
aliejaus laukų.
Tačiau gal daug svarbiau,
kad vokiečių Alpių kariuo
menė pasiekė tris svarbiuo
sius Kaukazo
perėjimus:
Sukhum, Osetin ir Gergijos
karo kelius, nors šiuos ke
lius užimti vokiečiams teks
daug sunkiau, negu bet kur
kitur šiam kare.

Rusų orlaivis
virš Berlyno
BERLYNAS, rugp. 27d.—
Berlyno radio šiandie pas
kelbė, jog vienas keliolikos
rusų orlaivių, vakar bom
bardavusių Vokietiją, pasie
kė Berlyno priemiesčius.
(Pranešimai iš Stockholmo paskelbti britų radio pa
reiškė, jog Berlyną pasiekė
penki rusų orlaiviai).
Vokietijos karo vadovybė
paskelbė, jog sovietų bomba
nėšiai nepravedę svarbių
karinių atakų ir jog vienas
britų orlaivis vakar perskri
do virš vakarinės ir šiaur
vakarinės Vokietijos.

Nori sunaikinti
britu derliu
LONDONAS, rugp. 27d.—

Aviacijos ministerija šiandie

Japonai pripažįsta:
žuvo desfrojeris

paskelbė, jog britų bomba

nešiai atakavo vokiečių lai
vų grupę prie Dieppe. Ata

vienas

Naujas japonų žygis—
pralaimėjimas

LONDONAS, rugp. 27d.—
Vokietijos aviacija pereitą
naktį vėl atakavo paskyras
rytų Anglijos dalis, šios ata
kos matomai buvo nukreip
tos sunaikinti šių metų der
lių.
Viename mieste numesta
aukšto sprogimo bombų ir
žuvo trys asmenys.

SIDNEY, rugp. 27 d. —
Australijos stebėtojai pareiš
kia, jog naujas ‘japonų žy
gis į Milne įlanką duoda su
prasti, jog Tokijo jaučia,
kad pralaimėjimai Solomon
salose eina. prieš Japoniją.
Priešo žygiai Naujosios
Gvinėjos pietrytiniam iškyšulyj esąs tikslas gauti nau
jų bazių, iš kurių jspona;
galėtų bombarduoti sąjungi
ninkų veiksmų bazes.

kos metu šankiai sužalota

TOKIJO, rugp. 27 d. —
Tokijo radio paskelbė kariš
kojo štabo pranešimą, jog
Solomon salų kovose nuskan
dintas vienas japonų destrojeris ir sužalotas vienas or
laivių vežiotojas.
Pasak japonų, Amerikos
nustoliai, kuriuos padarė
japonų aviacija, yra: vienas
didelis orlaivnešis sunkiai
sužalotas, kitas mažesnis
orlaivnešis sužalotas ir ko
vos laivas Pennsylvania kla
sės sužalotas.

trys vokiečių laivų po 1,500
tonų kiekvienas

ir

mažesnis laivas.

kar ir joje sunaikinta du
priešo orlaiviai ir du sun
kiai sužaloti.
Leit. gen.
Silewell štabo komunikatas
skelbia, jog iš šios atakos
grįžo visi Amerikos orlai
viai.
Karo pranešimai pareiš
kia, jog miesto centre su
kelti du dideli gaisrai ir
taikliai apmėtyta bombo
mis aerodromas.
Ataką pravedė Amerikos
bombanešiai, lydimi kovos
orlaivių, kurie apšaudė mie
stą ir aerodromą.

DRAUGAS

Penktadienis, rugp. 28, 1942

MANK&TOMI MARINAI

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

Detroit, Michigan

GRANO RAPIDS LIETUVIAI GALI DIDŽIUOTIS
SAVO MOKYKLA

Parapijos piknikas
Šv. Jurgio parapijos pik
nikas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 30 d., visiems gerai
žinomoje vietoje, “Birutės”
darže.

Sy. Petro ir Povilo parapijos mokykla įsteigta
prieš 38 metus. Tau išleido apie 700 mokinių.
Turi dešimt skyrių. Lietuviai mokiniai savo
gabumais visus žavi. Tėvai katalikai savo .
vaikus siųs į katalikišką mokyklą.

Bus įvairi programa, kon
testas. Be to, bus skanių
valgių ir gėrimų. Šauni Bu
kantų orkestrą grieš šo
kiams.

Lietuviai visose mokyklo labai reikalingas šiame XXse yra labai pageidaujami, tame dorybių ir nuodėmių
nes pasirodo labai gabūs ir baisaus kratinio amžiuje.
Svarbu, kad katalikai tė
sugyvenami.
vai] suprastų begalinę reikš
Visur lietuviai laimi pir
mę siųsti savo vaikus A'ien
mąsias vietas garbės sąra
tik į katalikišką mokyklą.

Reta kuri parapija įsigali
turėti savo privačių aukš
tesniąją mokyklą, ir retas
klebonas nori pasiimti sau
tokią atsakingą ir su daugel
rūpesčių susijusią pareigą.
Bet kun. J. Lipkaus kaip į
tik yra ta ypatybė — nevengti kryžių bei sunkeny
bių. Pamatęs, kad jo para
pijos jaunimui tokia mokyk
la yra reikalinga, jis tuoj
ėmėsi darbo ją įste gti. Pa
rapijinės mokyklos patalpos
buvo pertvarkytos ir dvi kla
sės pašvęstos tam tikslui.
Po vadovybe seselės M. Gert
rūdos, aukštesnioji mokyk
la sparčiai pradėjo augti ir
gražiai veikti, nešdama di

šuose. Šv.. Petro ir Povilo
mokykla yra. iki šių 1942
m., baigę apie 700 mokinių.
Iš jų daugelis baigė aukš
tesnius mokslus ir dirba įvairų profesinį darbą. Vien
į vienuolius iš šios mokyk
los yra išėję apie 25 moki
niai. Dėka ir garbė už tai
Šv. Pranciškaus seserims.
Šv. Pranciškaus Seserys,
kurios vadovauja šiose mo
kyklose, yra auklėjimo ir
mokymo darbui tinkamai pa
ruoštos ir prityrusios auk
lėtojos. Jos kreipia dėmesį
ne tik į mokinių pasaulie
tišką išauklėjimą, bet ir į
religinį bei tautinį jų pa
ruošimą. Jaukioj religinėje
atmosferoje ruoš;ami moki
niai savistoviam gyvenimui.
Šioks auklėjimas ypač yra

NEŽIŪRINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKES L1ETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IDAPGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikojs!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.|
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Taip, tai gali tėvams būti
sunki našta, nes pareikalau
ja iš jų didelio pasiaukavi
mo piniginiu atžvilgiu, bet
tas pasiaukavimas yra rei
kalingas šėjįmos ir tautos
savigarbai ir šviesesniai gražesniai ateičiai.

Sprendimą išnešė rugsėjo
2 dieną federalis teisėjas

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKfiJIMAlS

Mūsų Specialybė
geros rfiAlcs moterų kailiniai, kailiukais
liotli kutai parsiriulda nulrm Intomis kainomis.
ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

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

Yards 2588

Mirs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
—
=s
I

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

184 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TeL STAte 7578

Savings and Loan
Association

2202 W. Cermak
Telefonas:

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos Vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
pirma.

<712 South Ashland Av.
TAMPA UHJ

metodų įrengimai akims,' ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Ave., Cicero, DI
TeL: Cicero 7681

LIETUVIAI

D3. P, ATKOČIŪNAS
TiAimflTAfl
1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P.M.

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

^^^1945 VV.jf

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
Išegzaminuoti Jow moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
85 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pušalina
Visų akių Įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOMETMOTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
relcfonae: GANAI, 0533, Cbicagc
OFISO VALANDOS:
Kaadlen 9:80 a. m. Iki 8:40 p. m.
Trečiad. lr Sekta d. »;io a. m.
Iki 7:0* p. m.

Ofiso UL VIRglnia 0036
Rssidendjos UL: BEVerly 8844

Bfi. T. DUNDULIS
lt

Vai.: 2—4 ir 7-9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis stvitams.

2423 YVest Marųuette Rd.

on. stiuko
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sntartį.
Office UL YARda 4787
Namų teL PROapect 1930
TaL YARda 6981.
KBHvood 6107.

Canal 8887

DR. A. J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Ofiso vaLt sno 1-3; nno 6:30-8:00

35th Street

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756

Tsl CANai 6188

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

2158 West Cermak Road
Ofiso teL OANal 8346
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartj.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenos
Bes. UL: HEMloek 8180
TaL YARda 8846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

E.'

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai ul
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
RBAUTUVEJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 8088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

DAKTARAI
TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PRITAIKO

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir RayiHanpij.'

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

2017 So. YYesterp Ave.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

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

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OB. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
1913 So. Halsted St

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

I IS-II; .L l'K

Ofiso TeL ........... VIRglnia 1886

3241 YVest 66th Place

DR. P. Z. ZALATORIS

ADVANt I D

IiiUESi

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL CANai 0267
Ras. UL: PROspeet 6659

J

* *

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

REZIDENCIJA:
TaL REPublic 7868

t

oleįr

MOST

TeL OANal 6969

Telefonas: HEMiock 5849

DR. J. J. SIMONAITIS

MOTUM
FEDERAL

Mano 20 metų praktikavimas
jūsų gahantavimas
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo

AMERIKOS LIETUVIU DAJSTAKŲ DRAUGIJOS NARIAI

i. 6958 So. Talman Ave.
Ras. TaL GROvahUl 0617
Office UL HEMiock 4848

arba

ŠIANDIEN!

3133 S. HALSTED ST.

Ofiso vai,: 1—3 ir 6-8:30 P.
Trečiadieniais pagal sntartį.

OF CBICAGO
tb*l

yra misionierių

4157 Archer Avenue

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Solomon salose

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GBOvehill 2242

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

William F. Smith. Bahr gali
nuteisti didžiausia bausme 1 DR. VAITUSH, OPT.
. .
,
,
LIETUVIS
—mirtimi ar bent kalėjimu
iki trisdešimt metų.

žiniomis iš Washingtono
(NCWC), Solomon salose,
kurias amerikiečiai atima
iš japonų, darbuojasi kelio
lika amerikiečių misionierių.
Nuo gruodžio 7 dienos iš ten
gauta kitos kitoms priešta
raujančios žinios apie vys
kupo Thomas J. Wade, S. M.,
Herbert K. F. Bahr
ir jo misionierių likimą, Se
rastas kaltas
giau buvo pranešta, kad būk
»NEWARK, N. J., rugp. 25 j japonai vyskupą areštavę.
Paskiau ta žinia'nuginčyta.
d.—Vakar naktį šešių mo
Vyskupo Wade teritorijoj
terų ir šešių vyrų jury pri
pažino kaltu špionažu Her- šiaurinėse Solomon salo
bėrt K. F. Bahr, kurs prieš se yra 28,564 katalikai.
tris su virš metų buvo išvy
ADVOKATAS
kęs Vokietijon studijuoti ir
paskutiniuoju laiku grįžo
Amerikon kartu su kitais WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
amerikiečiais iš Vokietijos
Centrinis Ofisas:
laivu Gripsholm.

WHFC-1450 kit!

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
KAINOMIS

WOLK STUDIO

\

MODEie

delę dvasinę naudą laukian
Visi galės praleisti dieną
čiam jaunimui. 1934 m. tė
linksmai kartu su savo gi
vų ir mokinių prašant bu
minėmis, draugais ir pažįs
vo atidarytas dar ir dešim
tamais.
tasis skyrius.
Šiose abiejose klasėse yra
išęinamas akademinis kur
sas, pagal vietinę Catholic
DR. SELMA SODEIKA,
Central High School prog
O. D.
ramą. Baigę šį kursą, mo
U. S. marynų “Raider Batalione” nariai mankštomi, kaip bėgant į ataką šaudyti ir
. AKIS IŠTIKI N ĖJ A
kiniai gali lengvai pereiti su priešu kovoti peiliais, šią kovos metodą marynai panaudojo prieš japonus Solomon
AKINIUS PRITAIKINA
į kitas aukštesniąsias mo salose. Tik ten jie turėjo daug automatinių šautuvų.
kyklas ir jas baigtį.
Ofise randasi kiti pataisymo

Grand Rapids lietuvių tar
pe Sv. Petro ir Povilo para
pijos mokykla lošia didelę
rolę švietimo srityje. Ši mo
kykla tapo įsteigti prieš 38
metus Jo Malonybės gerb.
prelato Simono Pangonio.
Gerb. kun. Matulaičiui beklebon.auj ant mokytojom bu
vo pakviestos kitatautės domininkonės, nes tuo laiku
lietuvaičių vienuolių dar ne
buvo. Seserys Domininkonės
Čia gražiai darbavosi iki
1928 m. Tais metais, kun.
J. A. Lipkaus kviečiamos at
vyko iš Pittsburgho Šv. Pran
ciškaus Seserys darbuotis
mokykloje. Vos metams pra
ėjus, klebono J. A. Lipkaus
rūpesčiu tapo atidarytas 9tas skyrius.

— Savitarpinė Pagalba
Vilniuje per 4 žiemos mėne
sius surinko aukų 351,532
markes. Mieste šelpiama 2,100 žmonių.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal antarlj.
Rea telefonas SEEIey 0484.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

4729 So. Ashland Ave.
.(2-troa luboe).

TeL MlDiray 8880

Obicago, HL

OFI8O VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto, nno 2 iki 6
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vaL vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tol.: Yards 0994
Res.
TeL: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Kesidencija: 6600 So. Artesian Ave.
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakara Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Nedėbomia nno 10 iki 12 vaL dien^
ir pagal sntartį.
6 iki 9 vaL vakar*.

1821 So. Halsted Street

Res. 1625 So. 50th Avenue

Nuo Rugpiūčio (Aug-) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-čios popiet
ir nuo
6-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: Y A R D S 7299

3325 South Halsted St.

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS

Rez. Tel. LAFayette 0004
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIE 2868

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR* CHIRURGAS

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

Jr»č. ie Seluo, gagą!

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

KEMKITE “DEALG^”

dimui

Penktadienis, rugp. 28, 1942
ras būtų gyvas, jis jau ne
bešauktų: “šmeižkite Kata
likų Bažnyčią”, bet kartu s,u
šauniais prancūzais karto
Iš laikraštininko užrašų
tų: “Jei norime Prancūziją
Rašo K. Šilinis
atgaivinti, ją turime sukrikš
čioninti”, nes Katalikų Baž
Volteras susimąstęs atvirai L nyčia yra geriausia žmogaus
Prie Voltero kapo
poniai pasakė: “Man dar to-i pareigų ir teisių gynėja ir
Prancūzų rašytojas Volte li gražu iki to”.
katalikai stipriausiai ir la
Kai kas mėgsta dažnai biausiai priešinasi visokiems
ras buvo atviras ir žiaurus
bažnyčios priešas. Jis metė minėti ir rašytojo Ruso var “izmams” ir diktatorių už
šūkį: “šmeižk, šmeižk Ka dą, girdi, jis pasakęs, kad mačioms, kurie žmogų nori
talikų Bažnyčią, vis kas nors nėra pragaro. Bet Ruso nie paversti kokiu tai daiktu ir
prie jos prilips”. Volteras kados tokio posakio nėra iš pastumdėliu. ,
išsijuosęs juodino Katalikų taręs. Kada Ruso buvo pa
Karo audroms kilus, pran
Bažnyčią ir griovė tikėjimo klaustas, ar yra pragaras,
cūzai dar labiau pradėjo ša
pamatus. Ne tiek jo raštai tai jis nepasakė, kad jo nė
lintis nuo Voltero idėjų ir
pasižymėjo moksli š k u m u, ra, bet aiškiai pabrėžė, kad
dar energingiau pasuko
bet lengvu stiliumi, todėl ne “aš nežinau ar yra praga
krikščioniškumo keliu.
vieną prancūzą ir kitatautį ras, ar jo nėra”.
Jau Voltero karstas dul
sužavėjo jo raštų stilius ir
Kada karas užsiliepsnojo
nuvedė į bedievybės tyrlau kėmis apdengtas, gal būti Europoje,, kada prancūzai
kius, kur yra baisus ir šiur jo kaulai visai sutrūniję, bet kariai žygiavo į frontą, dau
pus gyvenimas.
Katalikų Bažnyčia yra stip gelio jų rankose mačiau lai
Daugelis laisvamanių mėg ri ir pajėgi, kurią jisai ra kant Šv. Raštą, žymių kata
sta dangstytis Voltero au gino visokiais būdais šmeiž likų rašytojų, kaip Povilo
\
Clodel, Maritėno, Morijako
toritetu ir aklai kai kuriuos ti ir niekinti.
dalykus teigti. Ne vienas
1939 metais, karo pradžio ir kitų, veikalus. Bet nema
laisvamanis ar netikįs į Die je, stovėjau prie Voltero ka čiau nė vieno prancūzo ka
vą žmogus tvirtina: “Pra po ir man pagailo tų pran rio rankose nei Voltero, nei
garo nėra, nes taip pasakė cūzų, kurie buvo jo nuvesti Markso, nei Renino, nei Sta
mūsų žymus vyras Volte į netikėjimo pelkynus. Sto lino raštų, nes akylus pran
ras”. Bet kaip ištikrųjų yra? vėdamas prie Voltero kapo cūzas aiškiai žinojo, kad jei
Kartą Volterą sutiko viena girdėjau aiškų prancūzų bal ne Stalino sutartis su Hit
ponia ir sako jam: “Aš esu są: “Jei mes norime Pran leriu, pasirašyta 1939 met.
patenkinta, nes jau įsitiki cūziją atgaivinti, ją turime rugpiūčio 23 dieną, tai jam
nau, kad pragaro nėra, o sukrikščioninti”. Esu įsitiki-1 nereikėtų eiti į frontą, bet
kaip pats žiūri į tą dalyką” nę3, kad jei šiandien Volte- galėtų kūrybingam darbui
atsidėti ir Prancūziją vesti
į geresnę ateitį.

KARO AUDRU SUKURY

NULIŪDIMO

VALANDOJE

t A.
AUGUSTINAS
MIKUTIS

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.

Iltt

Mirė rugp. 27 d., 1942 m.,
8 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
'Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Ylakių parap.. Kervtų kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
mptcrj Antaniną (po tėvais
Miknaltė);
sūnų Kazimierą;
dukterį Be nlce Bucek lr žen
tą Albert ir anūkus WlUiatn ir
Geraldlne;
kitą žentą John
Brown ir anūkus Raymond ir
Richard; seserį Adolfiną Juzi
niicnę ir jos šeimą; Ir daug ki
tų giminių, draugų lr pažįs
tamų: o Lietuvoj paliko se
serį ir 2 brolius.
w
Kūnas pašarvotas namuose:
1626 S. 49th Avė.. Cicero, Iii.,
tel. Cicero 5036.
Ixiidotuvės įvyks pirmadie
nį. rugp. 31 d. Iš namų 8:00
vai. ryto bus atlydėtas į šv.
Aut ano parap. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nullūūet— Moteris, Kūnus,
Duktė, žentai. Anūkai, Senio
Ir Gimines.
I .aidot. direkt. Antanas B.
Petkus, tel. Cicero 2109,

B

vojančios valstybės teises.
Jau šešios Pietų Amerikos
valstybės suteikė Brazilijai
nekovojančios valstybės tei
RIO de JANEIRO, rugp. sę ir tuo būdu Brazilijos lai
26d.—Pranešimai iš Caracas vai nebus internuojami šių
šiandie skelbia, jog ir Vene- valstybių uostuose.
zuela prisidėjo prie kitų
Pietų Amerikos valstybių,
sutekidama Brazilijai neko-

enezuella remia
Brazilijos kar?

t.

ANASTAZIJA
JUODIENĖ (JUDIS)

(py'.

3231 So.

Union Avė.)

Mirė rugp. 26 d„ ^942 m..
5:45 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, šaltiškių vienkiemio.
Amerikoje Išgyveno 32 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
broli' Pranciškų Ir jo moterį
Sofiją ir jų šeimą; pusbroli
Joną Gimbutą; pusseserę Adol
finą Razbadauskienę ir jos šei
mą; Aleksandra Tolvaišlenę ir
jos šeimą; ir daug kitų gimi
nių, tlruugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 brolius
— Joną ir Stanislovą; seserų
Kazimierą Tverijonienę ir jos
šeimą.
Kūnas pašarvotas Phillips
koplyčioje, 3307 So. Lituanica
Avė.
Brolio namų telefonas
LAPayette 9125. laidotuvės |vyks pirmad., rugp. 31 d. IŠ
'koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas i Sv. Jurgio par. bažny
čią, kurio) Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nujifldę:— Brolis. Brolienė,
Pusbrolis, Pusseserė, . Gimiofes.

t
I

Mirė rugp. 26 d., 1942 m„
7:30 vai. vak., ąulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Vidurklės parap. Amerikoje iš
gyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Veroniką (po tėvais
Pužemaitė); sūnų Vladislovą;
2 dukteris — Sophie ir Stella;
sesers dukteris — Stella Rozanski ir Helen Belner; sesers
sūnų Felix Belner ir Jų šei
mas; švogerį Antaną Pužem) Ir
jo šeimą; Ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
11035 So. Spaulding Avė. Lai
dotuvės įvyks pirmad., rugp.
31 d. Iš namų 8:30 vai. ryto
bus atlydėtas J St. (Zhristines
parap. bažnyčią, kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįsatnus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
.Nuliūdę:— Mioterls, Kūmis,
Imktervs, Sesers Dukterys, Se
sers Kūnus. įlvogerls. Giminės.
Laid. direkt. John F.. Eudelkls, tel. Yards 1741.

(Prašome nesiųsti

gėlių.)

(Įsteigta 1889 m.).

‘‘DRAUGAS” HELP WA NTE D
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolah 9488-9489

PENNSVLVANIA RAILROAD
323 West Polk Street

HELP WANTED — VYRAI
REIKALINGAS — GELEŽIES IŠ
DIRBTAS — LAY-OUT VYRAS pa
gelbėti formanui ir dirbti priėmimo
ir išsiuntimo departmente Atsišau
kite į; E. M. WEYMER CO.. 2820
West Grand Avenue.

SALDAINIU PAKERK OS
Patvrusios ar nepatvruslos. Turi bū
ti labai greitos. Nuolatini darbai,
gera užmokestis. Kreipkitės į —
BOUT.EVA.RD CANDY CO., 1925 8.
IVestem Avenne.

Pastovūs darbai su puikia ateities
proga. Kreipkitės j —

J. H. KEENEY & CO.
6610 So. Ashland Avė.

OPERATORES — patyrusios, siūti
moterims slaek siūtus ir sejonus. Pa
stovus darbas. Atostogos su užmo-kesčių ir bonusas. Kreipkitės J —
KATZENBF.RG & RIVKIN. INC.,
237 So. Market Street

VAIKAI AR VYRAI — reikalingi
prie "bindery” dalbų. Darbas nuo
latinis. Turi būti piliečiai.
JOHN F. CUNEO CO.
1
465 W. Cermak Road

PACKING MERGINOS
— reika
lingos dirbti didelėje kepykloje. At--’
sišaukite penktadienį J —
CHICAGO PIE CO., 2440 W. Oongress Street.

VYRŲ

REIKALINGOS MERGINOS IR MO
TERYS prie dirbtuvė’ darbų. Nuo
latinis darbas ir overtime.
J. A. OLSON CO., 2‘00 W. 21st PI.

TOOL GRINDERS
Patyrę prie Carboloy tool bits. Tai
pogi tekinti thread chasers. Turi bū
ti pliečial. Pašauk te;---- PORTSMOUTH 5300 ar atsišaukite Į —
PARDAVIMUI
MECHANICAL
HANDUNG SYS
TEMS, «««« S. Nasbvi.1?.
J ALYVINIS ŠILDYTUVAS pars’duoI da. Dėl 5 8r 6 kambarių Vis'škal
naujas. Namus pirko, dabar negali
vartoti — parduos už pus? kainos.'
Parduoda privatiški žmonės. Atsi
šaukite į; 7129 S. ROCKVVELL St.

fA

Nelsonas perėmė vis?
reikmenų kontrolę

Mirė rugp. 25 d., 1942 m.,
7:45 vai. vak., sulaukęs pusės
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Panevėžio apskr.,
parapijos.

MERGINOS reikalingos nuo 17 iki
33 metu amžiaus — lankstyti ir kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būtl
švarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet,
5 dft>nos t snvnite Kreipkitės J —
833 N. ORI-EANS ST., 4tb Floor

TOOL MAKERS
MILLING MACHINE IR
LATHE OPERATORIAI
SET-UP VYRAI

2743 VVEST 36TH PLACE

(PRIBEL)

ANTANAS PETtioKAS

MOTERYS
Mažiau 45 metų amžiaus, išvalyti lr
išmazgoti pnaežlerln'us gelžkelio ka
rus. Atsineškite gimimo liūdiiimą,
sočiai secuPtyJtortelę ar pilietybės
puliūdijimą. Atsišaukite i Room 203.

MERGAITES IR BERNIUKAI reikalinej dirbti p le lergvų dirbtuvė
VIDURAMŽIAUS VYRAI
je darbų. 4 0 centų J valanda.
GERA MOKESTIS, JEIGU BUSITE’
HARLICH MFG. CO, 1417 West
TINKAMI.
Ja«-kson Blvd.
100% WAR PRODITCTION

IGNACAS PRIBILIAUSKAS

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKIA

La'd. direkt. J. Liulevičius,
tel. LAFayette 3572.

A.

H EI,P WANTED — MOTERYS

FOUNTAIN MERGINOS
IR VEITERKOS ,
Nuolatini darbai jūsų apielinkėje.
Pradinė alga $18.00 Į savaitę su
greitu pakėlimu. Patyrimas nerei
kalinga. Uniformos duodamos lr iš
j VYJtAI — dirbti prie metai platlng, valomos. Atsišaukite tiktai rvtals:
WALGREF,N DRUG STORES
special screw machlnes, milling maI chines ir grinders darbų. Patyrimas 1958 Irving Park. 5973 W. Madison,
nereikalingus, nes mes išmokinsime.
Gera .užmokestis mokama. Atsineš 1500 Morse Avė., C:MM) Cottage Grovo
3t E. Adams St.
kite savo gimimo liudijimą arba ra 7901 8. Halated.
šykite i —
MERGINOS — PATYRUSIOS prie .
,
NATIONAL LOCK CO.
mlniature lamp, crossfires ar spot
•Rockford. IliinoLs
weldlng darbu. Pulki proga.
OTARION. INC., 448 No. Wells St.
MACHINISTAI

Mirė rugp. 27 d., 1942 m.,
3 vai. ryto, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Mažeikių apskr., Akmenių pa
rapijos. Šventupiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Joną; 2 sūnus — Walter
ir marčią Bernice ir Alexander; 5 dukteris — Marthą ir
žentą Peter Kuper, Sophie ir
žentą Alphonse Rogers, Rose,
Helen ir žentą John Taleskj^ ir
Jeunie ir žentą Lester Keltner: anūką John; 2 seseris —
Prancišką ir jos vyrą Kazi
mierą Ruzgilus, Ir Eleną Juš
kienę; ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko motiną, se
serį. brol) lr kitas gimines.
Kūnas pašarvotas namuose:
7130 So. Talman Avė. Laido
tuvės Jvyks antrad., rūgs. 1 d.
Iš namu 8 vai. ryto bus atly
dėta J Gimimo Panelės švenč.
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras. Sūnai, Duk
terys, Marti. Žentai, Anūkas,
Seserys lr Giminės.
Laldot. direkt. Antanas B.
Petkus, tel. Grovehill 0142.

A

ADS

VAIKINAI
Turi turėti nors 2 metus aukštesnės
mokyklos mokslo, dirbti kaipo pa
siuntiniai. Gera ateities proga.
1 HORDER’S INC.. 231 S. Jefferson

(no tėvais Barauskaitė}

RAPOLAS
RADAVICIUS

CLASSIFIED

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKO

Kilo iš
Pašvitinio

Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Ludvtną (po tėvais Gebužaitė);
dukterį
Stanislavą
Kawohl ir žentą Ervin: 2 sū
nus — Joną ir marčią Moni
ką. Jueznpą ir marčią Phyl
lis; 3 anūkus; švogerką Teo
dorą Martinkus ir jos vyrą
Stanislovą; sesers sūnų Juo
zapą Valunčlų ir jo šeimą, ir
daug 4c t tų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
144 West 74th St. Tel. Aber
deen 3167.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį,
rugpiūčio 29 d. Iš namų 8 vai.
ryto bus atlydėtas į Visų šven
tų: par. bažnyčią, kurioj į
vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

RENDKOTI

Marąuette

WASHINGTON, rugp. 27 Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimą. apšildoma pečio šiluma. Atsi
d.—Pranešama, jeg Donald šaukite ar rašykite sekančiai:
“DRAUGAS, Boi 124. 2334 S. Oak
M. Nelson pranešęs kari.uo- ley Avė., Cbicago, UI.
, menei Atšaukiąs iš daugelio RENDLIOJASI APŠILDOMAS KAM
Prie mažos šeimos. Atsišau-,
kariuomenės biurų teisę su BARYS.
kitę sekančiu adresu;
6819 S. WASHTENAW AVENUE.
teikti pirmenybės teises.
Tuo būdu WPB įgauna
pilną kontrolę teikti pirme apylinkėje, kur šiuo metu
nybės teises visiems reikme yra daugiausia Amerikos
nims, ypač trūkstamai ža mekanikų ir šimtai kareivių.
liavai.

LONDONAS, rugp. 27d.—
Olandijos
karalienė WilhelSUEZO apylinkė, rugp. 27
d.—šiandie Amerikos vėlia mina sugrįžo Londonan po
va plevėsuoja Suezo kanalo ilgo viizto Amerikoje.

Nuoširdžiat kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Nuliūdę: Moteris, Duktįė, Kū
nai, Žentas, Marčios, Anūkai
ir Giminės.

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

Laid. Direkt. Mažeika ir Evanauskas, tel. Yards 1138-39.

PETER TROOST
PASKUTINIS

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

uil

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. toa
pačios šeimos rankose!

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

I. J. ZOLP

LEONARD F. BUKAUSKAS

1646 Weat 46th Street

10821 South Michigan Avenne

Tel. YARda 0781-0782

Tel. PULIman 9661

ė-

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

Workmanship and Mateliai Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

LaiMi Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBUBANOB Dteui Ir HaktJ

Mranhcr of the Ltthnanlan Chamber of Commerce.
y_____

MODERNI HvtdlnS PARODA-

REZIDENCIJA:

4535 VV. Washlngton Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

LACHAWICZ IR ŠONAI

J. LIULEVIČIUS

Tel, CANai 251B

4348 South California Avenne
Tel. LAFayette 3572

42-44 Eaat lOSth Street

ANTANAS M. PHILTJPS

4603-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

TeL PULIman 1270

Tel. YARDS 1741-1742

8307 Litnanica Avenne
Tei. YARda 4908

P. J. RIDIKAS

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayetta 0737

8354 South Halated Ttreet

KRBUPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

• "*

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii etoties WGES (1390), au Povilu fialtimieru.

2314 West 23rd Place

Skyriui: 710 Weet 18th Street

Visi telefonai:

YARda 1419

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 Litnanica Avenne

Tel. YARda 1138-1139

d b x u n x ■
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
v
A member of the Catholic Press Association
8ubncrtptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
»nths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
[ Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
I Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos ValsytMse: Me
nas — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
enam lAnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama
$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neašoma tai padaryti ir neprisiuniiama tam tikslui pašto ženklų,
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
Atus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. ■ Koresponintų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja manėle), paliekant didelius*tarpus pataisymams, ir vengiant poleikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
šdamos.

*

Tačiau, kaip iš tikresnių šaltinių sužinoma, Lietuvos
žmonių tautinė dvasia nėra palaužta. Ji yra gyva. Jų
troškimas nusikratyti okupantais yra didelis ir griežtas.
Kaip jie priešinosi bolševikų okupacijai,-taip priešinasi
ir naciams. Quislingų Lietuvoje nesą. Ir ačiū Dievui.
Tai duoda didesnio akstino užsienio lietuviams orga
nizuotis ir dirbti Lietuvos ir jos žmonių išlaisvinimui.
Tasai nusistatymas ir vėl- atstatyti laisvą, nepriklau
somą ir demokratišką valstybę, išsaukia Lietuvai di
desnių simpatijų Amerikos ir santarvininkų ir vyriau
sybėse ir visuomenėse. Tai duos didesnio akstino, atė
jus momentui, užstoti už Lietuvą.

Skaudžių įvykių Lietuvoje akivaizdoje, mes, šio kraš
to lietuviai, negalime sėdėti rankas sudėję. Mums rei
kia veikti. Visomis savo galimomis jėgomis turime
dirbti, aukoti, pirkti U. S. Karo Bonus, kad padėti Amerika*i ir Jungtinėms Tautoms greičiau Laimėti karą
ir greičiau išlaisvinti skaudžiai kenčiančią Lietuvą.

•

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ut
nder the Act of March 3, 1879.

nitai jau stumia japonus

—

-.......

»

"Skelbkime nesužalotą demokratiją"

kponų norai

Pastaruoju laiku daugiausia amerikiečiai domisi Somon salų kovomis, todėl nenuostabu, kad ne taip į
Ris krito Kinijos frontas.
Pereitos savaitės pabaigoje ir šios pradžioje iš Kinie atėjo geros žinios, kad kinai kai kuriose vietose di:lę pažangą karo fronte yra padarę, japonai kai kur
•a priversti trauktis.
Japonija šiais metais dėjo visas pastangas, kad gaužimti Kinijos jūros pakraščius, kad Kiniją atskirus
sąjungininkų ir kad Jungtinės Tautos negalėtų įgti savo oro bazių, iš kurių galėtų japonus smogti.
Čiais metais japonų karo masina buvo nugręžta į pienuo Yangtze upės ir j pietus nuo Shanghai, kad paų j reples Nanchang, Kiangsi provincijoje ir Chuheaantį šalia Chekiang provincijos. Chuhsien yra
ra vieta Amerikos oro bazėms,

nai pliekia japonus
'Nanchang ir Chuhsien yra sujungti gelžkėliu ir šią
sąrą prie šio gelžkelio vyko smarkūs mūšiai. Liepos
dieną visas šis gelžkelis buvo japonų rankose. Liepos
d. kinai atsiėmė Hengfeng ir Iyang ir turėjo savo
nkose 15 mailių geležinkelio. Pereitą sekmadienį ki
ti atsiėmė Kiangshan ir Huangkintu ir kinai jau tftjo 110 mailių gelžkelio savo kontrolėje. Prieš daugiau
.ip >ora savaičių kinai smarkiai kovojo prie Linchvvan
ip pat vadinamas ir Fuchow) ir pereitą pirmadienį
ė Kiangsi gelžkelio liniją. Linchwan yra svarbus
as, bet to miesto patekimas į kinų rankas dar
grąsina pavojumi Nanchang, svarbiai bazei. Iš
pusės kinai grąsina ir Chuhsien.

adei japonai kai kur pralaimi
Associated Press praneša, kad kinai valdininkai lą,i nustebo sužinoję, kad tiek daug kinų kariuomenė

siėmė iš japonų savo žemės.

Kodėl japonai kai kuriose Kinijos vietose yra gerod atmušti? Gal čia veikia Solomons mūšiai? Galimas •
lykas. Gal japonai savo kariuomenę iš centralinės .
nijos koncentruoja kitose Kinijos vietose. Bet sunku
keti, kad japonai gera valia pasitraukia iš tų ‘vietų,
ir taip atkakliai kovojo pavasarį ir vasarą. Reikia
Rnyti, kad daug kinams padeda dabar laimėti ir Jungaių Amerikos Valstybių oro jėgos, kurios ten jau gauįuu veikia.
Tai yra džiugios žinios ir jos kelia mūsų ūpą.

1 SPAUDOS APŽVALGA

k

K. B.

etuvos žmonių žudymas
Vakar įdėjome skaudžią žinią, gautą iš Londono, apie
i, kad naciai Lietuvoje sušaudė keturis šiihtus lietuų. Žinios tikrumui abejoti netenka, nes ji paimta iš
une leidžiamo vokiečių laikraščio “Kauener Zeitung”.
yta 400 nekaltų mūsų brolių dėl dviejų nacių ko, kuriuos kažkas pašovė. '
Prieš pora savaičių per radijo iš Londono buvo pra
nta. kad naciai iš Lietuvos išvežė 175,000 jaunų vyrų
mergaičių sunkiems darbams Vokietijoj, ši žinia ĄIrikos spaudoj nebuvo paskelbta, tačiau ir apie ją
jonėms vietos nedaug telieka.
šių ir kitų šaltinių gautos žinios kalba, kad Lieo« žmonių padėtis eina sunkyn. Naciai yra užsimoję
Bk galima daugiau lietuvių išnaikinti. Dėl to jaunus
tones veža Vokietijos gilumon su tikslu jų Lietuvon
begrąžinti. šimtai be jokio reikalo ir nusikaltimo suUdoma. Likusieji Lietuvoj žmonės yra apdedami ditįais mokesčiais; rekvizuojami maisto produktai; ajf.bet kokį veikimą ir kalbos būti negali. Apie Lietu
ti laisvę ir nepriklausomybę nevalia ir užsiminti.

Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips
nį, kurį baigia šiais reikšmingais žodžiais:
“Nežiūrint juodų gazdinimų, mes vis dėlto tikimės,
kad kylančios audros nurims; kad aršesni už mirtį
ketinimai atiduoti Lietuvą žiauriam diktatoriui ne
įvyks; kad pagaliau demokratijos vadai įeis į mūsų
padėtį ir supras, kaip jaučiasi auka, kuriai neišvengti
budelio nagų; kad tai supratę vis dėlto atsimins, jog
kovojama už demokratijos ypatumus — laisvę ir ne
priklausomybę. Ar gi tam būtų paklota milijonai gy
vasčių ir išeikvota bilijonai turto, kad mažosios tau
tos iš vienos nelaisvės grįžtų į kitą? Tad skelbkime
ne kokią privilegijuotą demokratiją, tarsi kažkokį
stambiųjų tautų trustą, bet demokratiją su esminiais
jos reikalavimais — pilna laisve ir visišku nuo bet
kokios vergovės atsipalaidojimu”.
Atlanto Čarteris kalba už visų pavergtų tautų lais
vę ir nepriklausomybę. Rodos, išimčių neturėtų būti.
Tačiau, atsižvelgiant į dabar susidariusią tarptautinės
politikos konjunktūrą, reikalinga didelis alįylumas, bu
dėjimas ir apsukrumas, kad atstatant pokarinį pasaulį,
nebūtų apsilenkta su Atlanto Čarterio nustatytais dės
niais, kad visoms mažosioms tautoms būtų duota teisė
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Teisybė
“Naujienos” rašo;

r
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“Iki 1940 m. Lietuvos žmonės milžiniškoje daugu
moje nebuvo priešingi sovietų Rusijai, dargi žiūrėjo
į Rusiją, kaip į savo draugą. Už tai jie bijojo ir ne
mėgo Vokietijos, kuri Lietuvai buvo išplėšusi Klai

pėdos kraštą.
“Bet bolševikai Lietuvą apgavo ir baisiai nuskriau
dė, okupuodami ją ir įvesdami savo nelemtą ‘4ovie-

tišką tvarką”, kuri pavertė visą tautą Kremliaus agentų vergais, šito bolševikų smurto rezultate Lietu
vos žmonės taip griežtai nusistatė prieš bolševikus,
kad jie net su ginklu rankose sukilo prieš raudonuo
sius okupantus, kai tik pajuto progą jų nusikratyti....
“Šiandien Lietuvos liaudis žino, kad naciai, kurie
atėjo į Lietuvą, žadėdami ją “išvaduoti”, yra toki pat,
jei ne aršesni, apgavikai ir smurtininkai. Todėl ji
laukia progos išvyti nacius iš savo krašto. Bet Pa
leckio gaujai ji į glėbį nepuls. Raudonieji kvislingai
nedrįs nė kojos įkelti į Lietuvą, kuomet ji pataps
laisva!”

Penktadienis, rugp. 28, 1942
------

“Laimėti karą turi būti
mūsų pirmiausias ir svar
biausias uždavinys” — kal
bėjo vysk. Muench Catholic
Central Verein konferencijos
dalyviams. Bet, vyskupas pa
brėžė, kad taip pat yra la
bai svarbu planuoti taiką.
Anot jo, jei dar aiškiau bū
tų žinoma, kad kariaujama
už pastovios ir teisingos tai
kos atstatymą, visuomenė
dar didesniu ryžtingumu ir
duosnumu dėtųs prie karo
darbų ir reikalų.
•
“Dievo suverenės teisės yra geriausia priemonė tai
kai išlaikyti” — priminė
įvysk. Muench. Be Dievo tai
kos institucijos, nepaisant
kaip gerai .jos bus išstaty
tos, vėl sugrius, kaip jos
sugriuvo praeityje. Be reli
gijos tautų tarpe negali bū
ti dorovės, žmonės turi iš
mokti nusilenkti Dievui, kaip
aukščiausiam teisių davėjui.
“Atmesi Dievo įstatymus,
atmesi tvarką. Kur nėra
tvarkos — ten chaosas” —
pasakė vyskupas, kurio pas
tabos yra giliai įsidėmėti
nos.
Už vieną nužudytą vokie
tį komisarą naciai išžudo
šimtus nekaltų žmonių. Taip
jie elgiasi Lenkijoj, Čeko
slovakijoj, Belgijoj ir kitųf.
Ne kitaip daro ir Lietuvoj.
Kad taip yra — kalba už
vakar atėjusi iš Londono ži
nia. Bet, nekaltai pralietas
kraujas šauksis dangaus
keršto. Hitleris ir visi jo ad
jutantai susilauks užsitar
nautos bausmės.
•

Netrukus prasidės moks
lo metai. Naujas rūpestis
tėvams. Nėra be rūpesčio ir
vaikai. Lietuviams tėvams
įsidėmėtina: jų vaikams lie
tuviška, katalikiška mokyk
la.
Kurie

netiki į

ateinantį

gyvenimą, yra mirę ir šiam
gyvenimui.

(GOETHE).

Po svietą pasidairius
Tavorščiai, manau jūs esate girdėję senovės pasa
kaites. Tiesa, pasakaitės ir
pasiliks pasakaitėmis, ale
vis gi kaikurios jų turi daug
reikšmės ir atitinka mūsų
čėsų žmonėms,
ypatingai
Lietuvos graijoriams — balšavikams. Paklausykite čia
vienos pasakaitės.
“Labai senai* ir aš neat
menu tų laikų, Dievas pelė
dai įsakė surasti gražiausius
paukščiukus ir atnešti Jam
parodyti. Pelėda Dievo įsa
kymą pasižadėjo pildyti, to
dėl išskrido ieškoti paukš•čių. Lėkė nuo vienos vietos
prie kitos. Beieškodama už
tiko įvairaus gražumo pauk
štelių, ' bet nepasitenkinusi
tuo grįžo prie savo lizdo,
kuriame buvo jos jauni pelėdukai. Ji apžiūrėjo pelėdukus ir džiaugėsi jais, nes
jai atrodė gražiausiai už vi
sus kitus paukščius.
“Po didelio vargo ir pa
kartotinos kelionės vis grį
žo prie savųjų pelėdukų.
Galop, ji paėmė vieną pelėduką ir nunešė Dievui pa
rodyti.
—» Ar gi jau neradai ko
gražesnio už savo pelėduką?
Dievas paklausė pelėdos.
— “Negalėjau, Dieve, nes
man atrodo, kad pelėdos
vaikas yra gražiausias už
viso svieto paukščius.
— “Gerai, kad tau taip
atrodo, todėl nešk jį ten, iš
kur paėmei, maitink ir au
gink pagal savo pelėdinę pri
gimtį.

1
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Balšavikai turi tiktai vien
žmogišką išžiūrą, bet pasi
elgimu daug blogesni už
pelėdas. Pelėda gyvena pa
gal Dievo nustatytas taisyk
les. Ji naktimis medžiuose
bauginančiu balsu krykščia,
žinoma, prietaringiems žmo
nėms kažkada ir daug haimės įvaro. Bet toji baimė
nereikalinga,
nes pelėdai
taip reikia daryti. Balšavi
kai nesilaiko nei Dievo nei
valdžios tiesų, todėl jų gy
venimas nukreiptas
vien
žmonių ramybei drumsti ir
gerovei griauti. Jie ir gi
krykščia ne vien naktimis,
bet ir dienomis, tiktai ne
ant medžio šakų, kaip pe
lėda daro, bet lizduose —
Chicago, Brooklyn ir kitur.
Balšavikų krykštimas esti
biaurus ir labai kenksmin
gas žmonių ramybei.

Jeigu balšavikų protas
nebūtų taip atbukęs, kaip
žydo kirvis, tai jie galėtų
matyti, kiek pasauly dar yra kilnaus pasišventimo, ku
rio tikslas yra skleisti var
gšų žmonių tarpe Dievo ir
artimo meilę. Balšavikai,
kaip toji pelėda, nepajėgia
nieko gražesnio matyti, kaip
tiktai savo žiaurų chaminizmą, kurį iš bėdos gal ir bū
tų galima medžių gyvento
jams pritaikinti — tai yra
beždžionėms, bet ne civili
zuotiems žmonėms.

MSI DUMB

Tavorščiai, jūs žinote kiek
apie pelėdos gražumą? Di
deliuose miestuose tiktai
sunku jas matyti, neskai
tant pikčerio ant cigarų
baksų.

Pelėda turi dvejopą iš
žiūrą — paukščio ir katino.

DVIEJŲ VYRŲ K ARO DIRBTUVE

Komentarai prie šių žodžių, berods, nėra reikalingi.

Lenkas pasakė tiesos žodi
—^Amerika” praneša, kad Ignacas Matuszewski, bu
vęs Lenkijos finansų ministeris, rugp. 18 d. lenkų “No
wy Swiat” dienraščio skiltyse parašė ilgą straipsnį apie “diplomatinį sąrašą.” Jis labai nustebęs, kodėl ang
lai neįtraukė Pabalčio respublikų atstovybių į naują
diplomatinį sąrašą, kurs išleistas rugpiūčio pradžioje.
Matuszewski pažymi, kad Lenkija, kenčianti lenkų
tauta, niekada nepripažins Rusijai Lietuvos, Latvijos
ir Estijos. Jis nurodo, kad šių trijų valstybių paglem
žimas būtų pavojingas Lenkijos nepriklausomybei.
Pabalčio respublikų atstovybių išbraukimą iš diplo
matinio sąstato Matuszewski laiko nevykusiu anglų
prasto išsiauklėjimo žygiu ir su pasitenkinimu pažymi,
kad J. A. V. tebeveikia pripažintos Lietuvos, Latvijos
ir Estijos atstovybės.

("Draugas" Acme teiepnotol

Dviejų vyrų darbininkų Sparling Pulley Company dirbtuvė Bay .City, Mich. Jane’
Sparling, 60 m. amž. (dešinėje) ir jo padėję jas Percy Fogelsonger, 79 m. amž. Karo ga
mybos viršininkas Don aid Nelson šią dirbtu vę įvertino pripažindamas jai pirmiausią
vietą karo gamybos kampanijoje. Šie abu darbininkai dirba visas septynias savaitės
dienas ir po 15 valandų kasdien. Per 18 mė nėšių jiedu pagamino 18,000 vadinamų
“flanges” karo mašinerijai.

v
DRAUGAS

^Penktadienis, rugp. 28, 1942

KOLEGIJA

MARIANAPOL

Tėvai, siųskite savo vaikus
•i Marianapolio kolegiją

Kokius šposus indai
iškrečia anglams

užima gyvenime svarbias pozicijas.

Per šią mokslo įstaigą jau perėjo 1,100

jaunuolių. Mokslo metai prasideda rug® sėjo 14 dieną. Parinkite savo vaikams

gerą mokyklą

Lietuva ir stengiasi išlaiky
ti lietuvišką charakterį ir
stiprina lietuvišką dvasią,
nes jie gerai žino, kad kiek
vienas geras lietuvis katali
kas yra geras ir amerikie
tis.

Marianapolio Kolegija Turi
Ir High School Kursą.

Lietuviai Amerikoje lietu
višką dvasią paliko, s.iprina
ir ugdo per
x j

lo metams, kurie prasidės
rugsėjo 14 d.eną. Šiemet
studentų įsirašymo į kole
giją formali data yra rug
sėjo (September) 10, 11 ir
12 d.d. Kam patogu, gali
užsimokėti ir kitu laiku. Jei
kas nori gauti apie šią įstai
gą informacijų, mokyklos
katalogų, mokslo metų tvar
ką, galima kreiptis asmeniš
kai ir paštu. Kolegijos ad
resas yra šis: Marianapolls
College, Thompson, Conn.
Labai svarbu, kad tėvai
savo vaikams parinktų ge
rą mokyklą, nes nuo gero
išsilavinimo ir išsimokslini
mo priklauso vaikų gera ir
šauni ateitis. Marianapolio
kolegija gražiai ir sumaniai
paruošia jaunuolius gyve
nimui, nes ši mokykla turi
ne tik gerus profesorius au1 Vietojus, bet i rvisas reikia
mas mokslinimui ir auklėji
mui geriausias sąlygas.

lietuviškas parapijas, orga
nizacijas ir mokyklas. Ten
ka pasidžiaugti, kad lietu
viai turi ne tik parapijoms
mokyklas, bet ir aukštesnes
mokyklas, čia tenka prisi
minti Tėvų Marijonų Mari
anapolio berniukų kolegiją, Kreipiasi į Tėvus.
kuri
randasi
Thompson, '
Jau čia pat mokslo metų
Conn.
pradžia. Marianapolio kole
gijos rektorius kun. Dr. J.
Marianapolio kolegija
Vaškas ir visa profesūra
f^iri ne tik high school, bet
kreipiasi į lietuvių tėvus, ir
ir kolegijos kursą. Ši moks- į
prašo, kad jie savo vaikus
lo įstaiga jau vienuolikti
siųstų mokslinas ir lavintis
metai kaip mokina ir auk
į šią garbingą mokslo įstai
lėja jaunuolius. Nuo pat ko
gą, kuri turi didelius nuo
legijos įsteigimo lig šiandie
pelnus ne tik lietuviškos ka
šios mokslo įstaigos suolus
talikiškos dvasios palaiky
yra perėję apie 1,100 ber
mui, bet taip pat ši įstaiga
niukų. Ne vienas iš tų jatparuošia gerus amerikiečius,
nuolių, kurie yra buvę Ma
kurie myli Ameriką, jos lai
rianapolio kolegijoje, da
svę ir kultūrą.
bar užima svarbias parei
Marianapolio kolegija yra
gas kultūriniame, organizaįsteigta darbščių ir uolių
Tiniame, visuomen i n i a m e, lietuvių katalikų pastango
"autiniame lietuvybės bare.
mis. Todėl tepasinaudoja jū
Iš Marianapolo ko’egi jos sų vaikai šia mokslo įstaiga.
išėjo daug žymių asmenų,
K. B.
kurie šiandien dirba pastoracijų auklėjimo ir šiaip
naudingus Amerikos kraš
Marų net te Manor
tui darbus. Daugelis šios
2-Jų aukS. nittr. 2x6 nunaa —
įstaigos buvusių auklėtinių
Zciiids sklypas yra 3nxl25 p
vanduo; yra Ir garadž.us 2
randasi biznyje, fabrikuose,
autoinobll.ams. ,$12.3001
armijoje, bažnyčių sakyklo
4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kamb
žeinfts plotas 30 pėdų; ka/Ssar
se, laikraščių redakcijose.
Garadžiuy 2 auto- (t’1 "I OflA
Marianapolio kolegija ran
mobtllams Kalni iplA»OUU
Modernus 6 knmb. 'cott <e' su
dasi gražioje vietoje, kur
aukAtu cemento fundamentu
jaunuoliai gauna ne tik iš
&5,400
5-klų kamb. med'nls ‘cottage
simokslinimą, išsiauklėjimą
su 76 pėdų frontaiu. Y a Ibet taip pat ir sveikatą su
garadžlus 2 auto- (Į> 4
mobiliame Kaina $
stiprina ir užgrudina.
3 fletų mflr. namas (2x5

Extra! Extra!

Marianapolio kolegija yra
ne tik mokslo įstaiga, bet
čia taip pat yra lietuvių ka
talikų kultūrinis centras,
kuris palaiko ir stiprina lie
tuvybę ir katalikybę mūsų
išeivijoje.

Rimtai Ruošiasi.
^Marianapolio kolegija rim

tai ruošiasi naujiems moks

6200 SO. ASHLAND AVENUE

na, piktui visados yra užda

Šitokią sceną yra matęs
vienas Amerikos laikrašti
ninkas.
į
I
i
Jei japonai įsibr autų į
I Indiją ir jei indai panašia' į
; japonams kelią pastotų, tai,
I japonai su savo tankais ir
savo trokais be ceremonijų
važiuotų per indus ir juos
traiškytų, kaip žiurkes.

CELLO — $1.60, $3.00, $5.00,
$10.30 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrfimlnėtų Instrumentų. BAS8
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $58.50.
$23.50, $35.00. $60.00. PEDALS.
HI BOYS, CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass Ir "re»d” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EK8PERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams.
Trlūboms,
Saraphones,
Smuikoms ir Gultarains.
GOLDNTETN’H MIJKIG SHOP
#14 Maiwell Rt.. Chlmgo.

WHOLESALE
LIQUOR

Suvažiavimo tema

. ĮSTAIGA

bus Darbas ir Žem&
ifiteilojanie
po vL-ą
Ciihaice.

National Catholic Rural
Life organizacija ,turė3 20ąjį metinį suvažiavimą PeoREMKITE
SENĄ
ria, III. Prasidės spalio 5 d.,
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
pirmadienį. Praneša, kad '
N. KANTER, sav.
ir katalikų Bažnyčią. Ir to šio suvažiavimo abelnoji te
MUTUAL LIQUOR CO.
kiose mokyklose yra rauna ma bus Darbas ir žeme.
4707 So. Halsted St.
mas tikėjimas iš vaiko gyve
Telefonas: BOULKVARD 0014
nimo, atimama iš jo gyveni SKAITYKITE ‘DRAUGĄ
mo šviesa ir me’lė. Ir jaunuo
lis iš tokios mokyklos išeina
sužalotas ir neturįs atsparos
piieš gyvenimo audras ir jo
gyvenimas be tikėjimo pasi
WESjT VIRGINIA GENUINE
daro sunkus ir beveik nepa
POCAHONTAS
keliamas.
Toks jaunuolis
Kol dabartinis stakas dar neišparduosunkiose gyvenimo valando
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinse keikia mokyklą, kuri iš
kelio karo jums:
___
plėšė iš jo širdies Dievą, kei
GENUINE POCAHONTAS,
Sft AR
kia tėvus, kurie pasiuntė jį į
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
tokią mokyklą, kur liko pa
GENUINE POCAHONTAS,
$p 7 C
laidotas jo tikėjimas.
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
O*/ □
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A CA
Artinasi mokslo melų pra
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU
džia. Jau laikas savo vai
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
kams parinkti katalikišką
h............................ - n -■
--n '
t
mokyklą,kuri hukia jūsų vai
kų su išskėstomis rankomis
ir pasirengusi jūsų vaikus
r\ A n A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'*'D/\F\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
vesti tie3O3, meilės, gerumo,
drąsumo,
pasišventimo ir
PIRM PIRKIMO
, darbštumo keliu.
Ąt'yk 1 mūsą Jardą Ir apžiūrėk ata

MARIANAPOLIO LIETUVIŲ KOLEGIJOS RŪMAI

ARTĖJA KATALIKŲ TĖVŲ EGZAMINAS
Svarbu parinkti tokią mokykla, kuri
vaiką išauklėtų geru ir pavyzdingu ka
taliku. Netikį į Dievą tėvai siunčia sa
vo vaikus į

.katalikiškas mokyklas.

Siela yra brangiausias turtas. Parody
kime katalikišką subrendimą
Koks jaunimas, tokia bus
ir krašto ateitis. Už tat la
bai svarbu 'duoti jaunimui
gerą išsilavinimą’ir išsiauk
lėjimą.
Mokykla Tėvų Pagelbininkė

Vaikas yra auklėjamas šei
moję, mokykloje ir visuome
nėje. Kiekvienas tėvas ir mo
tina hori, kad jo vaikas būtų
geras ir pavyzdingas. Sąži
ningas tėvas ir gera motina
su visu kruopštumu savo vai
ką ne tik žodžiais, bet ir pa
vyzdž’u skatina ir ragina ei
ti gerumo keliu. Daugiausia
čia nuemia tėvų pavyzdys.

į Dievą, savo vaikus leidžia
į katalikiškas mokyklas, neš
jie nenori, kad jų vaikai bū
tų tokie, kaip kad jie esą. Jei
jau tėvai netikį į Dievą, ne
lanką bažnyčios savo vai
kams nori duoti katalikišką
išauklėjimą ir išmokslinimą
'tai juo labiau katalikai tėvai
tai turi padaryti, nes tai yra
jų švąnta pareiga.

I

Mokykla yra tėvų pagelbininkė. Mokykla vaiką moki
na ir auklėja. Labai svarbu,
kad tėvai parinktų vaikams
tokią mokyklą, kuri negriau
tų ir neardytų tai, ką tėvai
šeimoje stato. Protingas tė
1x4 - 1x3), nuomos $140.oi
vas ir nuoširdi motina visuo
ftteam heat, 2 automobiliam*
met vaikui parinks tokią mo
ga radžiu' , arti 70-tos lr H'
iar.$ 7,500 kyklą, kur mokymas ir auk
lėjimas yra grindžiamas
Brighton Park
!
Kristaus mokslo dėsniais,
2'sl kamb. marinis namaa —
bung'Uotv stogas, sau ės salo
kur auklėjimas yra remia^nay < ^nte . . $ 8,500 mas Dievo ir artimo meile ir
H. WOJCIECHOWSK1 išmintimi.

J. MAY
W. BRZEZINSKI

Širdis, kurioj gyvena dai

Anglams indai iškrečia ra. (Korner).
visokių šposų. Pavyzdžiui,
Kas nori pasaulyje šį-tą
indų būrys kniupščia sugu
la ant plento. Atvažiuoja pasiekti, tas turi dirbti ir
anglų kariniai trokai, o in kankintis. (Schiller).
dai sau guli ir baigta. Tro
DIDELIS ItPAKDAVk.
MUSU
kši sustoja ir anglai liepia MII.ZI MAKO STAfcO MI ZIKALINIŲ INSTRUMENTŲ.
indams keltis ir trauktis iš PASINAIIMIKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPAKDUO’IT
kelio. Indai guli, tarsi nie
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES.
FLUko nebūtų. Anglų kareiviai
TES su “cases" — $35.00. $87.60.
ima po bizūną ir ima karšti $45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
indų minkštimus ir nugaras,
KONCERTUI OUITARAI. SPANISK1 MANDOLINAI. BANJO8,
nė vienas iš indų nė krust. I SMUIKUS. TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
Anglai nugalėti ir turi atsi-, STRIUNINIA1 BASAI — $60.00,
$125.00 lr $150.00. BASO UŽžadėti savo kelionės paskir-' DENGALAS — $12.00. SMlCELAI
SMUIKOMS.
STRIUNINIton vieton.
NIAMS BASAMS,
VIOLAS
lr

Marianapolio kolegiją baigę jaunuoliai

Lietuvių yra gausu Ame
rikoje. Jie gyvena įvairiose
Amerikos šalių vietose ir gy
vai rūpinasi šio krašto rei
kalais.
Lietuviai, gyveną
Amerikoje, kiek gyvenimo
sąlygos leidžia, nenutraukia
^yšių su savo tėvų žeme—

Ar žinai, kad -

Žinau atsitikimų,

vai, nors ir atšalę

kad tė

Katalikas tėvas ir katali
kė motina turi siųsti savo
vaikus į katalikiškas moky
klas, nes to nori Dievas, to
trokšta katalikų bažnyčia,
to reikalauja vaiko siela.
Mokslo Metų Pradž a Paro
dys Tėvų Katalikišką
Sužalotas Jaunuolis.
Subrendimą.
Mes negallmę nusiskųsti,
Kur yra lietuviškos kata
kad neturime kata’ik škų mo
likiškos mokyklos—tėvai te
kyklų. Turime parapijinių ir
siunčia savo vaikus į jas, o
aukštesniųjų. Yra kraštų kur
kur jų nėra—tesiunčia į ki
katalikiškos mokyk'os drau
tas katalikiškas mokyklas.
džiamos ir neleif žiama jų
Kai kad teisinasi, kad jis
atidaryti. Ten tėvai didžiau
sius pinigus mokėtų, kad tik negali siųsti savo vaikų į ka
galėtų turėti katalikiškas talikiš *,as mokyklas, nes ten
mokyklas. Bet pas mus kai reikia mokėti. Žinokime, kad
kurie tėvai lengvapėdiškai vaiko siela yra brangesnė už
žiūri į mokyklas ir dažnai visokius turtus. Kas iš to,
siunčia savo vaikus ten, kur kad tėvai turės kelis dole
vaikas apie Dievą, apie jo rius sutaupę, bet vaiko siela
įsakymus nieko negirdi, o bus sužalota netikėjimo.
•

kių išsireiškimų prieš Dievą

COAL

Storm Sash, Combination — Door and Insulalion

4PKOKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais lėmokėjlmato

STANLEY LITW£NAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI 8ALESMANAI
3039 South Halsted Si.
Tel. VlCtory 1272

mokslas. Mokslo metų prad
žia parodys tėvų katalikišką
subrendimą ir gavo pareigų
supratimą, k jei jie savo vai
kus leis lankyti katalikiškas
mokyklas. Tai bus katalikų
Ateina rugsėjo mėnuo. Šio tėvų egzaminą s.

mėnesio pradžioj

prasideda

CO.

ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLUOKK — STOGŲ IK NAMŲ MATERLfOLĄ. Dėl garažą, porėtą, vi*ką, skiepą ir flatą. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijom ir pertaisymo namą.

r\

tikėjimo dažnai net išgirsta nepalan

dalykuose, o kiti visai netikį

CRANE

/

K. B.

BUY
UNITED STATES
DCFENSE

BONOS
ANO
STAMPS

U|P

t

DRAtGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE .
U. S. VEIUVOS ŠVENTINIMO IŠKILMES
įspūdingos bažnytinės ir civilės apeigos. - Tik
iš vienos parapijos 300 jaunuolių gina t?
vėliavų. - $10,000.00 Karo Bonams.
Brighton Park. — Rvgpiū- vėliavos. Visa tai darė įspūčio 16 d. popiet Nekalto Pra- dingą eiseną,
sidėjimo šv. Panelės paraApeigos
pi jos darže, prie 44-tos gat
Išsirikiavus paskirtoje vie
vės ir California Avė. įvyko gražios U. S. vėliavos, toje ir susitvarkius prasipašventinimo iškilmės. Kale- dėjo apeigos. Posto vadas
tas metų atgal Darius'-Girė- • A. Casper išaiškino žvaigž
nas postas 271 paaukojo pa-. dėto3 vėliavos reikšmę. Dr.
rapijai aukštą stulpą, antį G. Gosicki, vadas Civilian
kurio visą laiką plevėsavo1 Defense Brighton Parke, po
U. S. vėliava. Laikui bėgant trumpos ir reikšmingos kal
vėliava nusidėvėjo ir reikė bos pakvietė kleboną kun
A. Brišką pašventinti vėlia
jo ją atnaujinti.
Atnaujinimui ir pašventi vą. Po pašventinimo A. Casnimui vėliavos buvo sureng- per davė ženklą keliems lė
tos iškilmės. Bažnyčioje per gionieriams, tam darbui sikir
visas pamaldas išaiškinta (tiems, iškelti vėliavą į stiežmonėms vėliavos reikšmė ir bo viršūnę. Kylant vėliavai
apie būsimas iškilmes.
aukštyn, vienas jaunikaičių
Artėjant iškilmių laikui, puikiai trimitavo karišką
žmonės rinkosi iš visų pu- Į meliodiją. Po vėliavos iške
lsiu: suplaukė didelė minia, limo apeigų vadas paprašė
Buvo pakviestas ir Dariaus-, minią pusei minutės tylos
Girėno postas.
pagerbimui mirusiųjų ir gy
vųjų kareivių. Minia nuri
Klebonas kun. A. Brišlca
mo, susikaupė ir viešpatavo
su savo kunigais pagelbinin
mirtina tyla. Per kai kuriu
kais ir minia žmonių jau
laukė darže atvykstančių le- j sk™03tus rled8J° aaaroa
gionierių. Netrukus pasigir-1turb^'__buv,° ^ot,“SJ6sL^rios tą valandą prisiminė
do būgnų ir trimitų garsai
savo sūnus, išvykusius gin
Tai buvo ženklas atmatuo
ti laisvę ir gerovę šios šajančių legionierių.
Darlus-Girėno posto Drum įlie3 ir P^ergtų tautų,
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Naujas leitenantas
Baigęs oficierių mokyklą
Fort Belvor, Virginia, Je
ronimas C. Joci8, 4036 Euclid Avė., pakeltas į leitenan
to laipsnį.

Jis yra baigęs Catholic
Central High School, Hammonde, lankė Šv. Juozapo
kolegiją, Rensselaer, ir De
Paul .universitetą, Chicagoj.
Prieš stodamas į Dėdės Ša
mo eiles, balandžio mėnesį,
1941 m., jis dirbo Youngstown Sheet and Tube Co. la
boratorijoje. Dabar paskir
tas į Camp Shelby, M!ss.
Sveikiname ir meldžiame
*
Dievo palaimos.
Raud. Kryžiaus vienetas

Gražiai veikia mūsų pa

Ateinantį sekmadienį, ru
gsėjo 30 d., Tėvų Marijonų
Bendradarbiai Ciceroj ren
gia labai linksmą išvažiavi
mą į Labdarių ūkį. ši, labai
darbšti kuopa kviečia visus
savo prietelius atsilankyti ir
su jais linksmai praleisti po
pietį.
Kurie turite automobilius,
pasikvieskite tuos, kurie ne
turi jų, ir sudarykite links
mas grupes pasisvečiuoti
pas labdarius, pasivaikščio
ti po gražų mišką ir prie
gražaus ežeruko. Labdarių
ūkyje ir miške yra diaug įdomybių ir prie progos paremsite gražų darbą. XXX

PLATINKITE “DRAUGĄ”
S«aWlH-W,l-UAM»

Vėliavos pašventinimo iškilmės Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. pirapijos sode, prie 44 ir California gatvių. At
vaizde matome kun. A. Brišką, tos parapijos kleboną, kuris atliko bažnytines vėliavos pašventinimo apeigas, DariusGirėnas post No. 271 nariai, kurie atliko militares apeigas, ir minia lietuvių, susirinkusių į tas iškilmes.

iki šiol iš Nekalto Prasidė
jimo Šv. Panelės parapijos
yra pašauktų į kariuomenę
apie 300 jaunuolių. Ragino
pirkti U. S. War Bonds.

Ir arkliais važinėjant Chicagoj
reikia laikytis taisyklių

Jei kuris arklys turi įpro- i
tį kandžioti svetimus žmo
nes, tokie arkliai turi būti
pašalinti iš miesto gatvių.

^Itchine

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausas
į vieną, valandą.
Neturi jokio kenitara ngo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

PpoduC

jiem T?51

JIS YRA PLAUNAMAS
Sumainyk lt 1 gal.
ru
vande ilu
Ir
padarykit 1% gal.
malIavoR. Jum. ji
kainiioM,
galavau
v rtojlmul, tiktai
(?.9g ui galioną.
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“Bunco” ir “bingo” ren
giamas mūsų paraį). salėje
rugsėjo 13 d. Pirmininkauja
O. Brencienė, o jai padeda
A. Gužienė. Pusė pelno eis
parapijai, šis vakaras bus
vietoj pikniko, kurs buvo
paskelbtas rugp. 30 d.

Linksminkimės su
Cicero lietuviais

Greater Chicago Safety kai neklauso. Arklį galima
Ant galo klebonas prane
KrRtutr
ištreniruoti
, nūFaittŪt
šė, kad už sutaupąs^ lik Council manažeris Traver sėkmingiausia
_ -orMonnfoik
Floor Santlers----- >1.50 už dieną
siąs nuo parapijos užlaiky- Praneša, kad Chicagoj vis visuomet su juo gražiai ir Forųuicfcrelief from itching of eczenia. pūnples,
athlete'a foot. acabies, rashes and other exLnseed Alyva................ 89 už gal.
mo, perka už, $10,000.00 War Į daugiau arklių vartojama žmoniškai apsieinant.
teroally cauaed akin trouhles. uae world-famou>
cooling. antiaeptic. liųuid D. D. D. Preacnption
Turprntlnas..................... 75 uj ga|
atainleas. Soothea irritatkm and
Bonds. Pranešimas nustebi- į važinėjimams. Jo nuomone,
Naujam vežė į ui ^mieste ne Greaaeleaa,
ųuickly stopa intense itclung. 35c tnal bottle
it. oryour money back. Atk your
no parapijonus ir visi taip ateinančiais ipetais arkliais į gana žinoti) kaip 8U arkiįu provea
druggut today for D. D. O. PMUCnmON.
_ k
•
kai apaieitii kaip
Jerti
kaip tuo laiku, kada atmo važinėjimas padidės,
PAINT * WALLPAPER STORE
kėta parapijos skola, žinią
lkia dar žinoti kaip J“°
Glass — Brushes
daug automobilių
sutiko gausiu rankų ploji rudenį
Popiera Sukarpome Veltui.
žiuoti, turėti galvoje dar
iMix Lemon Jake 1917 SO. HALSTED STREET
mu. Vadinas, Nekalto Pra neteks guminių padangų. O 1 prieš automobilių praplitiPhone: CANai 4866
sidėjimo Šv. Panelės para jei karas ilgai tęšis, tada mą keliais atvejais miesto
AT HOME
Mes pristatom visur veltui
pija už gana stambų pinigą automobilius tegalės varto i išleistus ordinansus (įstaty
TO RELIEVE 1
įsigijo War Bonds. Prie ka ti tik policija ir visoki pa mus).
IRHEUMATIC PAINS
ro laimėjimo ji dedasi ne reigūnai. Civiliniai žmonės
Money Back—If Thla Recipe Faile
Pa v., negalima arkliu ris
žodžiais, bet darbais; ne važinėti tenkinsią arkliais.
Oood na«i travela fut—many of the thouAr Kankina Nervingas Skil
sands of lolka who no« tako lemon luloo
for rhiiuuetlc palo—have found thal by
Tra ver sako, kad ir ark čia važiuoti šalimais šaligat
triukšmingais tuščiais pasi
vis ir Skausmai Žarnose?
addlno two tableajyoonfula of Allenru to one
tabloapeoaful of Lemon Jule* In a (lau of
Per tiltus taip pat rel
gyrimais, bet nuolatiniu ra- liais važinėti dideliame mies
«ator. they (et faater rellef for tbe achea
aad palna cauaed by rtwumatiam, lumbago.
tt'a M turprlee olthor, for Allenru U a
iniu darbu. Ateis laikas, kad (te reikia laikytis visokių kia palengva važiuoti. Kai
1> year old ronnula to relieva rbeumatle
achea and palna. In faet—lt lt doea not help
kiekvienas gražus darbas; miesto valdžios nustatytų kur uždrausta ilgam laikui
—your money back Wbat eould be falrery
Get Allenru today at any llvc drug(lit Only
(S centą—Do lt Mow.
taisyklių.
Jis
mano,
kad
pastatyti
arklius
su
vežimu,
bus įvertintas.
rapijoje vadovybėj Eleano1 ■
—■
Garbė ir padėka visiems žmonės seniai atpratę var- į — ■
ros Derkintienės. Sekančios
toti arklius, ne’engvai pri- :
darbuojasi: Tillie Benich, O- Nekalto Prasidėjimo Šv. Pana Brencienė, Zofija Budie- neles parapijonams, kurie Pras 3ais važinėti. Bet arklPra' i
Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —
nė, Juozafina Gumuliauskie- vieningai dirbdami su savo ^iai ta*P Pat 1uri
dvasios
vadu
ir
jo
p
a
geibia
tinti
prie
didelio
gatvėse
ju
nė, Uršulė Gustaitienė, Fe
JARUSZ'S VILOJE
licija Kolienė, Stella Klapa- ninkais šioje valandoje eina dėjimo miestuose,
▼IMTW
pagelhdo
Umtarni atgauti
•veikalą, kurią vlriklnlmo organai buvo
tauskienė, Juozafina Lauri į talką savo šaliai ir dirba' Antai Ohio valstybės uni•ukrlky ir kuriem, nei gydytojai negalėjo
daugiau padėti apart bendro apibudiuiCentral Avenue, Beverly Shores, Ind.
nienė, Petronėlė Laučienė, naudingą darbą karo laimė-: versitete yra-arkliams mo
>«»•. Jot Jųa eaate "aUpnų nervų tr jurų
KAMBARIAI
—
VALGIS
—
REFRESMENTS.
jimui
ir
apgynimui
laisvės
kykla,
vadinama
“
horse
Covirikiaimo organai neveikia kaip priva
Bernice Plaskett, Ona Jurlo’*. Daugeli* leėko pagelboa kaip pra
Dėl
Sąlygų
Galima
Paž&uktl
Telefonu
—
kilni! U akllvio pnotdngM rugtlia. vargutienė, Ona Musteikienė, ir gerovės šios šalies ir pa llege”. Tenai arkliai treni
•tanSua •kauuntia tr Uputlmg: uikietėMICHIGAN
CITY
2100
—
S.
Jla( vidurių
arba perdldelt lluocunaa
June Murdock, Agota Sidan- vergtų tautų, ikiurių tarpe ruojami pareigoms didelių
KIU bendrai apibudina viaua nesmagu
mą
"nervų
įdegimu".
"reumatliniu".
"artrito' Ir t. t. Kitiem, kojų ar rankų
gienė, Agota Gužienė, Kata randasi ir mūsų senoji tė miestų trafikai. Jei kurs ar
andralu, trauko mMlųngi,. ranto di*,
klys savo temperamentu ne
Hal. aky, aiaroia, vtetomi, nepakenčia
ma Karvelienė, Ona Kelie- vynė Lietuva.
mai alėtu: puėkai llberta Inpaa Ir lie
tinkamas
miestų
trafikai,
tuvi. nunlato, jauttaat pavargę,
leng
nė, Rožė Gudliski.
GEKKIT
TTK
GERĄ
ALŲ,
padarytą
Chicagoj.
Visi
vai
aujaudinaml Ir kenčia dainai gaivu,
Apeigoms užsibaigus mi•kandėjimaĮmonė,,
kurie taip
krn,
., a.....................
.tas paleidžiamas iš mokykgeria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
ttjo per eile metų omai pradeda Jau.tu
bet dienos i- L
...
Po šimto valandų darbo, nia_ skirstėsi,
leriao pradėję vartoti VI MIN kapaule,.
.
* Įlos, nes jo negalima ištrenijai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
Tiem moleritkė paaakė: "Duokit man
moterys gauna Raudonojo spūdžiai pasiliko dalyvių i ruoti.
dar viena bonkute VI-MIM kapaullų Al
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas Iš importuotų
•nUJanSu taip garai per paataruoalua
mintyse
ir
širdyje
ilgam
lai

9
Kryžiaus spilkutę ir kepu
pirmo* rūšies produktų.
Safety
Council kaikurie
Seda VIMTN kapatilėe taip greitai
kui.
Namiškis
raitę. Jos renkasi susirinki
pegelball T Dėlto, kad Jone randaal tie
nariai,
kurie
daugiau
kaip
pafrtnclntai elementai, kurie relkallnrl
mų kambaryje kiekvieną tre
tinkamam
reguliavimui
vlriklnlmo
or
kas
kiti
nusimano
apie
ark*
gaaų Veiklos; elementai būtinai reikalio— Amstėrdamo laikraštis
čiadienį. Raginame daugiau
et kadavojimul naujų celių nervuose.
DI8TRIBUTOR
moterų ir merginų prisidėti. “Europa-Kabel” praneša, liūs, sako, kad žmogus,
Vienna bonkulėa VI-MIN kapaullų pa
tu (rodyti Juma. Jog vlal nesmagumai
kurs
vartoja
arklį,
turi
ge

OF
Ir kanitjlmal rali boti lengvai peaėabŠią savaitę įstojo nauja na kad prie Vokietijos prijung
aaatl.
Pareikalavus,
mea par,.dy eime
rai
jį
pažinti.
Taip
pat
ir
Juma padėkos lalikua nuo įmonių, kurie
tose
Lenkijos
dalyse
ligšiol
rė Marijona Truskienė, duk
praeityje dau r kentėjo, e ėlandien jau
ėiaal gvatkutiUaL
vokiečiai paėmę 2,000 stam arklys turi pažinti savo šei
tė J. Gumuliauskienės.
bių dvarų ir 260,000 viduti mininką ir jo balsą. Arklio
Prtalunčlame VI-MIN kapitulos
per paltą. C.O.D ar uJjuikvniains
BEERS'
Kareivis Stanislovas Gudas nių ūkininkų sodybų bendro savininkas, atsiliepdamas į
prlalųataln su pinigai*. Bonkut.- 60
paviršiaus ploto 2.3 milionų arklį, visados jį turi vadin
kapaullg kainuoja »2.OO; didesnė
Grįžo į Camp Shelby, Miss.
tu 119 kapaulų kainuoja S3.OO.
ti
kokiu
nors
įprastu
var

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
hektarų.
Parduodama tiktai per —
Pereitą šeštadienį jo šeima
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
du. Yra arklių taip ištreni 
STEVEN’S PHARMACY
surengi jam “birthday par
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
Skaniausia duona yra to ruotų, kad jie niekad nesi
ty” name, 3910 Hemlock St.
90.8 W. 6Srd SL Tel. ENG. 6515
ji, kurią uždirbame savo ran baido, kad jie svetima žmo
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
gaus balso “giddap” visiš*
Motiejus komis.

and Bugle Corps susideda iš, Po apeigų dr. G. Gosicki
55 jaunikaičių ir mergaičhjt. pakvietė kleboną kun. A.
Visi gražioje uniformoje. »*- Brišką baigti iškilmes ir
nas vadovybėj E. Petkie- prabilta keletą žodžių. Kun.
wicz, maršavo į daržą, o A. Brišką ragino visus kas
jį sekė legionieriai su šau- kuo gali dėtis ir dirbti laitavais. Priešakyje plevėsavo mėjimui karo. Pranešė, kad

Federacijos vakaras
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Suplanavai Atostogas ?

VACATION PARADISE

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

DBSVail
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KODĖL L. V. C. SKIRIA $150.00 STIPENDIJA
LIETUVIUI STUDENTUI
Lietuvio studento proble
ma visuomet buvo aktuali
lietuviškoje visuomenėje. Įvairios nepalankios istorinės
aplinkybės sukliudė lietuvių
tautai prasiskverbti į moks
lo lobynus, kurie daugelį ki
tų tautų padarė laimingomis
ir galingomis.
Tų nelaimingų aplinkybių
paveldėjime, net laisvės ir
pažangos šalyje Amerikoje,
kur auklėjimasis nėra var
žomas jokiai tautinei ben
druomenei, palyginti mažas
nuošimtis lietuviškos kilmės
jaunimo pasiekia aukštuo
sius mokslus. Galima būtų
surasti daugelį priežasčių
atsakingų už šį nedžiuginan
tį faktą, — kaip kad stoką
intelektualinės aplinkos lie
tuviškoje šeimoje; kuri su
formuotų ir išvystytų vaiko
prigimties gabumus ir pa
linkimus, trūkumą atatinka
mų tradicijų ir pastangų vi
suomenėje, kurios skatintų
jaunimą siekti mokslo ir
rasti jame kokį nors įpras
mintą tautinį ar visuomeni
nį idealą, — tačiau viena iš
pagrindinių šios neįstangos
priežasčių yra visiems aiški
ir labai paprasta: piniginis
neišteklius.
Daugelis lietuvių studentų
eina mokslus patys sunkiai
užsidirbdami mokslo išlai
doms, o ne retai net ir pra
gyvenimui. Tai turi labai
blogų pasekmių studento
mokslinei pažangai ir jo in
telektualiniam išsivystymui.
Blaškydamasis nuo vieno
“part-time” darbo prie kito,
studentas negali susikaupti
studijose. Varginamas nuo
latinių neišteklių, studentas
neįstengia* eiti kartu su gy
venimo progresu, kurį, nors
ir būdamas nuo jo nustum
tas, jautriai jaučia ir gautą
kontrastą labai melancholiš
kai pergyvena. Dažnas stu
dentas savo gražiausias jau
nystės dienas — entuzias
tiškiausią gyvenimo laiko
tarpį — yra priverstas iš
eikvoti nykiose smulkių eg
zistencinių reikalų pastango
se ir tuo pačiu neišvengia
mai nustelbti savo intelek
tualinį pašaukimą. Tokiose
aplinkybėse studentui neįma
noma subalansuoti jo pra
plėsto proto ir sielos tūriui
atatinkamą gyvenimo supra
timą su jį įkalinusia siaura
ir beperspektyviškai blankia
realybe. Nusivylusioje sielos
disharmonijoje daugelis stu
dentų yra priversti griebtis
bet ko, kas tik suteiktų vil
čių išsprukti iš tos nelem
tos likimo prarajos, kuri ne
gailestingai grąso visas jo
rūpestingas pastangas ir en
tuziastingus ateities planus
paversti pasityčiojančla iro
nija. Tokia beviltiška stu
dento padėtis yra jo gyveni
mo katastrofa. Netenka ir
kalbėti, šitokios sąlygos neauklėja studentą intelektua
liniu žmogumi ir nesukelia
jame intelektualinio intere
so.
• Sale viso to yra dar fak
tas, kad kiekvienais metais
daugelis studentų yra prįverati palikti mokslo suolus
ir atsisveikinti su atrastais

7

Lietuvių dėmesiui

gražiais pašaukimais vien
dėl lėšų stokos.
Iš šios supainiotos lietu
viško intelektualinio žmo
gaus išsivystymo padėties iš
einant, gal neturėtų perdaug
būti nuostabu visuomenei,
kad dalis intelektualinio lie
tuviško jaunimo nukrypsta
nuo savo natūralių lietuviškos prigimties principų ir
tampa atžagariu veiksniu
tiek lietuvių tautos tiek Amerikos gyvybiniams inte
resams.

Nors lietuvio studento pa
ramos problema yra visuo
meninės apimties, tačiau
Lietuvių Studentų Klūbas,
kuriam kaipo studentų or
ganizaciniam vienetui yra ypatingai jautri ir supranta
ma tokia kebli lietuvio stu
dento būklė, norėdamas at
kreipti gilesnį dėmesį į tą
būklę ir konkrečiai paremti
ryžtingus lietuviškus univer
sitetų kolegas, kiekvienais
metais stengiasi išlaikyti
savo tradiciją skirdamas po
stipendiją labiausiai para
mos reikalingam lietuviui
studentui.
Kadangi stipendija yra
skiriama iš kuklių klubo iž
do pajamų, kurias beveik iš
imtinai sudaro pačių studen
tų nario mokesčio ir meti
nio pasilinksminimo vakaro
pajamų įplaukos, ji nėra to
kia didelė kokios pageidau
tų pats klūbas ir stipendijantų interesas. Tačiau ir
$150.00 suma, kuri yra pa
skirta šių metų stipendijai,
jau gali paremti vargingą
nepasiturintį studentą ir pa
drąsinti jį moraliniai.
Kandidatu stipendijai ga
li būti kiekvienas patenki
nančio mokslo lygmens lie
tuvis studentas ar studentė,
gyvenantis Illinois ar kai
myninėse valstijose.

Metai atgal buvo peror
ganizuota Lietuvių Audito
rijos bendrovė ir perimta
paskola, kurią reikia atmo
kėti kas mėnuo tam tikra
suma.
Nors vasarą mažai esti
parengimų, vienok būva ga
limybės visas bilas atmokė
ti. Padėka priklauso tiems,
kurie turėjo šiokį ar kitokį
parengimą Lietuvių Audi
torijoj.
Mažosios svetainės būva
išnųomuotos, tai ir gi atne
šė keletą dolerių, kas pagel
bėjo apmokėti išlaidas.
Dabar direktoriai nori
kreipti visų lietuvių dėmesį.
Jau ateina šaltos dienos.
Graži gamta ir žalios pie
vos nebevilios mūsų. Visus
suvarys į namus, o namie
kaikada ir nusibosta: nori
si kur nors praleisti laiką
žmonių tarpe. O kur dau
giausiai susitiksi su savo
draugais ir pažįstamais, jei
ne parengimuose.
Todėl prašomos darugijų
valdybos, veikėjai, ar šiaip
grupės, rengti parengimus
Lietuvių Auditorijoj. Nuo
ma prieinama. O kuomet
rengsite savo tautos svetai
nėje, padėsite palaikyti įs
taigą, kurią lietuviai vieną
tik teturi.
Kai kurios draugijos ir
pavieniai yra įdėję nemažai
savo pinigo. Jie turėtų sten
gtis gelbėti įdėtus pinigus.
Skola nėra didelė, tik rei
kia vienybės ir nebėgti pas
svetimtaučius.
Todėl, mes, lietuviai, lai
kykimės vienybės! Dabar
svetainė puikiai išdažyta,
patarnavimas geresnis, negu
pirma buvo.
Yra dar daug neužimtų
vakarų. Jaunavedžiai kvie
čiami vestuves rengti mažo
se salėpe, kurių yra dvi ir
patogios. Kaina nebrangi.
Lietuvių Auditorija ran
dasi Bridgeporte, adresu —
3133 So. Halsted St.
Direktorė R. Mazelicuskienė
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Kadangi stipendijos apli
!»>
kacijai terminas baigiasi
A
rugsėjo (September) mėn. 1
dieną, tai suinteresuoti stu
Prie barbernių bus
dentai yra prašomi pasku
bėti. Dėl stipendiją liečian pastatytos statinės
čių informacijų kreiptis į
Associated Master BarStipendijos Komisijos pirmi
ninką: Edgar Firant, 630 W. bers ir Beauticians of Ame
61 Street, Chicago, Illinois. rica nusprendė prie barber
nių pastatyti statines, į ku
Phone: Wentworth 6307.
Stipendijos Komisija rias žmonės galės mesti vi
sokius nereikalingus meta
Džiaugkis,
kad . gyveni, linius daiktus. Tai visa bus
nes tai duoda, tau progos parduota laužų pirkliams ir
mylėti, ir dlrb'i, žaisti ir gauti pinigai bus atiduoda
mi Raudonajam Kryžiui.
žiūrėti į žvaigždes.
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WHOLESALE
FURNITURE

v

BROKER
Dining Boom 8et» — Parlor
Sets — Bedroom Setp — Būga
— Radios — Refrigeratora —
Washers — Mangels — and
i Stovea.
••

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTĄTJVp

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
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VYTAUTO

PARKE

Prie 115-to s (latvės...................................... Tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.

I

Ei, Petrai, kur taip droži sušilęs
Esu bizi. nes "Draugo" piknikas čia pat.
Laukiama daug svečiu iš arti ir toli.
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ARMIJOS KA RO PRAMOGOS

X Šv, Antano parapijos,
Cicero, parapijiečiai suau
kojo $63.05, o Gimimo Pa
nelės Šv., Marąuette Park,
parapijiečiai $70.00 Los An
geles, Calif., lietuvių para
pijai remti per jos kleboną
prel. J. Maciejauską, kuris
grįždamas namo čia buvo
X Muz. A. Giedraitis, ge
sustojęs.
rai žinomas Chicago lietu
X Jonas Jaukštis ir Si
viams, U. S. kariuomenėj yra bataliono ir regimento monas Pileckas, du seniau
vargonininkas ir chorų va si Chicago lietuviai, turi po
Jaukštis
das. Jo stovykla yra Dol- ypatingą lazdą:
gauruotą iš Arizonos, o Pi
vvorth, No. Carolina.
leckas — menišką, su Šau
X P. ir I}. Cicienai, 4945 lių ženklu ir tautiniais or
So. Halsted St., šiomis dieno namentais išdroštą. Atvykę
mis įsigijo puikų Buick’ą iš iš Lietuvos jiedu priklausė
Milda Auto Sales (Kuraičio pirmutinei Chicago lietuvių
.. .................................. ... „ . - . .
...
, . . ,
... A
.
. .įstaigos). Sako, nauju auto- draugijai — Saldžiausios
Kainajam šone priešo tankai gina savo pozicijas, kai bankų naikintuvai smogia
, °.
A
,
• v
v . ,
.
,
.
L, . . ,
... ^ 7
. .. .
.. „
mobiliu atvešią daug svečių Širdies Viešpaties Jėzaus.
i priešakį šaudydami 155 mm. patrankomis. Tokią karo akciją teks matyti Armijos Ka
į “Draugo” Labor Day pik Ši draugija tuomet gyvavo
ro Pramogose Soldier Field, rugsėjo 2 iki 12 dienos imtinai.
niką. B. Cicienienė yra DKK No. Side.

mu

“Draugo” įdomus, šaunus,
patrauklus, linksmas piknikas
į*
įvyksta rugsėjo (September) 7
& «s-;
dieną (Labor Day), Vytauto
1 parke. Į šį pikniką suvažiuos
lietuviai iš toli ir arti.
Laikraštis “Draugas” šiemet
ruošiasi prie tokio didelio ir
smarkaus pikniko, kokio dar
Amerikos lietuviai niekada ir
niekur nėra matę.
Visi “Draugo” prieteliai, draugai, skaitytojai ir visi ki
ti rugsėjo 7 dieną rezervuoja sau laiką šauniai^ piknikui.
Visi lietuviai dirba ir pluša išsijuosę, kad tik “Draugo”
piknikas būtų šauniausias.
— Ei, Petrai, kur
taip droži sušilęs, —
klausia žymus beisnarė.
X Simonas Pileckis, išė
bolininkas Mateušas
Bridgeporte
didelis
jęs
į pensiją Chicago poli
Kulbokas.
X Petras Gerdžius, sūnus
cininkas, šįmet mini 50 me
— Dar klausia, ar
sujudimas
Petro ir Onos Gerdžių iš
tų sukaktį atvykimo į Amenežinai, — atsako
šv. Jurgio parapijos vei Brighton Park, praneša, kad
riką-Chicago. Atvykęs iš
Petras Beržėnas.
kėjai energingai ruošiasi pa šiuo laiku randasi Coast
Lietuvos čia rado tiktai dvi
— Iš kur aš galiu
Iš Chicago pašto štai kas i tų avalinių dėžės didumo ir
skutiniam jubiliejiniam pik Guard Training Center, Curžinoti, tik matau,
zi- apie 6 svarų svorio kiek nikui, kurs įvyks ateinantį tis Bay, Md. Prieš kiek lai lietuviškas draugijas. Sako,
kad pats skubi kur
viena. Per kiekvieną spalio sekmadienį, rugp. 30 dieną. ko Petras liuosnoriai įstojo norįs surinkti visus gyvus
lietuvius, kurie organizavo
tai svarbiu reikalu.
Kalėdinės siuntos ir ka savaitę bus priimama ne
Šeimininkės jau susipla į kariuomenę — jūreivystėn.
Šv. Jurgio parapiją. Pilec— Tikrai svarbiu lėdiniai sveikinimai (Chri- daugiau kaip tik viena siun
navo, kaip skaniau svetelius
reikalu skubu, vežu stmas parcels and Christ- ta, adresuota tam pačiam
X Vincentas Balsis, gyve-i kas yra susiPrat«8 lietuvia
pavaišinti. Jau ritinami air nuolatinis “Draugo” skai
į “Draugo” adminis mas cards) turi būt paš asmeniui. •
laus pusbačkiai ir rikiuoja nantis adresu 4355 S. Arte
tytojas-rėmėjas.
traciją “Draugo” ka tui įteikta nuo spalio 1 d.
Visi siunčiami daiktai mi kiti gėrimai svečiams at sian Ave., po sunkios ope
ro bonų
išplatintas įki lapkričio 1 d. laikotar turi būti supakuoti atsar
/
I rj
°°ni* maumas
racijos guli Mary Thomp
X Adolfas Aleliūnas, sū
sigaivinti.
knygeles,
nes
“DrauDrau pįu. Kuo anksčiau, tuo ge- giai ir stipriai, taip kad to
z?
i
Šv. Jurgio parapija — pir son ligoninėj. Jis yra “Drau nus žinomų Bridgeport gy
go
piknikas čia nat.
pat, riau. Ant kiekvienos siun limoje kelionėje kilnojant
I*
£ro” n.knikas
moji Čikagoje, iš jos išaugo go” ir “Laivo” skaitytojas ventojų T. ir O. Aleliūnų,
jau netoli rugsėjo 7 tos greta adreso turi būti nesuirtų, ir įrišta taip, kad
ir kitos, taigi tikimasi, kad ir kilnių darbų rėmėjas. Die prieš kiek laiko išvykęs į
diena, o tą dieną pažymėta “Christmas parbūtų galima jų kiekvieną šį jubiliejinį pikniką para- ve duok jam greit pasveikti Alaską prie valdiško darbo,
laikraštis “Draugas” cel.” Pašto, karo ir laivyno
inspektuoti ir cenzūruoti.
pijos — močiutės parems vi- « grįžti į namus ir į visuo- rašo, kad šiuo metu atlieka
skiria pikniko daly autoritetai dės pastangas,
menės veikimą.
Neturėtų būt siunčiamas si Čikagos lietuviai
matavimo darbus labai gra
viams $1,000.00 U. kad siuntos su dovanomis
maistas, arba
drabužiai,
X Margaret Dobravalskie- žioj gamtos atžvilgiu apy
S. karo bonų vertės. į jr sveikinimų laiškai Kalė- nes tarnybos vyrai tai visa
nė, “Draugo” kaiminka-biz- linkėj, kur vasarą saulė tik
Už dešimtuką gali gauti net $500.00 karo bonų vertės, yra i ^omis būtų pristatyti adreSuvažiuoja Piežai
turi. Gi uždrausta siųsti:
nierka, šiomis dienomis grį tai apie 11 vai. nusileidžia,
ir smulkesnių dovanų, — paaiškino uždusęs Petras.
satams tarnybos vyrams, gendanti daiktai (produk- j Šiandien bus laikomos pa
žus iš atostogų, kurias pra o po to ir vėl teka; kur be
— Ką sakai, Petrai, laikraštis “Draugas” skiria pikni esantiems užsieniuose. Vitai), svaigalai, degtukai, maldos už mirusius Piežų leido Springfield, III., pasa galės įvairių paukščių gies
ko dalyviams tūkstanties dolerių vertės karo bonų pikni suomenė tik prašoma, kad
arba žiebtuvėlių skysčiai, šeimos narius Nekalto Pra koja, kad tenykščių lietuvių mininkų. Sako, maistas ir
ko dalyviams, — klausia nustebęs Mateušas, žymus sports- laiku viskas būtų siunčia
arba kitokie daiktai, kurie sidėjimo Panelės Šv. bažny tarpe lietuviškas veikimas įvairios mašinerijos darbui
menas.
ma.
galėtų sužeisti pašto darbi čioje, Brighton Parke. Į su- nėra užmigęs. Daugiausiai jiems pristatoma lėktuvais,
— Taip, taip, — trumpai atsako Petras.
Kalėdinės siuntos neturi ninkus.
kaktuvines pamaldas atvyks į veikimo rodo sųjungietės, nes žeme negalima: nėra
— Tai gal dar turi “Draugo” karo bonų neišparduotų būti sunkesnės už 11 svarų
ta sesuo M. Felicija, sesuo j kurių yra nemažas būrelis. kelių.
Adresai turi būti aiškūs.
knygučių, duok ir man kokią porą.
ir ilgio iki 18 colių (arba,
Stasio Piežos, Chicago He— Deja, nebeturiu, visas išplatinau, — linksmai atsakė kad ilgis ir skersmenis kar Paštas turi būti pilnai ap
rald American reporterio, iš
Petras, — jei nori dar gauti “Draugo” karo bonų knygu tu ėmus nebūtų didesnis mokėtas pašto ženklais.
Pittsburgh, Šv. Pranciškaus
čių, tai skubiai kreipkis į “Draugo” administraciją, 2334 42 colių). Visuomenė pra
Amerikoniškų pinigų ne Seserų vienuolyno, ir sargeSo. Oakley Ave., Chicago, III., manau, kad dar galęsi ten šoma, kad būtų siunčiamos galima siųsti, bet galima
ant Frank Pieža, iš Camp
gauti. Ale nesnausk, nes kitaip bus šaukštai po pietų.
namines
perlaidas.
kuo mažiausios siuntos, ka
Gordon, Georgia. Pamaldose
— Gerai, gerai, ir aš skubu su beisbolu į “Draugo” ad
dangi laivais reikia siųsti
dalyvaus Stasys Pieža su
ministraciją, nes noriu ir aš laimėti.
JCSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
karo reikmenis ir siuntoms Du darbininkai>
savo žmona Ona ir naujai iš
— Neužmiršk atvykti į “Draugo” pikniką, — suriko
nedaug vietos galima rezer
tekėjusi Frank Piežienė (Ur
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGI CIA MS
Petras nuvažiuodamas.
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.
vuoti. Būtų puikiausias da prigėrė upėje
bonaitė), sargeant Piežos
— Tikrai būsiu ir aš “Draugo” piknike, nes “Draugas”
|Ul Žymi lietuvių
46-ti metai
U
MES
OUG5,
lykas, kad visos siuntos būžmona.
Ip finansinė įstaiga
MOKAME O/2/O sėkmingai patarnauja M
yra tikras Amerikos krašto draugas, jei jis už tūkstantį
Iš Calumet upės ties 114
dolerių vertės skiria pikniko dalyviams karo bonų. Man
gatve ištraukti dviejų dar
kaip lietuviui amerikiečiui tokie dalykai patinka, — su Karo metu negali
bininkų lavonai, John Cho Susirinkimas
šuko Miateušas.
1
rai, 48 m., ir Matta MinnelMarąuette Park Liet. Am.
išvesti gatvės
“Draugo” administracija gavo daug laiškų iš Detroit,
lo, 50 m. amž.
Piliečių Klūbo mėnesinis su
=AND LOAN ASSOCIATION=
Pittsburgh, Cleveland, Kenosha, Racine, Grand Rapids,
Jiedu dirbo FitzSimmons sirinkimas įvyksta sekma
Chicagoj norima vykdyti
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.
Aurora, Kankakee ir kitur, kad daugelis lietuvių žada at projektą — išvesti naują and Connell Dredge and dienį, rugp. 30 d., 2 vai. po- '|
3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
vykti į “Draugo” pilną prašmatnybių pikniką, o ką jau Congress gatvę (superhigh- Dock kompanijai. Niekas piet, parapijos svetainėj. Vi
bekalbėti apie Chicagą.
way). Miestas turi pusšešto negali išaiškinti, kaip jie si nariai malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą.
milijono dolerių fondą nuo galėjo įkristi upėn.
savybėms išpirkti. Jau pa
Žuvo chicagietis
USO fondas jau
daryti svarbesnieji apskai
vėliavininkas
arti kvotos
čiavimai. Visas projektas
turi kaštuoti 43 milijonus
SIŪTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $5fi.OO djrtn ftrt
Vėliavininkas (Ensign)
United Service Organiza
vertės “close ont” kaina ................................................
dolerių. Prie projekto piniValdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelžPirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
George W. Kiely, 7717 She tion Chicagoj jau surinko
giškai turėjo prisidėti ša
keliai daugiau ir daugiau užimti ka#ės reikmenų pristatymu.
ridan road, planavo atei daugiau kaip 1,700,000 dol.
VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
ei 4 Rfl
lies vyriausybė ir Illinois
Dėl gumos trūkumo, vūldžia patvarkė, kad
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už .........................
nantį pirmadienį New Yor Kvotai trūksta kelių dešim
trokų vartojimas turi būti 25% mažiau negu
valstybė.
MOTERŲ IK MERGINU AUDEKLINIAI SPORT COATS,
1941 metais.
ke susituokti su chicagiete čių tūkstančių dolerių. Ti
Puikiai paslųti. Tikra vertė nuo $15.00<fjQ
i L i ClC
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo 4»3«/'JlKUlO./J
Dabar pranešta, kad ka
Miss Lucille Doyle, 5459 kimasi artimiausiomis die
Mainom* trūksta darbininkų, nes jie eina
į Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.
FUR COATS, $75.00 vertės,
<OQ (1(1
Jackson blvd.
nomis galutinai kvotą pa ro metu šis projektas turi
Parsiduoda po tiktai ........................................................... DiO.UU
Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelžDabar gauta iš New siekti ir kampanija šį kartą būti padėtas į šalį, kadangi
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Arnotų
QC S. tfO QC
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
darbams
trūksta
reikalin

Yorko žinia, kad jis tenai bus uždaryta.
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemlt. kaina
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kainas.
žuvo susidaužius jūriniam
ŪSO fondas sudaromas gos medžiagos.
MERGAIČIŲ KOTAI lr DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- *1 QQ
lėktuvui.
Miestas gaus progos su
Dėl šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dahar, o patenki
karo tarnybos vyrų rekrea
da no tiktai .............................................................................
3U.OO
nant) pasirinkimų galite rasti šioje firmoje —
$15.00 vertės KOTAI,
an H C
Velionis Kiely, 22m. amž., cijai.
daryti
daugiau
nuosavų
parsiduoda po tiktai ......................................................... 2>O./0
fondų. Po karo bus daugiau
yra baigęs mokslus Loyola
universitete. Buvo žinomas turis brolius ir vieną seserį, darbininkų ir nebus varžy
GABEL'S CLOTHING STORE
3700 So. Spaulding Avenue
atletas. Išmoko skraidyti kuri baigusi Mundeleino ko mų gauti pakankamai plie
733 Maxwell Si.
Phone: LAFAYETTE 2584
aviacijos mokykloj, arti legiją. Vienas jo brolis yra no, cemento ir kitokios me
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
džiagos.
Glenview. Paliko tėvus, ke- jūrinis karininkas.

L

,

Kalėdinis paštas svetur esantiems
karo tarnybos vyrams

Taupykite... Džiaugsitės
KEISTUTO SAVINGS

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

THE VILIJA COAL CO.

