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CHUHSIEN BAZĖ KINIJOS RANKOSE
SGV.RUSIJOS AVIACIJA BOMBARDAVO TILŽE

Šeima pikietuoja Amerikos didieji bombanešiai 
dalyvavo atakose Vokietijoje

Bombarduota svarbus aviacijos ir gar
vežių dirbtuvių centras Kassel

Pranešama, iog japonai išvyti 
ir iš antros oro bazės

laponai priversti trauktis ir pietų
Kinijos provincijose

CHUNGKINGAS, rugp. 23 r lios j pietus nuo didelės ja- 
d.—Kinų pranešimai iš fron ' ponų bazės Nanchange, Ki
to šiandie paskelbė, jog Ki- į angsi provincijoj.
nijos kariuomenė šiandie t_____________ ____________
sugrįžo į Chuhsien miestą,
vakarinėj Chekiango pro
vincijoj ir atsiėmė iš japo
nų už miesto esantį aerodro 
mą, kuris yra vienas svar
biausių Kinijos aerodromų 
rytų Kinijoje i? iš kurio 
yra galima bombarduoti pa 
čią Japoniją.

Reiks atsisakyt 
mėsos kartą 
savaitėje, FDR.

WASHINGTON, rugp. 28 
d.—Prezidentas Rooseveltas 
kalbėdamas apie galimu
mus, kad Amerikos žmo
nėms gali būti paskirtos 
dienos be mėsos, šiandie pa
reiškė, jog tai duotų progos 
paliuosuoti trisdešimt ar 
keturiasdešimt krovinių lai
vų, kurie naudojami mėsos 
transportacijai.

Spaudos konferencijoj jis 
pareiškė nežinąs kada į žmo 
nes bus kreipiamasi, kad 
jie vieną dieną savaitėje at
sisakytų mėsos, nes dar vi
sa transportacijos problema 
tebesanti studijuojama.

Vokiečiai bambardavo 
ligoninės laivą

Fronto linijų pranešimas i
taip pat paskelbė, jog kinai! GLASG0W, rugp. 28 d. 
atsiėmę Lientangą, geležin-j Išlik?s ^va8 keleivis fran
kelio miestą, devynios my- Paskelbė, kaip gegužės 

mėnesį vokiečių orlaivis 
bombardavo britų ligoninės 
laivą Viduržemio jūroje. 
Atakos metu žuvę bent 167 
sužeisti vyrai.

Thomas Betteridge, bri
tas jūrininkas, pareiškė, 
jog laivis Ramb IV buvo

Taip pat pranešama, jog 
kinų kariuomenė atsiėmė ir 
Lishui, Chekiango provinci
joj, kur yra antras svarbu
mu aerodromas rytų Kini
joje.

Japonai Traukiasi.

Kiek anksčiau Kinijos ka 
ro vadovybė paskelbė, jog 
japonai traukiasi Kvvantun- 
go provincijoj, pietinėj Ki
nijoj. šis japonų pasitrauki 
mas esąs panašus į tai, kas 
visą savaitę vyko Chekian
go provincijoj.

Parnešimai sako, jog ki
nai atsiėmę Yintan, kuris 
yra prie Canton-Hankovv 
geležinkelio, į šiaurę nuo 
Canton.

Bulgarijoje nauji 
įstatymai prieš žydus

BERLYNAS, rugp. 28 d.
•»— Berlyno radio paskelbė 
pranešimą iš Sofijos, jog per (jvį valandas nuo Tob- 
Bulgarijos vyriausybė pra- , ruko kai vokiečių orlaivis 
vedė naujus įstatymus, ku- apmėtė jį padegamosiomis 
riais dar labiau suvaržo- įr sprogstamosiomis bombo 
ma Bulgarijos žydų teisės. mįs

Nuo dabar Bulgarijos žy
dai turės dėvėti geltoną 
žvaigždę. Jei žydai yra sve- j tas U. 5. pajūryje
timialiai ar dalyvavę pašau WASH1KGTON, rugp. 28 
liniam kare, jie turės dėvėti I d._Rugpifl{io mSnesio pra. 
raudoną apskritimą. Pana-1 džiojc ncdidelia brjtų preky 
šiai bus atžymėta ir žydą'bjnla |aiva„ apgaudytaa tor. 
krautuvės. pėdomis ir nuskandintas.

Taip pat bus sudarytas Laivyno pranešimas skel- 
specialus komisariatas žy- bia, jog laivas nuskandin- 
dų reikalams,' kuris peržiū- tas keletas šimtų mylių nuo 
rėš visas žydų .mokyklas, rytinių Amerikos pakraš* 
sinagogas ar šalpos organi- | čių. Išsigelbėjusieji jūrinin- 
zacijas. (kai esą išlaipinti rytų uoste

Britu laivas nuskandin-

• (“Draugas” Acme telephoto,
Stanley Kinski su žmona ir dešimtimi savo vaikų piketuoja City Hali, Milvvaukee,

Wis. ši šeima pašalinta iš nuomuojiamo buto ir reikalauja, kad miesto autoritetai ras
tų jai tinkamą pastogę, nes ji pati neranda. ‘Kinski au žmona turi 19 vaikų.

Nacių veržimasis Stalingra- 
dan sulaikytas
MASKKVA, rugp. 28 d. — 
Šiandie kova už Stalingra
dą pasiekė aukščiausio laip
snio, kai vokiečių galinga 
kariuomenė pasiekė miesto 
tolimus pietvakarių priemie 
sčius.

Nacių nardomieji bomba
nešiai pradėjo masines ata
kas, bet karo fronto prane
šimai sako, jog nacių šar
vuotosios kariuomenės pir
mieji daliniai į šiaurvaka
rius nuo miesto esą atkirsti 
ir apsupti.

Kovos Prie Rževo.
Kovai už Stalingradą vyk 

stant visu įnirtimu, rusų ka 
riuomenė tebeplečia savo 
ofensyvą Rževo priemies
čiuose, kur rusų kariuome
nė užėmusi fortifikuotą po
ziciją ir atmušusi nacių kon 
tratakas.

Pravda paskelbė, jog na
cių parašutininkai, kurie bu 
vo nuleisti už Stalingrado 
linijų ir laikinai buvo per
ėmę kontrolę, esą sunaikin
ti.

Kaukazo fronto, atrodo, 
kovos bent kiek apsilpnėjo 
ir spartumas sumažėjo, nes 
kovos persikėlė į kalnus, 
kur rusams yra daug leng
viau gintis.
Raktas T^tfmėjimul.

Raudonoji žvaigždė, rusų 
kariuomenės laikraštis pa
reiškia, jog kovos už Sta
lingradą esančios “raktas į 
laimėjimą.”

Sunkiausioj padėtyj prie ; 
Stalingrado yra rusų pozi- ■ 
cijos į pietvakarius nuo i 
miesto, kur naciai be jokios 
atodairos veržiasi pirmyn.

Britai bombardavo 
kruzerį prie Kretos

KAIRO, rugp. 28d.—Bri
tų štabas Afrikoje šiandie 
paskelbė, jog trečiadienio 
naktį britų torpediniai or
laiviai atakavo Italijos kru
zerį, 4,847 onų Giuseppe Ga 
ribaldi klasės, prie Antiky- 
thera salos, į šiaurvakarius 
nuo Kretos. Tą pačią naktį, 
netoli tos pačios vietos ata
kuota didelis prekybinis 
laivas, kuriam torpedos pa
taikė.

Dėl aršaus priešorlaivinių 
pabūklų atsišaudymo nebu
vę galima pastebėti atakos 
ant kruzerio rezultatų. Ta
čiau sekantį rytą prie salos 
pastebėta skęstąs laivas, 
kuris galėjo būti karo lai
vas ar prekybinis laivas.

Veiksmai dykumose apsi
ribojo aviacijos veiksmais 
ir artilerijos apsišaudymu 
ir šiuo metu EI Alamein 
fronte yra grąsi tyla.

NEW YORKAS, rugp. 28 
d.-Buvusio Prancūzijos puo 
Anaus laivo Normandie |- 
rengimai parduoti už 25,- 
020 dolerių.

Marinai sunaikino ja
ponus Makin saloje

PEARL HARBOR, rugp. 
28d. — Jungtinių Valstybių 
marinai, laivynui padedant, 
sunaikino japonų bazę Ma
kin saloje, Gilbert salyne ir 
nukovė 330 salos gynėjų ja
ponų, išskyrus du. Ataka 
įvyko rugpiūčio 17 dieną.

Išlikusieji japonai kažkur 
pasislėpė ir nebuvo galima 
surasti.

Ši marinų grupė buvo spe 
eikliai paruošta'.ir parinkta 
iš 7,000 savanorių. Jie su
naikino saloje visus įrengi
mus, jūros orlaivių bazę, 
tris radio bazes, maisto san 
dėlius ir nedidelį kiekį bom
bų.

Laivyno pagalbiniai dali
niai nuskandino 3,500 tonų 
transportinį laivą ir 1,000 
tonų sargybos laivą. Trans
porto laive buvo apie 100 
kareivių ir sargybos laive 
apie 30.

t
Vėtra siautė . 
Japonijos saloje

BERLYNAS, rugp. 28 d. 
—Vokietijos radio paskel
bė pranešimą iš Tokijo, jog 
smarkus taifūnas (viesu
las) nužudė bent 63 asmenis 
ir 73 sužeidė ir padarė di
delių nuostolių JJaponijos 
saloje Kyushu ir kai kurio
se didžiosios Honshu salos 
dalyse.

LONDONAS, rugp. 28 d. 
—Pranešama, jog Rusijos 
aviacijos pajėgos pereitą

Sąjungininkai 
kovoja prieš japo
nus džiunglėse

Gen. MacArthur štabas, 
rugp. 28d.—Pranešama, jog 
kovodam tankiose džiunglė
se ir iki juosmens purve, 
padedami aviacijos, sąjungi 
ninku kariai naikina japo
nus, jų orlaivius ir reikme
nis kovose prie Milne įlan
kos, Naujojoj Gvinėjoj.

Per paskutiniąsias dvide
šimt keturias valandas pa
šauta dvylika ar septynioli
ka japonų orlaivių ivrš Mil
ne įlankos ir netoli esamos 
Buno bazės.

Pašėlęs Bombardavimas.

Jau antra diena sąjungi
ninkų aviacija veda pašėlu
sią bombardavimo ofensy
vą, kurioje sprogdinama ja
ponų pakraščių įrengimai, 
baržos, amunicijos sandė
lius ir kariuomenės stovy
klas.

Nuo japonų invazijos lai
vų pirmojo pasirodymo prie 
Naujosios Gvinėjos sąjun
gininkų aviacija sunaikino 
keturiasdešimt penkis japo
nų orlaivius Milne įlankos 
apylinkėje ir gal būt sunai
kino dar dvidešimt penkis.

Ruošiasi šaukti kariuo
menėn jaunuolius

WASHINGTON, rugp. 28 
d.—Atstovų rūmų karo ko
misijos pirmininkas Andrevv 
May vakar pareiškė, jog jis 
esąs pasiruošęs palaikyti į- 
statymą šaukti karo tarny- 

'bon vaikinus tarp 18 ir 19 
metų, kai tik karo departa- 

į mentas kreipsis į kongresą 
tuo reikalu.

Illinois atstovas Sabath 
pareiškė savo įsitikinimą, 

i jog Kongresas bus prašo
mas tokį įstatymą pravesti 
dar prieš sausio mėnesį.

.naktį bombardavo rytų Vo
kietiją ir Prūsiją. Atakų 
metu paliesta Berlynas, Stet 
tinas, Danzigas, Karaliau- 

i čius, Tilžė, Fuerstenvvalde, 
j Stargard ir Schneidemueh- 

le.
j Taip pat pranešama, jog 
paskutinėje atakoje okupuo 

• toje Prancūzijoje dai yvavoI
i ir Amerikos didieji bomba- 
J nėšiai, skraidančios tvirto

vės.
Amerikos didieji bomba

nešiai apmėtė bombomis or
laivių dirbtuves Meaulte, 
netoli Albert, šiaurinėj Pran 
cūzijoj.

LONDONAS, rugp. 28 d. 
— Britai šiandie paskelbė, 
jog britų aviacijos jėgos 
savo plačiose atakose ata
kavo vieną svarbiausių Vo
kietijos orlaivių produkci
jos centrą Kassel ir Balti
jos uostą Gdynia, kuris 
prieš karą priklausė Lenki
jai.

Kad bombarduotų Gdy- 
nią britų lakūnai turėjo 
perskirsti 1,500 mylių. Gdy 
nia atakuota svarbiausia 
dėl to, kad ten yra svarbiau 
si a s vokiečių Uostas Balti
jos jūroms. Gdynėje, sako
ma, esąs ir garsusis Vokie
tijos karo laivas Gneisenau. 

Žuvo 30 Orlaivių.

Aviacijos ministerija pa
skelbė, jog atakoje ant Kas
sel žuvę 30 britų bombane
šių ir du kovos orlaiviai žu
vę virš okupuotosios Pran
cūzijos.

Atakoje Kasselyje britai 
savo taikinius sukoncentra
vo daugiausia ant svarbių
jų Messerschmidtt kovos or 
laivių dirbtuvių ir Vokieti
jos garvežių fabrikų.

Pranešimai, jog žuvo 30 
bombanešių duoda suprasti, 
jog šiai atakai britai panau 
dojo apie šešis šimtus orlai
vių.

Saulė teka 6:13 yal., sau
lė ’eidžias 7:30 vai. t

\

Karo departamentas jau 
anksčiau yra pasisakęs už 
panaikinimą įstatymo, drau 
džiančio imti kariuomenėn 
jaunesnius vyrus.

<
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MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika Lauksime visų! Jei kar

tais pasitaikytų nepalankus 
oras, tai šis parengimas at
sibus parapijos salėje.

Parapijos metinė 
Dainų Šventė

Rugpiūčio 30 diena Keno-' Naujos žemės sklypo
shos lietuviams svarbi ir į- 
sidėmėtina. Tą dieną Alford 
Parke (section 2) įvyksta

fondas auga

Kaip jau skelbta, Šv. Pet
ro parapija šįmet padarė la-

milžiniška Šv; Petro parapi- bai didelį ir naudingą «ln. 
jos metinė Dainų Švėntė ir vestmentą„ t y> nupirko 
išvažiavimas. Kurie praėju- greU klebonijos nemažą že- 
siais metais esate dalyvavę mėg aklypą Prieš kelig me_
šioje šventėje, gerai atsime
nate, kaip šie parengimai 
mirgėte mirga įvairumu, 
linksmumu ir malonumu.

Šioje Dainų šventėje ža
da dalyvauti Waukegano šv. 
Baltramiejaus parapijos cho 
ras ir sykiu su vietiniu pa
rapijos choru palinksmins 
a^silankusius gražiomis, ska
mbiomis dainomis. Bus taip
gi visokių kitų žaidimų ir 
pramogų, taip kad gal ne
užteks laiko tą vieną dieną 
viską atlikti. Jau kelios sa
vaitės kaip šeimininkės ruo
šia šiai dienai skanius val
gius, kad būtų galima nu
malšinti svečių alkį.

Klebonas kun. P. Skrode
nis, MIC., ir parapijos ko
mitetas primena Šv. Petro 
parapijos parapijiečiams, pa
žįstamiems ir prieteliams, 
kad jie rugpiūčio 30 dieną 
paliktų laisvą nuo kitų iš
važiavimų ir užsiėmimų, bet 
visi skaitlingai dalyvautų 
šioje didelėje Dainų Šventė
je. Kviečiami taipgi visi ra- 
ciniečiai, Milwaukee ir Wau- 
kegan lietuviai. Visiems už
tikrintas smagus laikas; ne

tus savininkai .už šį žemės 
sklypą prašė net arti $17,- 
000. Tačiau pasitaikius la
bai palankioms sąlygoms, ir 
dėka klebono kun. Skrode- 
nio biznieriškam apsukru
mui, šis sklypas pasisekė 
gauti tik už $2,000. Iš šio 
sklypo manoma laikui bė
gant padaryti parapijos dar
žą ir žaismavietę (play- 
ground). Planuojama tą dalį 
nugražinti, apsodinti me
džiais ir padaryti gražų,jau
kų sodą, kuriame būtų ga
lima laikyti pramogas, o ir 
vaikams bus žaidimui vieta.

Šiam reikalui gražiai ir 
gan duosniai yra pritarę pa
rapijiečiai. Jau yra atsira
dę aukotojų, kurie paauko
jo vieni po $100, kiti po $50, 
ir kiti po $25 ir taip toliau. 
Yra paaukoję net ir nekata- 
likai, kas parodo, jog šiuo 
reikalu yra Kenoshos lietu
vių tarpe nemažas susiinte- 
resavimas.

Tačiau yra dar daug, ku
rie šiam reikalui nėra auko
ję. Tokie, tat, yra nuoširdžiai 
prašomi ir kviečiami kiek

ŽUVO KENTO PRINCAS

("Draugas" Acme telephotoj

Kento princas, 39 m. amž., jauniausias Anglijos kara
liaus brolis, kurs žuvo su jūriniu lėktuvu kažkur Škoti
joje. Nuotrauka padaryta Baltimorėje, kai princas lan
kėsi Amerikoje. Jis apžvalgo Martin bombonešį.

gija manė, jog reikėtų vis ' Naujas dieni to r*, u s
nors koks parengimas ture- , 
ti. Ir nors rugp. 23 d. užpuo
lė staigus vėsus oras, šį pa
rengimą galima skaityti pa
vykusiu. Atsilankė nemažai 
žmonių, gražiai praleistas l 
laikas ir dar kiek ir uždirb
ta.

Su ateinančia savaite pa
rapijoj dženitoriaus parei
gas pradės eiti Stasys Bal- 
čaitis. Iki šiol tą darbą dir
bo senas parapijietis (turįs 

į suvirš 70 m.) Matas Druk- 
| tenis, kuriam pasitraukiant

rugp. 20 d. Velionė palaido
ta Šv. Jurgio kapinėse.

Nėra geresnio draugo, 
kaip geni knyga. (Anon).

sigailės nė vienas at važia-, galėdami paaukoti savo da
vęs. Paremsite kilnų tikslą, 
pasimatysite sų draugais ir 
pažįstamais, praleisite sma
giai ir linksmai dieną.

Tat, įsitėmykite: sekma
dienį, rugpiūčio 30 dieną, šv. 
Petro parapijos Dainų šven
tėj Alford Parke, (section 
2), Kenosha, Wis.

IĮ prie šio naujos žemės skly
po įgyjimo. Čia yra bendras 
visų reikalas, todėl visi, ku
rie gali, turėtų pagal išga
lės paaukoti. Truputis po tru 
pūtį ir žiūrėk kainą išmo
kėsime.

Kurie paaukojo ar paau
kos po $25 ar daugiau, jųjų

vardai bus paskelbti ant tam l Choro ir Šv. Onos 
tikros lentos ir parinktoj! parengimai pavyko 
vietoj viešai išstatyti.

Svečiai
Pereitą savaitę pas kle

boną kelias dienas lankėsi 
Tėvų Marijonų Chicagos na
mo naujai paskirtas virši
ninkas kun. Jonas Jančius,
MIC. Kun. Jančius savo pa
reigoms, rodos palyginamai 
jaunas, bet turbūt turi ge
rą gaspadorišką ranką, kad« 
viršininkai jo gabumais pa- J

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINŽJANT LAUKUOSE — VESA CHICAGOS IB 

APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

f AM'
V.P)

i ■ /Z

Vlenintėlis lr Smagiausiu 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
_ VIENUOLIKTI METAI! - 

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Westem Avenue

Phone: GROvehill 2242

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Sis

l*l»al geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais |i*|Minštab arba 
4'lotli kotai Ipr-idiiiila im/.ini lutom la kainom Ik. 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE MANDIEJIt

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Ji•’i

sitikėdami pavedė eiti to
kias atsakomingas pareigas.

Pas kleboną taipgi viešėjo 
ir jo brofis klierikas Jonas 
Skrodenis, MIC., kuris šiuo 
laiku lanko Tėvų Marijonų 
seminariją, Hinsdale, III. 
Dievui padedant, už kelių 
metų ir klierikas Skrodenis 
bus įšventintas į kunigus. 
Geriausio pasisekimo!

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Mūsų seselės
i i

Iv- - 1
j Norime supažindinti para- 
' pijiečius su mūsų seselėmis, 
kurios šįmet darbuojasi prie 
parapijos ir prie mokyklos. 
Iš viso jų yra keturios: se
selė Anna Marie (viršinin
kė), seselė Vincenta, seselė 
Celestė ir seselė Cecelia. Dvi 
paskučiausiai minėtos buvo 
Kenoshoje ir pernai.

Tikimės, jog gerbiamoms 
seselėms bus malonu Keno- 
shoje gyventi ir sykiu pa
rapijai darbuotis. Gražaus 
pasisekimo!

į nuoširdžiai dėkojame už gra
žų patarnavimą ir priežiūrą,

1 parodytą apie parapijos pa
status ir nuosavybę.

Mirė
Rugp. 23 d. mirė viena se

niausių Kenoshos lietuvių, a. 
a. Petronėlė Tūbelienė. Ve
lionė sulaukusi net.97 metus 
amžiaus. Laidotuvės atsibu-I

1 vo iš šv. Petro bažnyčios

VYULK 5TIDIO
1945 Wol 35* SW.it

Stefa*
Ml’DKKN

O’UI'LE'IK

ADV N(kl> PHOUK R.U’IU 

LuWfST PO*SIHLfc PKlCt.b 

phone lapayette jais

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Man* 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Aktų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Rugp. 23 d. parapijos cho- svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
... L tumo. skaudamą akių karštį, atitąi-

ras turėjo savo išvažiavimą j trumparegystę ir toliregystą.
Lake George apylinkėse. Ne- Priren?i.į.teisingai akLnius-. visuo- ° . se atsitikimuose egzaminavimas da-
žiūrint to, kad diena pasi- I romas su elektra parodančia ma

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼.

t aikė vėsoka, išvažiavimas 
tačiau gražiai pavyko ir vi
si turėjo smagų laiką. Da
lyvavo taipgi klebonas kun. 
Skrodenis, kuris malonėjo 
atsivežti ir gerb. svečią, kun. 

•J. Jančių, MIC.

-Tą pačią dieną, parapijos 
darželyje Šv. Onos draugija 
buvo suruošus piknikėlį. 
Šiais metais nespėta turėti 
Onų bankietas, todėl drau-

vak. Seredomis nuo pietų, o N< 
dėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaise- 
bm be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma,
<712 South Ashland Av. 

vajuos. unu

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 0877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7S72

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
l&egaamlnuoti Jrw moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
vlaų akių įtempimų. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas U-tos
Telefonas: GANAI. 0511, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien *:>0 a. m. iki 8:S0 p. m. 

Trečiad. lr Seėtad. »:10 a. m.
Iki 7:0S p. m.

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
TaL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2201 YVest Cennak Rd.

Oflao taL VIRginia 0080 
Residendjos toL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—S ir 0—8:30 P. M. 

Trečiadieniais': pagal sutartį.

Raa. 6958 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvakiU 0011 
Offioe taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir T—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomis susitarus 
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 9 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedčliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1980

TsL YARda 6921.
Rea.: KBNvroed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL < auo 1-3; nuo 6:30-8:80
796 West 35tb Street

'ii ' ,|\’IW Į į
i u _

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šedtad. va

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place 
TeL REPubiic 7868

TeL OANal 0257
Rea. toL: PROspeet 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vaL vakare.

.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

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
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 900.

— REZIDENCIJA — 
1441 So. 50th Avė., Cicero, DI 

Tel.: Cicero 7081

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mlngai ui 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PAKAUKITE:
YARDS S0R8

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIR,URGA8 

IB AKINIUS PMTAIKO 

744 West 35th Street
Valandas: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:80 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiso toL OANal 2845

Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Bes.: 7004 Se. Fairfield Avi 
teL: HEMIock 8150

TaL YABds 9840

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

TsL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė. 

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Rea telefonas SEEIey 0484.

TaL Cicero 1404

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai. Cicero 1484

Rez. Tel. LAFayette 0094 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Emergeney KEDZIE 2808

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Aroher Avenue,
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir 0—8:30 vak. Antrad. ir šežt. 
10 iki 2:30 P. M.
Trsč, įc Seko. fisgaį luaįUrįmA

Ofiso TaL ........... VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susit&rius.

DR. CHARLES SEGAL
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros labos)

TsL lODvay 2800 Okicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

4631 So. Ashland Avenuč 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-0 v. vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. diea^

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

OYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Sagai sutartį
onaa PROspeet 6787 

Namų telefonas VIRginia 2421

BEMK1TE “DRAUGI’
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E
Atgarsiai iš Lietuviu

JAPONŲ “ZERO” NUMUŠTAS

Dienos
chorams, Klevickaitei už gra 
žias dainas, jų vadui varg. 
Žyliui ir Bujanauskui; vi
siems darbininkams parke; 
įvairių komisijų nariams už 
didelę pagalbą (be tos pa
galbos viena komisija nebū
tų galėjus to įvykdyti); dien 
raščiui “Draugui”, už apra-i 
žymus ir jo štabui už skait- J 
lingą atsilankymą; kunigams

šeštoji Lietuvių Diena į- 
vykusi rugp. 16 d., galima 
sakyti, pasiliks mūsų tarpe 
kaipo istorinis įvykis. Para
das, programa, žymūs daly
viai, didelė minia žmonių, 
patriotinės kalbos, lietuviš
kos dainos akyse valdininkų įr profesionalams, kurių at- 
parodė lietuvių patriotizmą, silankymas pridavė mums 
Geras darbas buvo atliktas daugiau stiprybės tolesniam 
geram tikslui. j veikime. Ačiū ir visoms aei-

Kad ir jokio pelno nebūt I moms, kurios priėmė ir pa
buvę, bet tokio lietuvių pa-i vaišino svečius. Jų tiek daug 
sirodymo, pademonstravimo | buvo, kad daug vietos užim- 
patriotizmo ir ištikimybės tų visiems išvardinti. Lai

("Draugas” Acme telephotoj

U. S. ginkluotųjų jėgų nariai apžvalgo numuštą japonų lėktuvą “Zero” kažkur A- 
ieutian salose. Numuštas iš U. S. patrulinio lėktuvo.

Amerikai, kuri kovoja už de
mokratiją ir laisvę paverg
tų tautų, neišskiriant nei 
Lietuvos, būtų užtekę.

Nors nemažai buvo išlai
dų, vienok malonu paskelb
ti, kad U. S. Army ir Navy 
Relief Fund bus įteikta virš 
$800.00.

Nuoširdi padėka

Lietuvių Dienos komisija 
visoms draugijoms, kurios 
taip skaitlingai dalyvavo; vi
siems, kurie dalyvavo para
de; visiems kalbėtojams, šv.

mūsų šių metų darbas pa
skatina mus prie didesnio 
veikimo, didesnės Lietuvių 
Dienos ateinantį metą.

Patriotišką darbąt
Atliko šie asmenys, pasi

darbavę platinime tikietų 
dovanoms Lietuvių Dienoj: 
Pranas Rumšą ir F. Sedera- 
vičia pardavė 85 tikietus; 
Ben. Mačiulis ir Jonas Že- 
kas, Sr., — 85 tik.; Vladas j 
Špokas 30, Vincas Jakaitis 
ir P. Leonaitis 30, Pranas 
Buksas 35, Juozas Mačiulis

Vincas Buksas ir J. Kuzins- Išvyko atostogų 
kas 30, Pranas Dapkus 10,

; pat aplankys ir Washington. 
• D CLeonora Vaitekūnaitė ir ,

Tav. Stanulis 10, A. J. Sut- j£iena šapalas žada aplan-į Jūreiviams šokiai
/v n t___ — n..n.L“4.x rr T ’

kyti gimines Rytinėse vaikus 6, Stasė Butkiūtė 7. Lie
tuvių Auditorija 19, M. But- stybėse, sustoti New York,
kus 5. Kiti po mažiau. Vi- New Jersey, Pennsylvania 

ir Maryland valstybėse. Taipsiems ačiū.

Baltramiejaus ir šv. Petro' 32, Zuzana Martinaitienė 35

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ 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.

ANASTAZIJA 
JUODIENE (JUDIS)

(no tėvais Barauskaite)
Mirė rugp. 27 d., 1942 m.,

3 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo 15 
Mažeikiu apskr.. Akmenių pa
rapijos. Šventupiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Jonu: 2 sūnus — Walter 
ir marčių lierniee tr Alexan- 
der; 3 dukteris — Murtliu ir 
žentu Peter Kuper, Sophie ir 
žentu Alphonse itogers. Koše, 
Helen ir žentų John Talesky ir 
Jennie ir žentu Lester Kelt- 
ner: anūku John; 2 seseris — 
Pranciškų ir jos vyrų Kazi
mierų ltuzgitus. ir Elenų Juš
kienę: ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko motinų, se
serį. brolį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose: 
7130 So. Talman Ave. laido
tuvės (vyks antrad., rūgs. 1 d. 
Iš namu 8 vai. ryto bus atly
dėta Į Gimimo Panelės švenč. 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų- E’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvės,'.

Nuliūdę: Vyras. Sūnni. Duk
terys. Marti. Žentai, Anūkas, 
Seserys ir Giminės.

Laidot. direkt. Antanas B. 
Petkus, tel. Grovehill 0142.

t
*

A.
RAPOLAS

RADAVIČIUS
(gyv.: 8231 So. lTnlon Avc.)

Mirė rugp. 26 d., 1942 m., 
5:45 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa
rapijos, šaltišklų vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 32 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

broli Pranelšku ir jo moterį 
Sofiją ir jų šeimų; pusbrolį 
Jonų Gimbutų: pusseserę Adol- 
finų Razbadauskienę ir jos šei
mų: Aleksandra Tolvaišienę ir 
jos šeimų; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 brolius 
— Jonų lr .Stanislovų; seserj 
Kazimierų Tverijonienę # ir jos 
šeimų.

Kūnas pašarvotas Phillips 
koplyčioįe, 3307 So. Lituanica 
Ave. Brolio namų telefonas 
LAPayette 9125. laidotuvės )- 
vyks pirmad., rugp. 31 d. 15 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio par. bažny
čių. kurio) jvvks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Brolis. Brolienė, 
PusbroHs, Pusseserė, Giminės.

La'd. direkt. J. Liulevičius, 
tel. I^AFayette 3572.

Buvo surengti rugp. 25 d., 
Lietuvių Auditorijoj vietos 
mergaičių draugijos, vado
vystėj Alice Vaitekūnas, Lil
lian Glozeris, Lucy Dragū
nas, Mrs. Shapalas ir Mrs. 
Gerzel. Dalyvavo apie 250 
jūreivių iš Great Lakęs sto
ties. Jiems buvo pagaminta 
ir užkandis. Valgių pagami
nimu rūpinosi Mrs. E. Kuz
mickas ir Mrs. Helen Kuz-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

+ A

(PRIBEL)

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

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Pašvitinio 
parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį I.trdvinų (po tėvais Ge- 
bužaltė); dukter) Stanislavų 
Kawohl lr žentų Ervin: 2 sū
nus — Jonų ir marčių Moni 
kų. Juozanų ir marčia Phyl 
lis; 3 anūkus; švogerkų Teo
dorų Martinkus ir jos vyrų 
Stanislovų: sesers sūnų Juo
zapų Valunčių ir jo šeimų, Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
144 VVest 74th St. Tel. Aber 
deen 3167.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
rugpiūčio 29 d. Tš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Visu šven 
tų: par. bažnyčių, kurioj į 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukte, Sfl- 
nal. Zz-ntas, Marčios, Anūkai 
tr Giminės.

T-ald. Direkt. Mažeika lr E- 
vanauskas, tel. Yards 1138-39.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAITZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

VVorkmanship and Matcrial Unexcellcd — 
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE S A VINGI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmber of the Llthnanlan Chamber of Oommeroe.

MODERNI Išvidinė PARODA 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZTDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

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

Taksuoja religines
nuosavybes

Columbia distrikte, kur 
yra šalies sostinė Washing- 
ton, taksų skyrėjai nuspren 
dė taksus užkrauti ir kai 
kurioms religinėms rfuosa- 
vybėms. Prieš tai sukelti 
protestai.

Chicagoj “Extension Ma
gazine” apie tai rašydamas I 
pareiškia, kad jei tų taksi- i 
nių pareigūnų nuosprendis 
nebus panaikintas, tai tra
diciniai draugingį, santy- , 
kiai tarp religijos ir valsty
bės bus palaužti.

mickas su pagelbininkėmis.
Garbė mergaitėms ir mo

terims už tokį jūreiviams 
palinksminti veikimą.

Enrikas

A. -I-
AUGUSTINAS

MIKUTIS
Mirė rugp. 27 d., 1942 m., 

8 vai. ryto. .sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Ylakių parap., Kervių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Antaninų (po tėvais 
Mlknaitė); sūnų Kazimierų; 
duktė*Į Be-nlce Bueek ir Žen
tų Albert lr anūkus VVilliam ir 
Geraldine; kitų žentų John 
Brown ir anūkus Ttavnionil lr 
Richard: seserį Adolfinų Juzi 
mienę ir jos šeimų: ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų: o Lietuvoj paliko se
serį lr 2 brolius.

Kūnas pašarvotas namuose; 
1626 H. 49th Ave., Cicero, Iii., 
tel. Cicero 5036.

laidotuvės įvyks pirmadie
nį. rugp. 31 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į ftv. 
Antano parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvVnuti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Duktė. Zeniai, Anūkai, Sesuo 
ir Giminės.

I-aidot. direkt. Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.
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A.

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

i Marijona Balnienė
(po tėvais Kurgonaite)

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motinėlė, Marijoną Balnienę.

Netekome savo mylimos rugp. 31 d., 1941 m., ir nors lai
kas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime u^niršti. Lai gai
lestingasis Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos sielą: pirmad , rugp. 
31 d., Gimimo Pan. švč. par. bažnyčioj, 6:30, 7:00 ir 8:00 (su 
egzekvijomis) vai. ryto, šv. Jurgio par. bažnyčioj (Bridge
porte) ir švento Kazimiero parapijos bažnyčioje (Chicago 
Heights), 8:00 vai. ryto* penktad., rūgs. 4 d., Gimimo Pan. 
Švč. par. bažnyčioj, 6:30 vai. ryto ir šv. Kryžiaus ligoninės 
koplyčioj, 6:15 vai. ryto ir T.T. Marijonų koplyčioj (Hinsdale) 
7:00 vai. ryto (su egzekvijomis); šeštad., rūgs. 5 d., Gimimo 
Panelės švč. par. bažnyčioj, 7:00 ir 8:00 (su egzek.) vai. ryto

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir su mumis pasimelsti už Marijonos sielą.

Nuliūdę: Vyras Jurgis, Duktė Virginija, Sūnus Rikardas, 
Seserys, Pusseserės, Pusbroliai, Brolienė ir Giminės.

5 Metų Mirties Sukaktuvės

PETRAS BARISAS
kuris mirė rugp. 30 d., 1937 
m., sulaukęs 24 m. amžiaus.

Liūdnai atminčiai jo mir-. 
ties užprašėm gedulingas šv.
Mišias už jo sielą sekmad;, 
rugp. 30 d., 1942 m., šv. Juo
zapo par. bažnyčioj, 8:30 ir 
10:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti pamaldose.

NULIŪDĘ: motina Ona, tėvas Petras, sesuo Ona, broliai — 
Adolfas ir Antanas, krikšto motina Magdalena Kavaliūnaitė, 
dėdė Jurgis Kavaliūnas, pusbrolis Juozapas Gotautas, Gaspa
ras Wicius, VValiullų šeima, pusseserė Ona Augaitf', Kastan
ciją Skarabutienė, Emilija Butkienė ir jųjų šeimynos ir kiti 
giminės.
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Iūsų legionieriai - vieningumo ir 
larbštumo pavyzdys

Tenka nuoširdžiai sveikin
ti lietuvių legionierių Da
riaus-Girėno postą, kuris 
Chicagos lietuvių visuome
nei davė dar vieną centrą —

||| salę ir, be to, savo veikimui, 
poilsiui ir pasilinksminimui 
įsisteigė pastovią vietą — 
klubą.

Pažymėtina, kad savo vie
ningumu ir veiklumu lietu
viai legionieriai tą savo cent
rą įsteigė, palyginti, greitu 
laiku. Prieš pora metų be
veik tuščiu iždu pradėjo sta-

Dariaus-Girėno legionie- tyti didokus savo centrui 
•Jų posto komandierius (kuris tarnauja ir visuome- 
2asper, kiris labai daug nei) rūmus ir, štai, šį vaka- 
►risidėjo postą sustiprin- rą, susirinkę į puošnų baa- 
i ir namo skolas atmokė- kietą savoje salėje, džiaug- 

sis, kad ne tik visos namo 
ikolos jau yra išmokėtos, bet, kiek girdėjome, savo ižde.

turi keletą tūkstančių dolerių “cash”. Tai gražus 
ėkordas, kurį vargu kas galės sukirsti.

Nerasime, berods, kitos lietuvių organizacijos, vargu 
•asime ir kitą legionierių postą Amerikoje, kurs taip 
•reit galėtų išmokėti dideles namo skolas. Dariaus-Gi- 
ėno postas tai pajėgė atlikti savo narių pasiaukojimu, 
truopštumu ir vadovybės apsukrumu bei sumanumu. 
3e to, mūsų legionieriai turėjo Chicagos ir apylinkių 
ietuvių visuomenės pasitikėjimą, kuris irgi nemaža 
■eikimės turėjo jų gražiuose užsimojimuose.

Koks yra tiesioginis legionierių tikslas, apie tai mes 
ia nerašysime. Mūsų skaitytojai tai gerai žino. Tačiau 
ia proga mes norime konstatuoti malonų faktą, kad 
)ariaus-Girėno postas, pasivadinęs mūsų didvyrių la- 
tūnų vardu, eina kartu su lietuvių visuomene, jai pa- 
ėdamas visuose svarbesniuose tautos gyvenimo įvy- 
duose ir reikaluose. Per paskutiniuosius metus nėra.

vę nė vieno svarbesnio lietuviško darbo, prie kurio 
ięriai nebūtų dėjąsi. Jie dėjosi paroduvimais; jie 

gosi savo šauniu “Drum and Bugle” vienetu, kurs 
ntestuose Skina pirmąsias vietas; .jie dėjosi net au
linis. Todėl, Dariaus-Girėno postas yra ir š-mtu pro- 

amerikoniškas ir šimtu procentų lietuviškas. Kaip 
kį tikrai yra džiugu ir smagu sveikinti jo džiaugsmo

[r “Victory” — laimėjimo dienoje.
Mes linkime, kad mūsų legionieriai ir toliau šviestų 

isiems lietuviams amerikiečiams vieningumo, ištfki- 
Amerikai, lietuviškumo ir darbštumo pavyzdžiu!

girnas ir rūpestis
i Iš Vašingtono laikraščių korespondentai praneša, kad 

tinių Amerikos Valstybių vyriausybės sferose ro
ta daug džiaugsmo dėl Brazilijos įstojimo į karą 

Berlyno-Jokio ašį. Tačiau dėl to turi ir padidė- 
nūpesčių. Ypač daug rūpesčio sudaro karo laivyno

apartamentui.
Pusė Brazilijos yra apsupta vandenimis. Priešo po

vandeninių laivų veiklai sąlygos yra palankios. Uostų 
racilai turi vos keletą. Karo laivynas nestipriausias, 
^‘daugiausiai ir lėktuvų, šiais laikais labai reikalingų 
rakraščiams ginti, teturi.
į Jungtinių Valstybių laivynui teks ateiti į talką su 
avo karo laivais Brazilijos pakrantes patruliuoti, teks 
[elbėti kariauti su priešų submarinais. Brazilų aviaci- 
k irgi bus reikalinga pagalbos.

Bet tasai susirūpinimą* nėra nusiminimu. Kaip prieš 
r~
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pora dienų rašėm, teigiamų pusių yra kur kas daugiau, 
negu neigiamų. Brazilai duos Jungtinėms Tautoms daug 
vyrų jėgos. Ji yra turtinga karui reikalinga žaliava, 
kurios nesigailės pristatyti savo santavininkams. Ji tur
tinga ir maisto produktais. Tai irgi yra labai svarbu.

Netenka abejoti ir apie tai, kad santarvininkų, ypač 
Jungtinių Valstybių, padedami, brazilai sukrus patys 
gamintis karui reikalingų pabūklų. Ir pasigamins. Na
ciams ir fašistams teks apsčiai byazilų švino paragauti.

Karo eiga rusu-vokiečių fronte
Karo žinovai tvirtina, kad naciams paimti Stalino- 

gradą bus sunku. Jų manymu, rusų kariuomenė prie 
to svarbauą Rusijos miesto atsilaikys tokiais pat pa
grindais, kokiais ji pernai atsilaikė prie Maskvos ir 
Leningrado. Esą, tačiau, galima, kad naciai mėgins pa
naudoti naujus karo metodus. Esą jie gali pamėginti 
miestą apeiti ir Volgos upę pereiti kur nors tarp Stali- 
nogrado ir Astrachanio. Bet, ar bus taip ar kitaip, ne
tolimoj ateity sužinosime.

Strategams įdomu, kad žymiai padidėjo aktyvumas 
Maskvos pafrontėj. Eina dideli mūšiai prie miesto Rže
vo. Rusai, matyti, pajuto, kad vokiečiai gali pridėti 
veržtis Maskvos link. Dėl to jie pradėjo kontrataką. 
Vokiečiams, aišku, tame fronte norėtųsi pasivaryti į 
priekį dar prieš užeinant žiemos šalčiams, kurie ten 
yra dideli. Naciai, suprantama, negali .užmiršti per- 
nykščios žiemos, kuri juos ne vien tik sulaikė, bet pri
vertė visu frontu trauktis atgal ir didelių nuostolių 
pakelti. Bet, reikia stipriai abejoti, .ar jiems pavyks 
savo tikslų pasiekti dar šį rudenį. Jei nepasieks, vokie
čiams teks ir vėl trauktis atgal ir daug*daugiau nuos
tolių turėti, negu pernai žiemą. 0 laikas, kaip nekartą 
jau esame rašę, aiškiai kalba prieš vokiečius. Jie tą 
žino. Už tat ir yra daromos desperatiškos pastangos, 
kad užimti didžiuosius Rusijos miestus, kad juose ga
lėtų patogiau “žiemavoti”. Bet vargiai jie tos laimės 
pasieks.

^umoai

šeštadienis, rugp. 20, 1942

Kad muzika ne vienija, 
yra dar ir kitas davadas. 
Pianistas Bacevičius, muzi
kas iš prigimties, o žiūrė
kit, kaip toli jis buvo atsi
skyręs nuo lietuvių, net pa
są buvo išsiėmęs iš Stalino 
kancelerijos.

Prieš keletą dienų buvo 
matyti mėnulio užtemimas. 
Japonai tai paskaitė blo
gu ženklu. Jie sako, kad 
neužilgo užtems ir saulė, 
žinoma, ne ta, kuri visiems 
šviečia, ale japoniška—im
peratoriška. Ją užtemdys 
Amerikos lėktuvai ir mary- 
nai.

Jaunu vyrą dėmesiui
Chicagos miestui yra paskirta kvota gauti keletą 

tūkstančių savanorių lakūnų U. S. laivynui. Įvykiai 
Solomons salose daug jaunų vyrų paakstino stoti šion 
garbingon Dėdės Šamo tarnybon.

Lietuvių jaunų vyrų įvairiose kariuomenės dalyse, 
turbūt, yra daugiau, ^proporciniai imant, negu kitų tau
tinių grupių. Tai neša garbę mūsų tautai. Bet tasai 
skaičius dar gali būti ir didesnis. Ypač svarbu, kad 
mūsų tautiečiai daugiau stotų savanoriais. Atsižvel
giant į tai, kad aviacija šiuo karo metu vaidina patį 
svarbiausią vaidmenį, reiktų, kad lietuviai jon, aviaci- 
jon, daugiau ir stotų. Reikia neužmiršti, kad lakūnai 
ir po karo bus labai naudingi ir kraštui ir patys sau.

Po svietą pasidairius
Hitlerio diktatūroj, nazių 

rojuj dabar amžina tyla. 
Visi dejuoja dantis sukan
dę ir daugelis laukia progos 
savo furmonui, ar fureriui, 
sprandą nusukti už užtrauk 
tą ant visos tautos nelaimę. 
Miestuose nevalia susirinkti 
didesniam skaičiui žmonių. 
Gestapistai kilnojami iš vie
tos į vietą. Nors naziško ro
jaus vartai labai aklinai už
daryti, tačiau kai kada ir 
pro juos prasmunka kokia 
naujiena. Štai viena.

Vienoj Berlyno aikštėj 
ant greitųjų susimetė būre
lis vokiečių. Kaip papras
tai, pirmoji kalba apie ka
rą, politiką. Kai koks kip
šas, staiga prieš juos išdy
go gestapistas, kuris pradė
jo būrelį sklaidyti.

—Tai ką, ar jau negalima 
net pasikalbėti ?— paklausė 
vienas Hitlerio šiušainerio.

—Ne,—greit atsakė tasai
—Tai kuo mes tada ski

riamės nuo gyvulių?—kitas 
vokietis paklausė gestapis- 
to.

—Tylėjimu, klusnumu ir 
badavimu!—pareiškė hitle
rininkas.—Tylėkit, klausy
kit ir badaukit!

Ona Ugnienė vakar iš sa
vo bučernės parsinešė švie 
žių kiaušinių. Išvirus pusry 
čiui rado, kad pusė jų buvo 
užperėti. Neša atgal bučer- 
nėn, rodo bučeriūi ir kolio- 
ja. Bučeris jai ramiai sako:

—Miselė, tai ne mano kai 
tė. Mokslas dabar taip auk
štai pakilęs, kad ir vištu- 
kus jau galima perėti be 
vištų pagelbos. Jie perina- 
nami garais. Taigi, nesidy- 
vyk ir tamsta: kai tik pra
dėjai kiaušinius virti, garai 
juos pradėjo perėti ir dėlto, 
kai išvirė, daugelis pasiro
dė užperėti.

SPAUDOS APŽVALGA
"Daugiau viešos drąsos"

Tokia antrašte “Amerika” įdėjo vedimąjį straipsnį, 
kuriame daro įsidėmėtinas ir nuoširdžiai remtinas pas
tabas, būtent:

“Bet... Bet atvirai pasakysime, kad amerikiečiai 
lietuviai dar mažokai susiorganizavę savo dideliems 
krašto gynimo darbams viešai parodyti. Tai mūsų 
kuklumas, kurs ne visada ir ne visur tinka. Gyve
name tokius laikus, kai svarbūs darbai turi būti ži
nomi viešumoje. Žinome ištisą eilę lietuvių, kurie ne
nori užregistruoti lietuvių komitetuose, už kiek jie 
yra pirkę karo bonų. Čia nėra jokia paslaptis. Ir nėra 
koks tuščias pasigyrimas pasisakyti, kaip prisideda
me savo šalies gynime ir laisvo pasaulio kūrime!

“Jei mūsų vyriausybė prašo, ir pageidauja tautinių 
grupių komitetų bonams platinti, jei pageidauja įvai
rių masinių susirinkimų karo taupymo bonų plati
nimo didesniam vajui pravesti, tai aišku, kad mūsų 
vyriausybė lygiai vertina visus savo šalies gyvento
jus. Todėl nėra jokio pagrindo slėptis ar gėdintis sa- 
vo gražiais darbais. Kiekviename mieste, kur tik vei
kia nors viena lietuvių draugija, ,turėtų būti sudary
tas lietuvių amerikiečių komitetas karo bonams pla
tinti. Kur nėra lietuvių draugijų, lietuviai amerikie
čiai sa vo įgytus bonus bei pasižadėjimus reguliariai 
juos įsigyti turėtų registruoti artimiausiuose mies
tuose, kur tokie komitetai veikia.

“Yra žinomi keli atsitikimai, kur lietuviai yra ati
dėję stambias sumas pinigų karo bonams pirkti, bet 
laukia lietuvių komitetų įsisteigiant. Jei tokių vie
tovių lietuviai veikėjai nemato reikalo atskirų komi
tetų steigti, tokie lietuviai turėtų tuojau pirkti bo
nus savo gyvenamose vietose ir pranešti artimiau
siam lietuvių komitetui. Jei būna kur vieši lietuviš
ki susirinkimai karo paramai teikti, jie turi būti gau
siai lankomi, Privalome visur puikiausiai pasirodyti."

Baltijos valstybių referen
tas valstybės departamente 
Vašingtone H. Hendersonas, 
neoficialiai gautomis žinio
mis, gavo žymų paaukštini
mą. Dėl to jį ta proga svei
kiname, palinkėdami geriau
sio pasisekimo sunkiose pa
reigose. Mes pasitikime, kad 
H. Hendersonas, laikantis 
Atlanto Carterio dėsnių, da
rys reikalingos įtakos tarp
tautinės politikos viršūnėse, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

*

H. Hendersonas, taip pat 
neoficialinėmis žiniomis, vi
sai neseniai savo vyriausy
bės buvo siųstas į Sovietų 
Rusijos sostinę Maskvą, kur, 
tarp kitų dalykų, buvo kal
bama ir apie Baltijos val
stybių būvį. Tų pasikalbėji
mų duomenys mūsų visuo
menei būtų labai įdomūs. 
Gal jie žinomi Lietuvos Ba
si untiny bės pareigūnams?

Katalikų veikėjui Chicago
je svarbus susirinkimas įvy
ko praėjusį trečiadienį pietų 
metu “Draugo” redakcijoj. 
Aptarta tremtinių šelpimas, 
tarybų veikla ir Federacijos 
reikalai. Iškelta visa eilė 
gražių ir naudingų sumany
mų, kurie netrukus bus pa
skelbti visuomenės žiniai.

*
Amerikos Raudonasis Kry 

žius, sutikęs suieškoti mūsų 
gimines ir pažįstamus, iš
tremtus į Sibirą, nori pasi
tarnauti krikščioniškam žmo 
niškumui. Tuo patarnavimu 
pasinaudokime ir patys pa
rodykime daugiau gailestin
gumo — suieškokime trem
tinių adresus per garbingąjį 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
ii nelaiminguosius tremti
nius sušelpkime.

•
Rugsėjo 7 d. bus “Drau

go” draugų “Victory Rally” 
gražiame Vytauto darže.

V. Andriulis čikagiškėj 
Stalino gazietoj rašo, kad 
muzika žmones vienija. Ma
no delnas rodo, kad ne kiek 
viena muzika ir ne visus 
žmones. Imkim kad ir bai
sa vikus. Kai jiems griežia 
demokratinė muzika, tai jie 
ne tik nesivienija, ale atbu
li eina, čiaudo, spardosi, šū
kauja lyg būtų ne su visais 
namie. O kai užgriežia dik
tatūrinė muzika, ypatingai 
iš Maskvos, tai jie ne tiktai 
susivieniję šoka, ale ir tą 
muziką be paliovos kartoja.

Vakar nuėjau pas vieną 
bučerį balionės nusipirkti. 
Pasitaikė, kad tuo metu jis 
kimšo kilbasas. Mums beš
nekant, įbėga jo mažytis sū
nelis. Žiūri, žiūri, kaip tė
vas dirba, pagalios, sako:

—Papa, aš jau žinau, dėl 
ko balionės iš viršaus turi 
skin (odą).

—Dėl ko? paklausė tėvas

—Dėl to, kad žmonės ne
matytų, kokia mėsa yra į 
vidų įdėta.

PARVYKĘ AMERIKIEČIAI IŠ T. RYTŲ

(•'Dmugin'' Aciue teiepnotoi

Laivu Gripsholm iš Japonijos namo parv yko amerikiečiai, kuriuos karas ištiko jiems 
esant Tolimuos jose Rytuose. Japonai juos internavo ir pakeitė su grįžusiais iš Ame
rikos japonų diplomatiniais atstovais. Mrs. Ruby Hellmers (kairėje) iš New Orleans, 
La., su savo 9 mėnesių dukrele Charlane. Japonai ją suėmė Guam saloje ir per 9 mė
nesius internavo. Dešinėje — Robert Bellaire, buvęs vyriausias United Press kores
pondentas Japonijoje. Jį pasitinka jo žmona.
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SV, KAZIMIERO SESERŲ KONGRE- į Kam faktus iškraipyti? J
“Vilnis”, matyt, labai ma-

GACIJOS 35-tas GIMTADIENIS
Rugpiūčio 3O-tą dieną su- sų pirma įvairiems darbams 

eina trisdešimt penki metai, į paruošia leisdama išeiti rei- 
kai išaugo nauja šakelė Baž
nyčios vynmedyje. Toji ša
kelė, tai Šv. Kazim’ero Se
serų Kongregacija. Jos įstei
gėjai garbingos atminties 
kun. A. Staniukynas, Moti
na Marija ir dar tebesidar
buojančios Motina Immacu- 
lata ir Motina Concepta rū
pinosi lietuvių-1 šei vių dvasi
niais, kultūriniais ir tauti
niais reikalais.

Steigiant šią kongregaci 
ją, jiems rūpėjo, kad lietu 
vių auklėjtimo ir švietimo 
apaštalės ir gaivintojos bū
tų lietuvaitės, kad, pažinda
mos savo tautiečių būdą ir 
papročiais, sėkmingai apaš-

žai seka didžiuosius^ Chica
gos laikraščius, o jei seka, 
tai (sužiniai m e kloja savo 
skaitytojams.

, . , , » . , Jau kelintą kartą “Vilnis”
kiamus mokslus. Įvairiuose1 , , . , , .... .„ . . * rašo, kad demokratiškai nu-

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Palaidojom Joną 
Dubauską

Susimeta kovon

Jungtinių Valstybių miestuo 
se seserys turi auklėjimo ir 
mokymo įstaigas: vaikų dar
želius, pradžios mokyklas, a- 
kademijas ir veda ligonines. 
Seserys įsteigė misiją ir pa
čioje Lietuvoje, kur buvo 
progos ten gimusioms lietu
vaitėms darbuotis savo bro
lių ir seserų tarpe. Pasta
raisiais laikais seserys pra- 

1 dėjo darbuotis Pietų Ameri
koje.

siteikusių lietuvių patrioti
niai parengimai ar dalyva
vimas juose nebuvo paminė
ti didžiuose laikraščiuose.

visi dar neužauginti. Kars- National Catholic Wel- 
tas buvo papuoštas gėlėmis ^are Conference ir Natio- 
ir šv. Mišių aukomis. ,na^ Conference of Catho-

Giliausios užuojautos jo1 Charities komitetų iš- 
Rugpiūčio 25 dieną iš Šv. žmonai Pranciškai, šeimynė- Ristame bendrame rašte 

Kazimiero bažnyčios įvyko lei ir kitiems giminėms nuo pareiškiama, kad kaip Wa 
įspūdingos laidotuvės a. a. I “Draugo” korespondento shingtone, taip ir kitose
tragingai žuvusio Jono Liu-Į _______________ U. S. dalyse galingos gru-
bausko. Atlaikyta trejos šv. |.v> • . v ii pės susimetė veikti prieš
Mišios. Vienas šv. Misas UZjOJcHJlOS ZOOIS privačias labdarybės įstai-
laikė ir velionio pusbrolis, Giliausios užuojautos na- gas tikslu jas išnaikinti.

Pavyzdz ui, atakuodama kun. B. Liubauskas. Po Mi-1 res jos šeimai ir Pranciškai
Chicagos lietuvių 20 metų 
Amerikos pripažinimo Lie ;u- 
vos sukakties paminėjimą 
prie Dariaus Girėno paraink-

jos pažymi, kad visokia

Pirm. Ant. Nenienė

šių šv. pasakė pamokslą ir Liubauskienei žuvus myli- 
sykiu su klebonu palydėjo mam vyrui reiškia Gyvojo 
į Kalvarijos kapines. Rožančiaus draugija.

Velionis turėjo daug drau-
lo, “Vilnis”, rugp. 24 d. nu- Į gų įr pažįstamų, tat į laido-
meryje, rašo: “Vietinė an-; tuves susirinko daug žmo-(p •* i i ■ 
gių spauda netalpino'nei ap- nių. Priklausė prie daugelio 'ZTĮZO IHOKyiOJOS —
rašymų, nei paveikslų dienos draugijų, dėl to draugijos Čy Kž 7IITIIPTO SGS6FVS 

1907 metais Sv. Kazimiero įvykių, nors kalbėtojai bu- suteikė jam iškilmingą pas- * *
seserų buvo trys, šianden vo įteikę raštiškas kalbas... kutinį patarnavimą.
— 390 ( 26 naujokės, 4 kan- jie netalpino ap vaikščiojimo Jonas Liubauskas žuvo 
didaiė8). Seserys darbuoja- paminėjimą”. darbe rugpiūčio 22 d., kai,
si trisdešimt šešiose misi-1 Meldžiame “Vilnies” reda- praeinant viesulai, buvo nu

talautų savųjų tarpe. Prie veda 33 pradžios mo- ktorių įsigyti “Chicago He-' griautas, 25 pėdų kam'nas
šios kongregacijos telkėsi ir 
telkiasi lietuvaičių būriai pa
siryžusių savo jaunas jėgas 
aukoti Dievui ir žmonijai.

Nėra abejonės, kad pra
džia buvo sunki, bet Dievo 
Apvaizda laimino darbą: 
kongregacija vyštėsi, augo 
ir dabar po trisdešimt pen
kių metų gyvavimo yra pla
čiai žinoma kaip veikli, ir 
naujų laikų reikalams ata- 
tinkanti įstaiga, nes savo 
veikimu apima aktualiau
sias gyvenimo sritis.' Sese-

kyklas, 3 akademijas ir 2 
ligonines.

Šv. Kazimiero seserys dar
buojasi šiose arkidiecezijose 
ir diecezijose: Chicago, Phi- 
ladelphia, Bal timo re, Harria- 
burg, Scranton, Springfield. 
Mass., Fort Wayne, Ind., 
Rockford, III., Omaha, Nebr., 
Santa Fe, N. M., Providence, 
R. I., Sioux City, Iowa, ir 
La Plata, Argentina, Pietų 
Amerikoje.

Pagerbimui pirmojo lietu-
rys pasiruošusios stoti į dar- valčių seserų vienuolyno A-
bą ten, kur pareikalaus Die
vo garbė ir žmonijos gero
vė. Kad seserų darbuotė at
neštų pageidaujamų vaisių, 
kongregacija savo narius vi-

merikoje dedu garbingo po-

rald-American” liepos 26 d. plieno dirbtuvės, kur velio 
numerį, kuriame ne t.ktai1 nis dirbo. Jo kūnas buvo to- 
yra dviejų kol uranų aprašy- j kioj padėty, kad reikėjo da
mas apfe šį įvykį, bet ir iš- j Įį8 surinkti ir sutaisyti, 
traukos iš ministerio Owen Karstas'buvo uždarytas ir 
Noremo ir konsulo Petro net namiškiams nebuvo leis- 
Daužvardžio kalbų. j ta pažiūrėti. Liko žmona,

Taip pat “Vilnis”, rugp.

Parapijos mokykla prasi
dės po Labor Day. Mokyto
jomis šįmet paskirtos: se
suo M. Joseta, sesuo M. Her
maną, sesuo M. Benjamina 
(naujos) ir vyresnioji sesuo 
M. Antonia.

Linkime sesutėms ištver
mės mokyti mūsų vaikučius.

Korespondentė

25 d. numeryje, aiškiai pa
vydėdama lietuviams šaunų 
pasirodymą Illinois National 
Day iškilmėje rašo: “Vietos 
amerikonų spauda apie lie
tuvių grupę neprisimena”.

Čia bai tikrai vaikiškai 
suregztas melas. Jau ką, ką, 
bet lietuvių dalyvavimas so-

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 

viena duktė ir trys sūnūs, s brutaliausio egoizmo.

DIDELIS IftPAKDAVj. AK Mt’SV 
Mn/IMSKO STAKO MUZIKA

IJNIV INfiTRIJMENTV 
PAMINAI'ltOKIT PROOA DABAK

KOI, DAR MFIAPARnrOTT
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI SAXAPHONEK. KLP 
TĘS su "cases” — $35.00. $37.60. 
$46.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKUS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.60 iki $36.00
STRIUNINIAI BASAI — $60 00 
$126.00 lr $150.00. BASO TTJ5- 
DENGALA8 — $12.00. SMIČE-
LAI 8MUIKOMS. STRIL’NINl- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CKLLO — $1.60, $3,00. $5.00
$10.00 lr $16.00 Striūnos d61 vi
sų vlrSmlnėtų Instrumentų. BASH 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $i 8.50, 
123.60 $85.00. $50.00. PEDALS,
HI BOYS. CYMBOL8. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
h ra ss Ir "read" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

KKMPKRTYVA8 VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne 
tams. Triflborns, Sazapbones 
Smulkoms lr Gultarams

GOLDRTEIN’S MUSIC KHOP 
• 14 MazweU SL, Cbieago.

rf

eto, didžiai gerbiamo kun. je iškilmėje ypatingai pla- 
d-ro Kazimiero Urbonavi- čiai paminėtas Chicagos 
čiaus šiai progai parašytas spaudoje. “Chicago Herald-
eilutes:

Kft MINGA VIENUOLIJA.
Išaugo seselių skaitlingas būrys,
Kaip medis iš grūdo garstyčių —
Pradžioje jų buvo iš viso tik trys,
Dabar jau nebesuskaityčiau.

Dievulis jas ugdė. Šventoji Dvasia 
Gausiomis malonėmis laistė 
Ir Įlieto išbandymo valandose 
Nemanė jų niekad apleisti.

Nes meldės už jas bebūnąs danguje 
Nužemintas jų įsteigėjas;
Brangi jam be galo ši Vienuolija,
Darbavosi jai atsidėjęs.

Ir dar neseniai nukeliavo pas jį 
Pirmoji gera Motinėlė,
Džiaugsmingai visų išrinktųjų būry 
Sutiko jos gražiąją vėlę.

Abudu jie meldžias. Ar balsas anų 
Bus bergždžias, nebeišklausy tas ?
Jei taip, tai nebūtų ant jūsų namų 
Palaimos aušrelė nušvitus.

O ką bekalbėt apie paramą to,
Kurio brangų vardą nešiojat?

I ___

Tik tarkit, o šventas Kazimieras tuoj’ 
Suteiks ko tik prašėt, ieškojot.

Gal duos ir kryželių, bet jų spinduliai 
Kaip deimantai puošia jūs darbus.
Ir kaip už kryžius nedėkojus giliai,
Kaip jį už tatai nepagerbus?

Ta p auga ir tarpsta Jūs Vienuolija 
Jau trisdešimts penkeri metai.
Jūs dirbot, aukojotės jų eigoje 
Tautos ir Bažnyčios sveikatai.

Tad dirbkit toliau nuoširdžiai ir šventai,
Kaip gerosios Dievo bitelės —
Terodo visiems numinti jūs takai,
Kur veda išganymo kelias.

—• i. IL
Padėk me seserims jų darbuotę minėtais takais plėsti 

ir kada tik galime tieskime joms geibstančią ranką, kad 
jos galėtų ir toliau nenuilstamai ir sėkmingai veikti Baž
nyčios ir lietuvių tautos gerovei,

v

American” per tris dienas, 
rugp. 22, 23, ir 24 dd. labai 
detališkai paminėjo lietuvių 
grupės dalyvavimą. Lietu
vaičių pasirodymas buvo iš
skirtas iš kitų dalyvių, jų 
šokimas “Karvelio” buvo y- 
patingai gražiai paminėtas, 
Viktoro Baranausko įteiki 
mas Prezidentui Rooseveltui 
J. V. cento plano buvo taip
gi aprašytas.

Meldžiame “Vilniea” re
daktorių įsigyti ir šiuos nu
merius minėto laikraščio ir 
persitikrinti ar mes teisybę 
nerašome.

Jeigu "Vilnies” štabas sek 
tų daugiau kitus laikraščius, 
šalia “Daily Worker” ir ki
tų savo komunistinės pro
pagandos šlamštų, jis daug 
ką galėtų išmokti. Tada taip 
dažnai netektų nesmagai į- 
klimpti į aavo’ paties mela
gysčių balą.

Eduardas J. Kukutis

Vienas žodis ne šneka, 
vienas vyras ne talka; lai 
du stos, visados dangiau pa 
darys. (A. Jakštas).

WHOLESALE
l.iųCOB
IŠTAIGA

Išrettojame 
l« <«-• 
Ob4<a«o.

RRMKITE 
SENĄ

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ

N. RANTER, (M.
MUTUAL L1QUOR CO.

4767 So. Hafeted St.
Telefoną.: BOULKVARD 0014

labdarybė esanti vyriausy
bės agentų funkcija.

Katalikų labdaros orga
nizacijos apgaili tų prieši
ninkų žygį ir protestuoja 
prieš tą nelemtąją propa
gandą, nukreiptą prieš ka
talikiškas labdaros institu
cijas.

I £xtra! Extral
Marųuette Manor
2-jų aukS. mūr. 2x6 n imas — 
Ž niėa sklypus yra 36x126 p. 
vanduo; yra lr garadžius
automobiliams. $12,300
4 rietu mūr; 1x5 — 3x4 kamb. 
žemBn plotas 30 p4dų: karfttas 
Garadžim 2 uuto- (11 0(7(1 
mobtllams Kaln i pI *»OUU 
Modernus 5 kamb. 'cott'gc’ su 
aukštu cemento fundamentu; 
30 pėdų plotis.
Kaina .................
6-kių kamb. medinis •cottage’ 
su 75 pėdų frontažu. Yra tr 
garadžius 2 šuto- ( Ą ^(1(1 
mobiliame. Kaina. $ *8,wUU 
3 fletų mūr. namas (2x5 -
1x4 - 1x3). nuomos $140.00
Stenm heat, 2 automobiliams 
garadžių’. artl 70-tos tr So. 
H-ilsted Street
Kaina ...............

$ 5.400

$ 7,500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas — 
bungalow stogas, sauiSs salo- 
n-s yra fronte.

Kaina ................... $ 8,500
H. WOJCIECHOWSKI 

J. MAY
W. BRZEZINSKI

5209 SO. ASHLAND AVENUE

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER ’
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rogs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stove*.
'Nationally advertised items

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

5100,000 STOCKIIOUIDATION PARDAVIMAS
SIŪTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (OO 0(7 

vertės “dose ont” kaina .................................................4>AA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, (i j ro
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................Ipln.Ov

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 (Q nc :1_i CI R 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. O IKI 4>lv»/ w

........................ $29.00
VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų (C QC CO QC 

vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemlt. kaina ** *o,vv

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESfiS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- (1 QQ 
da no tiktai ..................................................   4>A.uO

$15.90 vertės KOTAI, a»q trr
parsiduoda po tiktai ..........................................................4>O./0

GABEL’S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

$35.1
FUR COATS, $754M) vertės, 

Parsiduoda po tiktai ....

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

Jei norite, užsitikrinti nuo ugnies namns, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų Jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumu.
“Meg esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters’'

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. . Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 520S 
GENER ALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE,COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

f

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPnbile 1538—6

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:'

GENUINE POCAHONTAS, $p / r
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tijcras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|<\ f" A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lU.Ov 
5332 SO. LONG AVĖ TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.75

D A R A D Vr* Geriausias tvaikas Pirkti Pirmos RMMea 
L-'/vD/aIn. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk j mfinų Jardą Ir apžiūrėk "ta
ką ir aukštą rftšį LENTŲ—MIU, 

.VVURK — STOGŲ IR NAMŲ M Ar 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėių, vtL 
kų, Mklepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konHtruk- 
rljoe ir pertaisymo namų.

Storm Sanh, Combination — Door and Iitnulation 

tPKORAVIMAS IR ’PRISTATYMAS DYKAI •

Canh arba Lengvais Išmokėjimais 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SAIJCSMANAI

S039 South Haiuted SL Tel. VICtory 1272

J
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
40 valandų atlaidai

Brighton Park. — Metų 
bėgyje katalikai žmonės tu
ri rė ksmingų ir svarbių šve
nčių. Tos šventės turi ypa
tingas tikslus ir naudą tikė
jimo atžvilgiu.

Be bendrų švenčių, kiek
vienoje parapijoje yra įstei
gta 40 vai. atlaidai ir pa- 
žymėt?3 laikas. 40 vai. lai
kas yra dideliai svarbus tuo, 
kad katalikai žmonės tame 
laike gali įgyti daug dvasi
nio turto.

Kaip augmuo vysta ir 
nyksta be gaivinančios ra
sos, be saulės spindulių, taip 
ir žmogaus siela vargsta ir 
kenčia be Dievo malonės, be 
dvasinio turto.

Todėl tikintieji žmonės ii 
ieško to dvasinio turto, Die 
vo malonių šaltiniuose.

Šįmet Nekalto Prasidėji
mo Šv. Pan. bažnyčioje pra
sidės 40 vai. atlaidai sekma
dienį, rugp. 30 a., o baigsis 
antrad’enio vakare iškilmin 
ga procesija lauko pusėje.

Šiuomi širdingai kviečiu 
visus parapijonus ir kitų ko
lonijų katalikus lietuvius 
naudotis Dievo malonėmis, 
kurios vis'ems tinkamai pa- 
siruošusiems bus teikiamos.

Pamokslai bus sakomi ry
tais ir vakarais.

Šv. Mišios bus laikomos

rytais 5, 6, 7, 8 ir suma 9 
vai. Ypatingai prašau visus 
Nekalto Prasidėjimo Pan. š. 
parapijos parapijonus, kaip 
praeityje, taip ir dabar, stip
rėti dvasioje, tikėjimo rai- 

!. kaluose. Jūsų dažnus larky- 
j mas bažnyčios, išpažintys, 
ėjimas prie Dievo Stalo, su- 

| tvirtins tikėjime ir priduos 
daug malonumo dvas'škame 
gyvenime.

Kun. A. Briška, klebonas

Iš Namų .Savininkų 
organizacijos

Marąuette Parko Namų 
Savininkų organizacijos pas 
tarasis mėnesinis susirinki
mas buvo skaitlingas. Jį ati
darė vice pirm. John But
kus ir pranešė, kad pirm. 
J. Damkus atostogauja. Val
dybos narių raportai priim
ti vienbalsiai.

Išvažiavimo, buvusio Si 
paičio darže raportą patie
kė Briedelis. šįmet išvažia
vimas buvęs skaitlingesnis, 

i negu praeitais metais. Vai- 
1 nauskis, papildydamas ra- 
1 portą, sakė, kad alaus buvo 
ligi soties, o likusį grąžinęs 
daržo savininkui, už kurį 
gavęs tris dolerius ir tuos 
pinigus čia pat susirinkime 
įteikęs iždininkui.

• Vajc.ua raportą davė f i-

Juozas Mickeliūnas, vie
nas iš Dariaus-Girėno legio
nierių posto organizatorių ir 
pirmasis komandierius. šį 
vakarą savoj salėj legionie
riai degina savo pastatyto 
namo visus morgičius.

nansų sekretorius J. Yasius, 
pranešė, kad vajus naujų na
rių tęsėsi šešis mėnesius ir 
baigėsi birželio 30 dieną. Y- 
ra įrašyta 30 naujų narių. 
Geriausiai laimėjo įrašęs ke
turiolika. narių — Stasiūnas. 
Antrą dovaną laimėjo įra
šęs aštuonis narius Gelgo- 
tas, o trečią — įrašęs ketu
ris narius Narvydas.

Chicago Real Estate boardas 
nori butams didesnių nuomų

Chicago Real Estate boar 
daš pasiuntė formalią peti
ciją Leon Hendersonui, kai
nų administratoriui.

Boardas reikalauja, kad 
Ch’cagoj butų nuomos būtų. 
padidintos mažiausia pus
penkto nuošimčio daugiau, 
cadangi kovo 1 d. nuomų 
ygis namų savininkams yra 
jkriaudingas.

Peticijoje išaišk i n a m a, 
kad daugelis namų savinin- 
cų nuo praeitų metų nedidi
no nuomų, palikdami tą rei 

įkalą ateičiai. Ir štai tas ne
padidintas nuomas ištiko 
nelauktas kainų administra 
cijos ediktas. Nuomos už
šaldytos kovo ld. lygiu, kai 
jos turėjo būti kiek padidin 
tos.

Peticijoje be kitko išaiš
kinta butų tvarkingo išlai
kymo kaštai, kurie Chica-

goj yra ganėtinai aukšti, 
/pač atsižvelgus dar ir į 
miestinius taksus. Pažymi
ma, kad namų savininkai 
neturi nė mažiausio pasiry
žimo statyti kokių nors 
kliūčių būtų nuomų kontro
lei. Bet ieško teisybės. Sa
ko, namų savininkai netu
rėtų būt skriaudžiami.

RADIO
BUDRIKO radio progra

ma įvyks sekmadienį, 9-tą 
vai. vak., Chicagos laikus, 
iš radio stoties W.C.F.L.

Dalyvauja Algirdas Bra
zys, baritonas, ir Budriko 
radio orkestrą. Visi kvie
čiami pasiklausyti šios pro
gramos.

Leidėjai: Budriko krau
tuvės, 3241 S. Halsted St.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO’ 
DARBŲ SKYRIUJ*

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolob IMU-tUtl
HELP WANTBD — VYRAI

HELP WĄNTED — MOTERYS

MOTERYS
Mažiau 45 metų amžiaus, išvalyti Ir 
išmazgoti pasežie.in'us gelžkello ka
rus. Atsineškite gimimo llūdljimų, 
sočiai secur'ty kortelę ar pilietybės 
paliūdijimų. Atsišaukite { Room 203.

PENNSYLVANIA RAILROAD 
323 VVest Polk Street

Musų Didelė Krautuvė
J ..........

Rakandų, Radio, Jevvelry,
po vienu stogu

3241 South Halsted St.

Plieno darbinin - 
kams didesnis

•a

atlyginimas
I

United State3 Steel subsi
dijuojamų plieno fabrikų 
daugiau kaip 50,000 darbinin 
kų Chicagų srityje padidin
tas atlyginimas — pusšešto 
cento daugiau už darbo va
landą.

Taip išsprendė karo darbo 
boardas. Be to, š'ems vi- 

i siems darbininkams pripa
žinta tą padidinimą gau L i už 
praeitus 6 mėnesius, kas su
daro apie 3 milijonus dol. 
sumą, kuri bus darbinin
kams išmokėta. ,

REIKALINGAS — GELEŽIES IŠ- 
DIRBRJAS — LAY-OUT VYRAS pa
gelbėti formanul lr dirbti priėmimo 
ir išsiuntimo departmente. Atsišau
kite J: E. M. WEYMER CO., 2820 
West Grand Avenue.

VAIKINAI
Turi turėti nors 2 metus aukštesnės 
mokyklos mokslo, dirbti kaipo pa
siuntiniai. Gera ateities proga. 
HORDER’S INC., 281 S. Jcfferson

VYRAI — dirbti prie metai piating. 
special screw machines. milling ma- ) 
chines "ir grinders darbų. Patyrimas J 
nereikalingas, nes mes Išmokinsime. 
Gera užmokestis mokama. Atsineš
kite savo gimimo llūdljimų arba ra- 
Syk i te j —_

NATIONAL IA)CK CO. 
Rockford. Dllnols

MACHINISTAI 
TOOL MAKERS 

MILLING MACHINE IR 
LATHE OPERATORIAI 

SET-UP VYRAI
Pastovūs darbai su puikia ateities 
proga. Kreipkitės J —

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

MERGINOS reikalingos nuo 17 Iki 
35 metų amžiaus — lankstyti lr kll- 
tuotl Kalėdines atvirutes. Turi būti 
Svarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet, 
5 dienos ) savaite. Kreipkitės | — 
838 N. ORI.EANS ST„ 4th Fioor

FOVNTAIN MERGINOS 
IR VEITERKOS

Nuolatini darbai, jūsų aplelinkėje. 
Pradinė alga $18.00 j savaitę su 
greitu pakėlimų, Patyrimas nerei
kalinga. Uniformos duodamos lr iš
valomos. Atsišaukite tiktai rytais:

VVALGREEN DRUG STORES 
1958 Irvkig Park. 5973 W. Madison, 
ir,OO Morse Avė., 6300 Cottage Grove 
7*01 S. Halsted. 81 E. Adams St.

MERGINO8 — PATYRUSIO8 prie 
miniature lamp. crossflres ar spot 
welding darbų. Puiki proga. 
OTARION, INC.. 448 No. Wells St.

SALDAINIŲ PAKERKOS 
Patyrusios ar nepatyrusios. Turi bū
ti labai greitos. Nuolatini darbai, 
gera užmokęatla Kreipkitės Į —
BOULEVARD CANDY CO., 1825 8. 
Wmkn Avmiie.

OPERATORES — patyrusios, siūti 
moterims slaok siūtus Ir sejonus. Pa
stovus darbas. Atostogos su užmo
kesčiu tr bonusas. Kreipkitės J —
KATZF.NBERG & RIVKIN. INO., 

287 So. Market Street

Susirinkim?;

Budrikas nuoširdžiai užkviečia visus 
atsilankyti į milžinišką Rugpiūčio 
Mėnesio Išpardavimą Rakandų, Ge 
sinių Pečių, Parlor Setų, Lovų, Mat
rosų, Radio, Karpetų.- Kainos žemos 
— sutaupimas nuo 30 iki 50 nuoš.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel..- CALUMET 4591

Cicero. — Labai' svarbus 
Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugp. 30 d. 1 vai. popiet 
piirapijos mokyklos kamba
ry. Visų draugijų, klūbų ir 
kuopų atstovai-ės prašomi 
susirinkti skaitlingai. Ypa
tingai kviečiami atstovai jau i 
nimo draugijų: Vyčių, Soda- 
1 i cijos, šv. Vardo, Amerikos 
Dukterų Klūbo, taip pat ir 
Namų Savininkų Klūbo. šių 
pastarųjų draugijų atstovai 
dar nei sykį nebuvo Federa^ 
cijos susirinkime. Susirinki
me bus svarstoma mūs pa
čių reikalai, dėl to svarbu, 
kad dalyvautų kiekvienos 
draugijos atstovas.

A. Valančiais

VAIKAI AR VYRAI — relka’lngl 
prie “b’ndery” darbų. Darbas nuo
latinis. Turi būti piliečiai.

JOHN F. CUNEO OO.
485 W. ('cm,ak Road

REIKIA VYRŲ
VIDURAMSIAUS VYRAI '

GERA MOKESTIS. JEIGU BUSITE
TINKAMI.

100% WAH PRODUCTION
2743 VVEST 36TH PLACE

PACKING MERGINOS — reika
lingos dirbti didelėje kepykloje. At
sišaukite penktadieni J — 
CHICAGO PIE CO., 2440 W. Oon- 
gress Street.

MERGAITES IR BERNIUKAI rei
kalingi dirbti p le lergvų dirbtuvė
je darbų. 40 centų | valandų. 
HARLICH MFG. CO, J417 West
Jo<-kson Blvd.

Budriko įleidžiami Lietuviški Programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą 
WHFC 145A—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

TOOL GRINDERS 
Patyrę prie Carboloy tool bitą. Ta‘- 
pogi tekinti thread.chaser*. Turi bū
ti pi i ČUI. Pašau# te: — PORT8- 
MOUTH 6t00 ar atelSau'rit- 1 —
M ECH A N CAL RANDI ING . SYS
TEMS, 6000 Nas b v 111 c.

COREMAKER8 — prie breso. T k- 
tai pa’yrusiejl lai atsmaukia:

2007 N. MAIOR AVĖ.

AUTOMATIC BAS. SCREW MA
CHINE OPERATORIAI re kalingi 
su nemaži u 4 metų patyrlm'o. Ge
ra užmokHtL. Defense da bli.inkai 
dirbant pilnų lalk y, neatslfauklte. 
EVKKKHAHP, IsOk, 1800 W. Kos- 
coc Street

INSURE YOUR. HOME
AGAINST KITUR/

Marąuette Park. Labdarių 
Sąjungos 23 kuopa laikys 
susirinkimą sekmadienį, ru
gsėjo 30 d. parapijos sve
tainėje 2 valandą po pietų.
Visi kuopos nariai ir narės 
ir labdarybės darbuotojai 
prašomi laiku susirinkti, nes 
yra labai svarbių reikalų
s varstymui. Valdyba j STKMK

REIKALINGOS MERGINO8 IR MO
TERYS prie dirbtuvė darbų. Nuo
latinis darbas ir overtlme.
J. A. OIJON CO., 2300 W. 9fst PI.

MERGINOS REIKALINGOS — su 
patyrimu llthographing. ar spaustu
vėje vyniojimo departmente. FORT 
DEARBORN LITHOGRAPHING OO. 
2858 N. Callforn'a Avė. Atsišaukite 
pirmad. nuo 9 vai. ryto Iki 12 vai. 
popiet.

2411 Phone
So. 52nd BRPjCTutl CICERO
Avenue EtfUUklbJLUM 453

R E A L T O R 
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

KUR GAIJTE PRALENKTI MUSŲ BARGENUS?
ŠTAI JIE YRA 1

NELAUKITE I PAMATYKITE ŠIANDIEN !
ATD.ARA SEKMADIENIUS NUO 1 IKI 5 VAL. PIPIET.

NUOSAVYBES CICEROJE
1327 8. 56th Ct. — 5 Ir 3 kambarių, mūr................................................... 88,300
1930 S. 50tb Avė. — 5 ir o kambarių, mūr.................   88,830
3229 S. 53rd Ct. — 5 ir 5 kambarių mūro .............................................. $0,900
5411 W. 23rd St. — fi lr 6 kambarių medžio ....................................... $5,'6ihi
3433 S. 61st Ct. — 5 ir 4 kambarių mūr. bungulow ......................... 87,930
3225 S. 49th Avė. — 6 ir 6 kamb. stucco ...............   80.830
2442 S. Austin Blvd. •— Tuščias lotas, 50x125 pėdų ........................... 88.200
3436 S. 64th Avė. — 5 kamb. mūr. bungalow ..................................... 93.800
2603 8. 57th Ct. — 6 kamb. mūr. bungalow .......................................... 87,100
3722 S. 52nd Ct. — 8 kamb. med. cottage .......................................... 83,300
5035 W. 21st St. — Kampinis 4 apartmentų, mūro .... Prieinama kaina
3616 S. 52nd Avė. — Mūrinis Storas ............................................................ 82,800
3614 8. 95th Ct. — 5 kamb. mūr. bungalow ........................................ 83,600
3529 S. 53rd Avė. — 5 kamb. mūr. bungalovv ....^............................. 80,130
4720 W. 12th Place — 5 Ir 6 kamb. mūro .............................................. 87,300
3611-18 8. 52nd Ct. — Medinis cottage ................................................. $2,300
6338 W. 25th St. — 4 ir 5 kambarių, med................................................. 83,300
3105 So. 52nd Ct. — 4 Ir 5 kamb., med................................................. 84,900
5047 W. 31st Place — 4 ir 4 kamb., med................................................ $3,100
5020 W. 2 5th St. — štoras ir 2 fletat, mūro .................................. 88,930
2243 S. 59th Avė. — Kampinis mūro biznio nuosavybė ................. 812,800

NUOSAVYBES BERWYNE
1410 S. Cuyler Avė. — 6 kamb. mūro bungalow ................................. $7,100
8518 S. East Avė. — 6 kamb. med. rezidencija ................................. $7.000
2813-15 So. Rldgeland Avė. — 5 ir 5 kamb., mūro ................... $13,000
3631 S. Keni|worth Avė. — 6 kamb. mūr. bungalow ........................ 0,900
1816 S. East Avė. — 5 kamb. mūr. bungalow ....................................... $9,900
6640 W. 34th St. — 7 kamb. med. rezidencija .................................... $0,950
S. E. Cor. Cermak Rd. Ir Gunderson — Tuščias 88x125............828,000
3129 S. Oak Park Avė. — 6 kamb. med. rezidencija ....................... 87,500
3809 8. Kenllworth Avė. — 5 kamb. mūr. bungalovv . ......................... $7.900
3627 S. Oak Park Avė. — Engllsh type mūr. bungalow ........................ 88.300
6304 W. 26th St. — Didelis mūrinis Štaras ......................................... 93,300

NUOSAVYBES CHICAGOJE
2540 So. .Albany Avė. 4 Ir 4 kamb., medžio ......................................... $3,200
1816 S. Hamlln Avė. — 6 ir 7 kamb mūr- ......................................... $4,900
1513 8. Keeler Avė. — 4 Ir 4 kamb. med................................................. $2,500
3254 W. 23rd St. — 3 fletų, mūr. ............................................................... $5,100
1324 S. Oakley Avė. — 5 kąmb. mūr. cottage ........................................ $3.300
2333 8. Kedzie Avė. — Štaras ir 7 kambarių, mūr. *........................ $6,500
1435 8. Spaulding Avė. — fi fletų mūro ............................................ $8 500
1301 8. Karlov Avė. — štoras Ir 3 fletai, mūr......................  $2.800
1623 8. Homan Avė. — 2 fletų. mūr. ............................................ $4,000
24 37 S. Albany Avė. — 3 fletų mūr............................................................... $5,700
1931 Shelby Ct. — 6 fletų, med..................................................................... $3,000
1835 8. Fairfield Avė. — 6 fletų, mūr.................................................. $11,500
4437 W. Adams St. — 6 ir 6 kamb. mūr................................................... $0,500
2634 S. Lawndale Avė. — Mūr. biznio nuosavybė ...............   $7,000
3333 8. Bell Avė. — 4 ir 4 kaiilb., mūr............................................... $4.300
2311 8. Trumbull Avė. — 2 fletų mūr................................................. ’ $7,200
1850 S. Sawyer Avė. — 8 kamb. mūr. rezidencija ........................... $0,100
1649 W. 38th gt. — 3 fletų mūro .......................................................... .. $3.850
1526 8. Spaulding Avė — 4 fletų, mūr....................................................... $ ‘,800
3145 AV. 1 5th St. — 9 kambarių mūro rezidencija .............. ........... $4,850
1244 N. Maplewood Avė. — 6 fletų mūro  ................................ ...$8,200
1515 W. Floumoy St. — 6 fletų mūro .......................................................... $5 500
2647 S. Spaulding Avė. — 2 fletų mūro................... r.................................... $6,200
2845 8. Karlov Avė. — 6 ir 6 kamb., med................................................. $5.600
2011 W. Cermak Road — 6 fletų. mūr.......................................................... $8.5Oo
2455-7 S. Washtenaw Avė. — 6 fletų, mūr................................................. $10,800
1929 S. Kedzie Avė. — 6 ir 6 kambarių, mūr................................................ $0,900
2156 W. 21st St. — štoras ir 5 fletai, mūr.............   $7,.VM»
1617 S. Loomiš St. — 5 ir 6 kamb. mūr. ir medžio .........................  4,350
4417 W. Harrison St. — 7 kambarių mūr. rezidencija .......................... $5,200
4612 S. Wood St. — 6 fletai ...................................................................... '.. . $10.800

Visos vi,Iminėtos H,u,.savybes IŠSKIRTINAI randasi vien tik mūsų 
surašą n. Ir nėraraivaržytns pirm pard'vlmo *- ar pcrivainyme kainų bo 
pranešimo pirmisus. Jūs sutaupykite sau dar g laiko ir pjnįgų pirk
dami vienų iš viršminėtų bargeuų. Proga niekados nebuvj gere.sėl

BUKITE SAVININKAI AMERIKOS DALEI ES 
Mūsų žvalgiduota ir rucžuo’a vėliava plevlaaro’a virš gražias

šalies . . . šalis pilna progų. Didžiuokitės »’vo šalimi kur'oje gyvenate. 
Mūsų patarimas yra: “Būkite savininkai Amerikos daleli^!'*
GREITAS PATARNAVIMAS, MANDAGUMAS, INTEIJGENTIšKUMAs 

Nekuria iš .septynių mūsų patyrusių |>ardavėjų maloniai parodys be
jokios obligacijos bet kurtų nuosavybę kurtų mes turime paniurk mui. Ir 
patamnus jums greitai, mamlagial lr inteligentiškai. Prašome atsilankyti 
lr pasikalbėkime kas link jūsų pirkimo reikalų.

SKOLINAME PINIGUS ANT PIRMŲ MORGIČIU 
Nuo $800.00 Uti $10,000.00 už 4% Nuošimtį.

JSIOYKITE VF.LTl'I MUSŲ APKAINAVIMĄ

., BUKITE IŠMINTINGI! TAUPYKITE!
’ S? StiUHišklte tonacijai Neiiidengklte savo ale’t1 po krūva romios 

cesy'ėM). Kų praeiti; metų reudos resytės yra vertes d bar? — Niekot

. ' SVSTOKFTE, 8I1TREKITE IR SKAITYKITE .
Geriausias Išgarsinimas mūsų tai yra rekomendacija vieno mūsų 

knstimileriaus kitam! Paklauskite žmogsus kuris yra paniaręe ar pirkęs
nuosavybę per mūsų ofisų. Mūsų draugai mus išgarsinai

KUR GAIJTE PRALENKTI MUSŲ BARGENUS?
Palyginkite mūsų kain-s su kainas kitų Ir pe s.'tlkrĮnsfte, kad

mes gailine Junųi sutaupyti DAUG laiko ir pinigų.
MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE!

27 METAI KAIP REAL ESTATE BIZNYJE 

2411 phone

So. S2nd CICERO
Avenue 453

R E A L T O R 
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

PAŽIŪRĖKIME | REKORDU !
Men pardavėm devynius (9) namus | dvi (2) dienas. Tai turi 

būti priežastis tame! Kur galite pralenkti mfcų liargenus?

NELAUKITE I PAMATYKITE ŠIANDIEN !
ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 1 IKI 5 VALANDOS POPIET.

MERGINA relkal nga — prie namų 
darbo, šeimoje tik 2 nariai. Pašau
kite — KENWOOD 4218.

PARDAVIMUI

ALYVINIS ŠILDYTUVAS parsiduo
da. Dėl 6 ar • kambarių, Vl.'š'tal 
naujas. Namu. pirko, dabar negali 
vartoti — pardu >s už puae kalnoa 
Parduoda privatiški žmonės. Atzl- 
šauklte į; 7199 S. ROCKWELL St.

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKO RENDUOTI Marąuette 
Park kolonijoj* 4 kambarių pagyve
nimų, apšildoma pečio žiluma. Atsi
šaukite ar rašvkit* tekančiai: 
“DRAUGAS, Rox 194, 9884 A Oak
ley Avė., Chicago, IU.

RENDljOJASI APŠILDOMAS KAM
BARYS. Prie mažos šeimos Atšilau, 
kitę tekančiu adresu:
8819. R. WASHTENAW AVENUE.

AUTOMOBILIUS REIKALINGAS. 
Nori išmainyti gerų Gronemę Ir De- | 
llcateasen krautuvę ui vėlyvo* ma- į 
doa (naujea) automobilių Ir caah 
Atsišaukite tekančiai:
DRAUGAS, Ros 910, 2834 8. Oak 
Iry Avė., Chl<«go.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Darbas, ypač tas, kurs kl-1 skausmo metu paguoda. (Dr. 
tą džiugina, yra geriausia [ Tihamar Toth).

GERKIT TIK CfERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROBIA Alą, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ifi Importuotų 
pirmo* rūiies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Vajc.ua
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ALLO, MARYTE, 
BŪSI PIKNIKE?

♦ *A* *X> <<♦ .<-><<♦<<><-V,\> <’»■> ^--’Lr/*\',» <" -s* <;<> *x^ **«.> *•** r\*a

Prašmatnus "Draugo" piknikas jvyks Vytauto 
parke, rugsėjo 7 dieną. "Draugo" piknike bus 
paskelbtos paskutiniausios žinios iš Lietuvos 
gyvenimo ir bus suteiktos informacijos kaip 
galima pagelbėti tremtiniams Sibire.

Jau kelios dienos 
beliko iki “Draugo” 
pikniko. Rugsėjo 7 
diena bus reikšmin
giausia diena lietuvių 
gyvenime, nes tą die
ną j Vytauto parką 
suvažiuos visi šau
niausi ir gražiausi lie
tuviai, bus gražių dai
nų, visas Vytauto par 
kas ir jo apylinkės 
paskęs dainų garsuo
se. Ten bus ir viso
kiausių prašmatnybių.,

Į “Draugo” šaunų j 
ir gražų pikniką su

sirinks ne tik senimas, bet ir jaunimas. Rus daug karių, 
kurie dabar atostogauja Chicagoje ar jos apylinkėse.

— Alio, al
io! — šaukia 
telefonu An
drius Kupus- 
tas.

— Klausau 
sau, — atsa
ko Marytė 
Gražulytė.

— Marytė..
— T a i p, 

taip, gerai, 
kad paskam- 
b i n a i, kas 
naujo, seniai 
t.a v e nema
čiau, kur bu

vai pražuvęs, — klausia Marytė.

— Daug turėjau darbo. Platinau “Draugo” pikniko karo 
bonų knygeles. Sakyk, miela Maryte, kur būsi rugsėjo 7 
dieną, per Labor Day, — klausia šypsodamasis Andrius.

— Gal būt namie, — atsako Marytė liūdnu balseliu.
/— Kaip, namie, ar nemanai važiuoti į “Draugo” pikniką 

Vytauto parkan. Juk ten bus daug linksmybių, turėsi 
good time, — aiškina Andrius Marytei.

— Kad nelinksma, — atsako Marytė.
— Kodėl, — klausia Andrius.
— Vakar gavau iš Lietuvos laišką per Raudonąjį Kry

žių nuo savo tetulės, ji praneša,; kad jos vyras ir vaikai 
išvežti į Sibirą ir prašo jiems pagelbėti. Dabar turiu daug 
rūpesčių ir ieškau būdų, kaip aš galėčiau savo giminai-1 
čius surasti ir jiems pagelbėti, — liūdnai kalbėjo Marytė.

— Miela Maryte, kaip tik būk “Draugo” piknike, Vy
tauto parke, nes ten bus pličiai pranešta kaip galima 1 
paieškoti savo giminių adresus Sibire ir kaip jiems pa- , 
gelbėti.

— Tikrai, “Draugo” piknike tais reikalais bus duoda
mos informacijos, — klausia Marytė linksmiausiu balsu.

— Taip, taip, — atsako Andrius.
— Nu tai dabar tikrai atvyksiu į “Draugo” pikniką, 

tikrai būsiu rugsėjo 7 dieną Vytauto parkę, nes labai no
riu pagelbėti lietuviams tremtiniams Sibire, nes jje ten 
labai kenčia. ■A • . ' •

— Maryte, pasimatysime “Draugo” piknike, — dar kar
tą klausia Andrius.

— Tikrai būsiu “Draugo” piknike, — atsako Marytė
Gražulytė. . ..... *

— Iki pasimatymo “Draugo” piknike, — taria Andrius 
atsisveikindamas su Maryte.

— Iki pasimatymo “Draugo” piknike, — atsako Marytė.
--------- o---------

Pirkite per “Draugo” piknjjką karo bonus, ten bus pir
kėjų vardai garsinami per garsiakalbį. Karo bonus gali
ma bus vietoj gauti, nereikės laukti.

Per “Draugo” pikniką Vytauto parke šios įstaigos par 
davinės karo bonus: Chicago Building and Loan Associa
tion; St. Anthony’s Building and Loąn Association; Mid
land Building and Loan Association,

Ačiū už sugrąžintas 
knygutes

Sekantiesiems dienraščio 
“ Draugo ” administracija 
yrd nuoširdžiai dėkinga už 
sugrąžinimą $1,000.00 U.S. 
War Bonų knygučių.

Iš Chicago sugrąžino se
kantieji: P. Javra, J. Ku- 
kenis, L. Narmonta, P. Žeb
rauskas, S. Krėvės, V. Pet
kus, J. Sriubas, J. Koncevi
čius, St. šidliaukas, Iz. Pų- 
pauskas (2 knygas), Ch. 
Yushis, J. Kl i kūną s, J. 
Naujokas (2 knygas), M. 
Kalešinskas, S. Mažonis, 
Eva Stazdauskienė, B. Ma
žutis, V. Mačikas, A. Zube, 
Anna Butkus, Mrs. M. Am- 
botj ir kiti.

Iš Illinois valstybės ma
žų miestukų sekantieji su
grąžino: G. Skreską iš Ci
cero, dr. A. Gussen iš Cice
ro, D. Zekonienė iš Aurora, 
A. Kurpis iš Springfield, A. 
Pilipaitis iš Spring Valley, 
K. Butkus iš Harvey, K. 
Petkus iš Waukegąn, C. Ma 
tulaitis iš W. Prankfort, P. 
Misiūnienė iš Rockford (2 
knygas), A. Dočienė iš Wau 
kegan, A. Lavanienė iš E. 
St. Louis.

Iš Massachusetts valsty- 
bės: M. Krancevičienė iš 
Lavvrence, G. Grabijalienė
iš Boston, A-. Kalinauskaitė

»,o<

iš Montello, O. Baltrušiūnie 
nė iš Athol, U. Petkienė iš 
Brockton, M. Kirmelienė iš 
Worcester, L. Mačiulienė iš 
Boston (2 knygas), H. Ru- 
sien iš Dorchester, ir E. 
Kaunelienė iš Roxbury. 

(Bus daugiau)

Ar Kankina Nervingas Skil< 
vis ir Skausmai žarnose?

VI MIN payelbčjo limlams atrauti 
sveikatų. ku*4r virtklnlmo orųanai buvo 
sukrike ir ki™ems nai ardytojai ucealftio 
danriau padltt apart bendro aptbudial- 
m6. jor jų« rasta "silpnų Dervų lr Jurų 
rlrlkimmo orranal neveikia kaip priva
lo". Daugelis letkn pagelbos kaip pra- 
lailnti ti skilvio nnotdnraa mrttis. var
stančius skausmus tr liputlma: uikieti
lt ma vidurių arba p-rdldelj Duotumų 
Kiti bendrai apibudina visus nfimtfu- 
mui "nervų Įderintu", "reumalianiu". 
"artritu* lr t. t.. Kiliems kojų ar rankų 
muskulus trauko mltlunrts, varsto dinr- 
tiųi. ’ akys ųlaroja, vietomis nepakanka
mai niekti: pnčkai libretą lupas lr lie
tuvi. nnnlatde 1 aplaši pavarrų, lenr- 
vai sujaudinami ir kenčia dainai ralvoe 
skaucMjimų. Žmonis, kurie taip ken
tėjo per eile metų urnai pradeda Jam*, 
šėriau pradčle vartoti VI-MIN kapsules. 
Viena motertikl pasak!: "Duokit man 
dar vienų bonkute VI-MIN kapsulių. Al 
nesijaučiu taip serai per pastaruosius 
metas."

Kndfil VI MIN kapsu,čs taip rreltal 
paųelbetll Mito. kad Jose randasi tie 
payrinč-lnial elementai, kurte reikaUnd 
tinkamam rerullavlmni virtklnlmo or- 
sanų veiklos: elementai būtinai rei kalią. 
Si budųrojimul naujų eellų.i

Vienos bankutfie VT-MIN kapsuli, 
kaks Ircstyti Jums. )o» visi nes 
ir kentAJImal sali būti lrnsvkl 
narni. Parelkalavua. mes parodysime 
Jums padčkna laiikua nuo įmonių, knrie 
praeityje daus kentdio. a 
basi sveikutėliai.

įllų pa
našumai

I’rlslupčtamr VI-MIN kapnnlna 
per puKti).. Č.O.P. ar uiiakymanu 
prisiųstais su pinigais. Bonkutft fift 
kapsuliu kainuoja Kil.U0; didesni 
su 110 kapsulį kainuoja S3.OO.

Parduodama tiktai per — 

STEVĘN’S PHĄRMACY 
BOS W. 63rd St. Tel. ENO. 6515

Ar Žinote. 
Kad Bus

U. S. Var Bonais
įa : r >| ; - -, * j - ,* ■ l . . -•' 4 ' v*—-k*. (v*—
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VYTAUTO PARKE
• ■ • - . *

Prie 115-tofi Gelt vės...................................... Tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS, BRIDGEPORT
:-3<|

ta

Sekmad., Rugp. 30 d.
Pradžia: 12-tq valandą AUKSO JUBILIEJAUS PIKNIKAS Vytauto Darže

115th St., arti Crawford

Šis didžiausios ir seniausios lietuvių parapijos rudeni
nis ir paskutinis piknikas tikrai bus įdomus, žada dalyvauti 
visi “Old Tinieriai’ ir dabartiniai parapijonai. Vasara jau

baigiasi, taigi bus gera proga visiems — seniems ir dabarti
niams parapi jonams — atnaujinti pažintis, pasivaišinti; o jau
niems prie geros muzikos pasišoktu. Mūsų šeimininkės turės

XV v ■ Jv ■ "1 ■ ■Nuoširdžiai kviečia
ra....

• • • •
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frnl
gerų ir skanių valgių, kuriais puikiai pavaišins visus atsi’an- (ij 
kusius į pikniką. Taigi, ateinantį sekmadienį visi ir visos į jjj 
Vytauto Daržą — į Švento Jurgio parapijos pikniką! M

t ***

Pral. Kleb. M. L. Krušas ir Parapijos Komitetas. $
p

S*SS*SX<=3-:<=S*3

ARKIVYSKUPO LAIŠKAS DĖL - 
ŠVENTOS VALANDOS

JE. Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, pasiuntė 
laišką gg. klebonams Šven
tos Valandos reikalu. Eks
celencijos laiškas sekmadie
nį visose bažnyčiose bus 
skaitomas tikintiesiems. Ka 
talikai bus paraginti daly
vauti Šventos Valandos iš
kilmėse Soldier Field rug
sėjo 13 d. vakare. Kurie ne
turės progos dalyvauti, laiš 
ku raginami savo parapijų

Mirė buvęs armijos 
kapelionas, ‘' t

Praeitą pirmadienį St. 
Francis ligoninėje mirė 
kun. George T. McCarthy, 
68 m. amž., St. Margaret 
Mary parapijos klebonas.

Velionis per pirmąjį pa
saulinį karą buvo armijos 
kapelionu.

Laidotuvės įvyko praeitą 
ketvirtadienį. JE. arkivys
kupas Stritch dalyvavo ge
dulo pamaldose minėtoj baž 
nyčioj. Apie 2,000 žmonių 
dalyvavo laidotuvėse. Buvo 
armijos ir laivyno karinin
kų ir daug civilinių pareigu 
nų.

bažnyčiose melstis už Ame
rikos laimėjimą šiame kare 
ir už greitesnę teisingą ir 
pastovią taiką. Katalikai 
pirmiausia turi susidomėti 
savo nusidėjimais, jų nusi
kratyti ir Dievui aukoti sa
vo nužemintas širdis ir 
tik tada kiekvieno malda 
bus Dievui maloni ir sėk
minga, pažymima laiške.

Prieš Šventos Valandos 
iškilmes visose arkivysku
pijos bažnyčiose įvyks vadi
namos “triduum” (tridie
nio) pamaldos, skelbia Ar
kivyskupas. Šios pamaldos 
bus prisirengimas prie Šven 
tos Valandos iškilmių.

Šeimininkės mažai 
cukraus reikalauja

Patirta, kad šiuo prezer- 
vų dirbimo* sezonu Chicagoj 
šeimininkės mažai cukraus 
reikalauja, nė pusės kiekio, 
kiek farmose.

Tas aiškinama tuo, kad 
mieste moterys ima mažiau 
rūpintis prezervų gamini
mu. Jos užimtos kitais dar
bais, o prezervų, prireikus, 
gali nusipirkti.

FIRMAS!

ARMIJOS KARO PRAMOGOS

15-os tonų tankas raumoja per griuvėsių aukštą krūvą. 
Šiam tankui yra menkniekis sutriuškinti pastatytą auto
mobilį. Tai visa bus rodoma Armijos Karo Pramogose 
Soldier Field, Chicagoj, rugsėjo 2 iki 12 d. imtinai. Per 
pramogas gautas pelnas bus pavestas Army Emergency 
Relief fondui. 4 $

Apiplėštas pašto 
sunkvežimis

Vakarinėj Chicago daly 
plėšikas apiplėšė U.S. pašto 
sunkvežimį. Pranešta, kad 
pagrobtas vienas maišas sū 
apdraustais laiškais.

Sunkvežimio vairuotoją 
i plėšikas uždarė viduje 
paspruko su laiškais.

įr

Išleista proklamacija Chi 
cagos mayoras rugsėjo mė
nesį paskyrė Konstitucijos
menesiu.

TARP 7 VYRAUJANČIU MARKIŲ, BEŠALIŠKI 
READER’S DIGEST TYRIMAI RODO

OLD GOLD
MAŽIAUSIA NIKOTION
MAŽIAUSIA ERZINANČIŲ SAVYBIŲ TARS 

and RESINS
Readcr’s Digest žurnalas pasisamdė moksliš
ką laboratoriją padaryti 7 vyraujančių ciga
retų tyrimus, ir Liepos mėnesio numery pa
skelbė rezultatus:

★ Old Gold cigarete MAŽIAUSIA nikotino! 

ir Old Gold turi MAŽIAUSIA gerklę erzi

nančių savybių (tars and resins)!

Patirkite kaip malonus gali būti jūsų rū
kymas—su naujuoju OLD GOLD!

P. IZ)Rir.I,ARn COMPANY, EnUbliiihcd 1700

mu
X Adomas Dulskis, pla

čiai žinomas biznierius, tu
rįs taverną adresu 1859 W. 
Hasting St., yra nuoširdus 
mūs dienraščio'bičiulis. Dnr.

Tavernų savininkai 
bando apsidrausti -

Chicagos tavernų savinin 
kai ir kiti svaigiųjų gėrimų 
pardavėjai sudarė organiza 
ei ją vardu Amalgamated

ADOMAS DULSKIS

Alcoholic
Į

! gress.
Beverage con-

Anot laikinojo sekreto
riaus William A. Jaekson, 
šios organizacijos tikslas 
yra apdrausti savo intere
sus nuo nepilnamečių karo 
tarnybos vyrų ir civilinių, 
dėl kurių daug taveminkų 
nukenčia, kai tiems nepilna 
mečiams parduodama svai
giųjų gėrimų.

Nauja organizacija rūpin
sis, kad tuo reikalu su jaja 
kooperuotų karo vadovybės 
ir miesto autoritetai. Karo 
tarnybos vyrai turėtų būti 
aprūpinti kortelėmis, kurio
se turėtų būti aiškiai pažy
mėtas jų amžius, bet ne gi
mimo data.

Pagaliau patys armijos ir 
laivyno autoritetai turėtų 
uždrausti savo nepilname
čiams kareiviams ir jūrinin 
kams lankyti tavernus. Tu
rėtų būt jiems nurodyta, 
kad jie patys prisitaikintų 
prie miesto įstatymų.

“Draugo” Labor Day pikni
kui šįmet jis aukoja dovaną 
keleriopai didesnę, negu pra
eitais metais. Seniau jis to
kį biznį turėjo West Side. 
Dulskio užeigoj dažnai sve
čių tarpe matos ne tik vest- 
saidiečių, bet ir iš kitų ko
lonijų.

X Lietuvos Vyčių centro 
valdyba, kuriai buvęs sei
mas pavedė tvarkyti spaus
tuvės reikalus, direktoriais 
iki sekančio seimo kviečia 

1 vėl tuos pačius asmenis: Ig. 
Sakalą, Kastą Zaromskį ir
Stasį šimulį.

X Lucija Gaidauskaitė, 
2727 West 38 PI., turbūt, pir 
miltinė bus lietuvaitė liuos- 
noriai įstojus į U. S. kariuo
menę. Ji sėkmingai išlaikė 
šoferio kvotimus ir bus ka
riuomenės ambulanso šofe
ris. Prieš įstodama į kariuo
menę ji buvo profesionalė 
“roller skater”, važinėjus po 
kitus miestus su viena vo
devilių trupe.c *

I
X Svarbus pasitarimas 

praeitą ketvirtadienį įvyko Į 
lietuvių visuomenės veikėjų. J 
Pasitarime ieškota būdų, 
kaip sėkmingiau galima bū
tų padėti lietuviams trem
tiniams Sibire. Posėdyje da
lyvavo: L. Šimutis, kun. J. 
Prunskis, dr. P. Vileišis, kun. 
Ig. Albavičius, Aldona Rugy- 
tė-Bulotienė, A. Daugirdas 
ii kun. K. Barauskas.

X Strazdauskai ir jų duk
tė Bernicė, čikagiečiai, pra
šo įdėti nuoširdžią padėką 
Antanui Kneižiui, “Darbinin
ko” (So. Boston, Mass.) re
daktoriui už malonų priėmi
mą ir davimą progos Bernice 
padainuoti per radio “Dar
bininko” pusvalandy.

X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo

nininkas praneša, kad atos
togos slenka labai smagiai. 
Pennsylvania valstybės pa
viršius skirtingas nuo Illi
nois, dėl to, sako, kur tik 
akį mesi, visur čikagiečiui 
įvairu, įdomu.

X Pas Igną ir Oną Pikie- 
lius, žinomus aštuonioliktos 
kolonijos biznierius, atosto
gavo mažiausias pasauly lie
tuvis — Jonas Lukas, kuris 
Oak Forest prieglaudoj eina 
vyriausio gydytojo pasiun
tinio pareigas. Jis šįmet šven 
tė 64 m. sukaktį, bet dar ge
rokai judrus.

X Antanina Aukškalnienė, 
7139 So. Washtenaw Avė., 
šiuo metu serga. Randasi 
namie. Draugės ir pažįsta
mos prašomos atlankyti. 
Aukškalniai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai.

X Irena Aitutytė džiau
giasi atostogomis, kurias 
praleido Rytinėse valstybė
se, ir ta proga aplankė pa
žįstamas ir pažįstamus.

X K. Boguslovas, “Drau
go” interteipistas, ryt grįž
ta iš .atostogų, kurias pra
leido Kanadoje. Pirmadienį 
jau bus savo pareigose.

Taupykite... Džiaugsitės 0

JOSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS. o

Žymi lietuvių 
finansinė įstaiga

MES 
MOKAME

B 3%% 46-tl metai M 
sėkmingai patarnauja "J

Sp,,wl«W,LU‘“

.. XIJ D AŽYMO sienų, 

glKNINtS POMEBOS

KEISTUTO SAVINGS 1
=AND LOAN ASSOCIATION=

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Dviračių kvota
Illinoisui v

Office of Price Adminis- 
tration Illinoisui • paskyrė 
5,962 dviračių įsigijimo kvo 
tą per rugsėjo mėnesį. Ne 
visi kas norėtų gali įsigyti 
dviračius.

Apdengia su vie
nu kotu. . . sausos 
J vieną valandą. 
Neturi Jokio kenk
smingo odo. leng
va vaitot. Plauna-

98
OAI.T.ON

Fantn

JIS YRA PLAUNAMAS
Snmalirklt 1 gul. 
■n vandenin ir 
padarykit |% mi. 
nMllnviM. Jum, ji 
lutlnum, satnvnn 
▼urtnjmiil, tiktai 
*2.98 ui dilinus.

$2

Fortu.

Chicagoj viešbučių orga
nizuoti bartenderiai atmeta 
viešbučių savininkų 5 nuo
šimčių didesnį atlyginimą. 
Unistai reikalauja 10 nuo
šimčių daugiau.

Moor Sandora....«i.M uI )llcną
Unacetl Alyva.................. ga|
TarpcntlniH ..........75 ul

B E R L A N D' S
PAINT * WALLPAPER STORE 

Glasa — Bruahes 
Popiera Sukarpome Veltui.

1917 SO. HALSTED STREET 
Phone: CANaI 4X6fi 

Mos priatatom visur veltui

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiansia, nes gelž- 
keliai daugiau ir daugiau užimti kat*ės reikmenų pristatymu.

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

Malnoms trūksta darbininkų, nes jie eina 
į Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai geli- 
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom 
karta ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kalnas.

Dėl šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nant) pasirinkimų galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

%

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

\»


