,

..."and tHat government oi
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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ROMMELIO OFENSYVA EGIPTO FRONTE
Rengiamasi Imti Kariuomenėn Vyrus I8-I9m.
Pirmiausia bus paiimti kariuomenėn
visi nevedę vyrai
it H
s
:

! Fu ’ • ’

Japonų medžioklė

Kovose dalyvauja Jungtinių
Valstybių kariai, aviacija

f

U

Jaunesni turi būti imami, kad juos

Ašies

geriau apmokyti. — šen. Gurney .

ja pilnoj sąjungininkų kontrolėj

WASHINGTON, rūgs. ld.į vyrų, kurie turi palaikyti ne
—Senatorius Chan Gurney i savo artimiausius šeimos
iš South Dakota, šiandie pa. Į narius.
skelbė, patieksiąs įstatymo j__________________________________
priedą, kuriuo bus leidžiama Į
šaukt kariuomenėn jaunuo
lius 18 ir 19 metų.

os prasidėjo vakar. Situaci

KAIRO,, rūgs. ld.—šian sistumėjusi astuonias my
die paskelbia, jog ašies ka lias pirmyn per sąjunginin
riuomenė Egipto fronte pa- kų minų laukus į pietus nuo
EI Alamein.
Tai pirmieji nacių feldmar
šalo Rommelio laimėjimai
naujai pradėtoje ofensyvoje,
kuri prasidėjo vakar.
Amerikiečiai Kovoja.
Neoficialieji praneš i m a i
sgelbia, jog kartu su britais
LONDONAS, rūgs. 1 d.— žemyne ir ore kovoja ir Jung
Reuters pranešimas skelbia, tinių Valstybių kariuomenės
jog Kokoda fronte, Naujo ir aviacijos daliniai.
joj Gvinėjoj, japonai prave
Vakar vokiečių ir italų
dė'stiprias atakas. Kai ku stiprios motorizuotos kariuo
rie australų pirmieji postai menės pajėgos pradėjo ata
palikti, bet sąjungininkų po kas dviejose trisdešimt pen
zicijos po smarkių kovų at kių mylių fronto dalyse.
gautos ir svarbiausios sąjun Rommelio kolonos bandė pra
gininkų pozicijos esančios siveržti pro britų centrines
nepaliesos.
pozicijas, bet visos pozicijos
tvirtai atsilaikė.
Gen. MacArthur štabas,
rūgs. ld.—štabo komunika Pilnoj Kontrolėj.
Iš paskutiniųjų pranešimų
tas šiandie paskelbė, jog są->
jungininkų bombanešiai pra atrodo, jog šiuo metu ašies
vedė smarkias ir sėkmingas kariuomenės pajėgos, prasiatakas japonų bazėse Naujo veržusios pro minų laukus,
joj Gvinėjoj, kai tuo pačiu susitiko su britų pirmosio
laiku žemyno pajėgos tebe mis pozicijomis ir praneši
kovoja trijose vieose prie mai pareiškia, jog situacija
esanti “pilnai kontrolėj.”
Milne įlankos.
Tuo tarpu vakar Amerikos
Viena bombanešių grupė dvimotoriniai bomhaneš i a»
atakavo Lae, kur numesta dalyvavo sėkmingose atako
bent dešimts tonų sporgsta- se kovų apylinkėse.
mųjų bombų ir kita grupė
Taip pat pranešama, jog
amerikiečių didžiųjų bomba- britų kovos orlaiviai prie
uešių atakavo japonų bazę Aleksandrijos pašovė keletą
Būna.
< i >f
ašies orlaivių.
Tuo tarpu narsieji austra
lai nedžioja paskutiniuosius
japonus, kurie pereitą savai Naciai sušaudė dar
tę buvo išlaipinti Milne įlan
98 asmenis
kos apylinkėje.
LONDONAS, rūgs. 1 d.—
Pranešama, jog okupuotoje
Europoje vokiečiai sušaudė
Iždo departamentas
ar pasmerkė mirti dar devy
siūlo naujus taksus
niasdešimt aštuonius asme
nis. kad užgniaužtų besiple
WASHINGTON, rūgs. ld. čiantį pasipriešinimą.
—Iždo departamento atsto | Daugiausia sušaudyta Len
vai esą pasirengę patiekti kijoj ir Čekoslovakijoj. Ber
senato finansų komisijai ne lyne paskelbta, jog už išda
paprastą pasiūlymą aptak- vimą esą sušaudyta penkiassuoti pinigus, kuriuos išlei ' dešimt keturi lenkai ir vie
džia. mokesnių mokėtojai.
nuolika čekų, kurių tarpe ir
šie taksai esą būtų suda , viena moteris.
ryta tam, kad sulaikytų in
Pasak Berlyno radio, Var
fliacijos pavojų ir ragintą noj, Burga rijoj esą nuteista
Žmones taupyti, o ne leisti mirti už komunizmą dvide
pinigus įvairiems reikme šimt šeši asmenys. Čekoslo
nims ir tuo būdu kelti pre vakijoj, Brno, nuteista mirti
kių kainas.
keturi čekai ir Olandijoj pa
smerkti mirti trys olandai
Saulė teka 6:17 vai., saulė už įsilaužimą į vokiečių mai
sto kontrolės biurą.
leidžias 7:24 vai.

Nauja japonų
ataka prie Kokoda

Guriney pareiškė, jog prie
do projektas būsiąs sudary
tas; kad būtų galima patiek
ti senatui ketvirtadienį.
MASKVA, rūgs. ld.—So
Senatorius pareiškė, jog
jau atėjęs laikas, kai “ka vietų kariuomenė pravedė
riuomenė ir laivynas turi sau sėkmingas kontratakas Į1

prie Stalingrado

•
("Draugas” Acme telephotoy
kti jaunesnius vyrus. Jiems šiaurvakarius nuo StalingraU. S. marynai pažangiuoja tarpe palmių Guadalcanal saloje, Solomons, ieškodami be
turi būti duota proga įsigyti do ir Kletskaja apylinkėje sislapstančių japonų kareivių, kad jie iš užnugario nesusimestų prieš marynus. (Pho
tinkamą apmokymą, kad pa atmušė italų kariuomenės to by Sherman Montrose; passed by U. S. Navy censor).
tekę į mūšį jie galėtų turėti dalinius ir praėjo Dono upę.

progos.. Mes nenorime siųs
ti vyrų į kovas kaip mes
MASKVA, rūgs. ld.—Ru
siuntėm pereitą karą su la- sai pareiškė, jog pietvakaTikimasi netrukus atakų Sibire
P1™'AfflerikoS
hai menku apmokymu—kai Į riuose vokiečiai pasistūmėję
kurie jų tegavę tik kelių sa- arčiau Stalingrado ir pralaukareivius
v,sičių apmokymą.’
žę miesto šiaurvakarių ap
TOKIJO, rūgs. ld.—Tokijo* jos užsienio reikalų ministe•_ ___ • m
•.
saugos linijas, bet tuo pačiu radio paskelbė, jog Japoni- ris Shigenori
BELFASTAS, rūgs. 1 d.Togo /rezigna
laiku
priešui
esą
padaryta
WASHINGTON, rūgs. ld.
vo ir jo vietą užėmė prem Oficialiai paskelbta, jog Amilžiniški
nuostoliai.
—Maj. gen. Lewis B. Hermeriko8 kariuomenei įsaky
jeras Hideki Tojo.
Kai
kurios
rusų
komuni

shey šiandie instruktavo val
U. S. lakūnų atakos
ti nesirodyti Belfasto gatvė
kato
smulkemnos
duoda
su

stijų karo šaukimo direkto
se rytoj, nes esą gauta ži
LONDONAS, rūgs.- 1 d.^- nių, kad nelegali Airijos Res
rius, kad vyrų šaukimas ka prasti, jog šiuose veiksmuo šiaurės Burmoje
*
« .*
< ’ Britų diplomatiniai sluogs pdblikos Armija planuojan
riuomenėn būtų taip patvar se vokiečiai neteko bent 48
CHUNGKINGAS, rūgs. 1 niai įsitikinę, jog Shigenori ti atakas ant amerikiečių ir
kytas, jog nebūtų šaukiami tankų ir apie 2,000 kareivių.
d.—Leit. gen. Joseph W. Togo pakeitimas ministerių britų šiaurės Airijoj.
kai kuriose vietose vedusie Naciai Juodojoj Jūroj.
Stilwell štabo komunikatas kabinete neturės jokios pla
ji vyrai, kai kitose vietose
Apie įsakymą nieko nepa
Pravda paskelbė, jog vo
šiandie
paskelbė,
jog
jau
an

čios
įtakos
japonų
politiko

dar yra nevedusių vyrų.
aiškinta, bet manoma, jog
kiečių laivyno daliniai pakar
Karo tarnybos viršininkas totinai bando atakuoti Kau- tra diena paeiliui Jungtinių je.
jis išleištas, kad išvengti ga
pareiškė, jog valstijų direk kaoz pajūrį subendrindami Valstybių orlaiviai atakavo
šie sluogsniai pareiškia, limų incidentų.
japonų
aerodromą
prie
Mytoriai lokaliniams kariuome savo veiksmus su žemyno ka
jog esą “labai galima,” kad
Anksčiau policija paskel
ė3';rakom’is'išKra-iitk2ina; su"rin*j
nėn šaukimo kiurams nusta riuomenės
Togo pašali nipias įvykęs su bė, jog netoli Belfasto sek
tytų kvotas taip, kad did snodaro. Tačiau Šio nacių! BombaneSiai apmėtė bom- pralaimėjimais Solomon sa
madienį suimta didelis kie
žiausias skaičius tektų tiems laivyno pastangos sulaiky- kx)mis jaP°nU kariuomenės lose ir Milne įlankoj, Naujo
kis ginklų ir sprogstamosios
barakus, sandėlius ir geležin
biurams, kuriuose yra dau tos.
joj Gvinėjoj.
medžiagos, kuri turėjusi bū
kelio stotį.
giausia nevedusių vyrų ar
Komunistų laikraštis pa
Taip pat esą galima, kad ti panaudota prieš amerikie
reiškia, jog rusų laivyno da
Japonijos kabinete įvykę pa čius ir britus. Sulaikyta sep
liniai Juodojoj jūroj bombar Kinai išsklaidė
keitimų, nes iki šiol dar ne tyniolika asmenų.
Tikimasi naujų atakų duoj a vokiečių užimtus mie
Vienas asmuo, apsiginkla
įstengta pravesti atakų prieš
japonų
paramų
stus.
vęs automatiniu šautuvu,
Rusiją Sibire. '
Solomon salose
Prie Stalingrado vokiečiai
žuvęs, kai vakar surasta ar
CHUNGKINGAS,* rūgs. 1
koncentruoją naujas milži
senalas penkios mylios nuo
d.—Kinijos
kariuomenė, žy
a.
tumios Kariuomene,
zy- Ibi ■■ <
LONDONAS, rūgs. 1 d.—
< i
niškas savo kariuomenės pa giuojanti skersai Chekiango TlSIljl StrCikfll trUKuO
Belfasto.
Londono spaudos pranešimai
jėgas.
provinciją, susitiko su japo
iš Melbourne Australijos pa
plieno produkcijų
Didelis
Karštis.
nų pagalbine kariuomene,
reiškia, jog tikimasi, kad po
Ašis užėmusi
kuri
pasiųsta
sulaikyti
kinų
Rusų
pranešimai
skelbia,
kelių dienų gali prąsidėti
PITTSBURGH, Pa., rūgs.
Kerčios uostų
nauja japonų kontrataka jog Stalingrado fronte šiuo laimėjimus. Su japonais su
ld.—šiame industrijos cen
prieš Amerikos marinus So-; metu siaučia nepaprasti kar- siremta prie Kinhwa ir ko
tre galį kilti nauji streikai,
BERLYNAS, rūgs. 1 d.—
lomon salose.
į ščiai ir daugelis buvusių u- voje japonai išsklaidyti.
apimą sunkvežimių vairuo Berlyno radio paskelbė, jog
Kiangsi provincijoj, pa*
Pranešijnai skelbia, jog pių esančios visai išdžiuvu
tojus, miško darbininkus ir Rumunijos kariuomenė užė
japonų laivyno pajėgos kon sios. Abiejose pusėse esąs sak karinių sluogsnių, kinai
įvairiausius kitus dirbtuvių musi sovietų Juodosios jū
centruojamos kur nors ,už jaučiamas didelis vandens pasistūmėjo dar arčiau Nandarbininkus, sudaro aiškų ros uostą Anapa, esantį an
Naujosios Gvinėjos. Pasak trūkumas ir vienoje vietoje | chango, svarbiausios japonų
pavojų plieno industrijai.
troj pusėj Kerčios sąsiaurio
spaudos, viceadmirolas Rob rusų kariuomenės dalinys bazės toje provincijoje. Ki
Šiuo metu streiką paskel nuo Krymo.
ert Lee Ghormley laukia aršiai kovojo prieš vokiečius nai užėmę Kiangshanchen,
Anapa yra apie 30 mylių
bė sunkvežimių vairuotojai
“galimo japonų žygio, tikė-Į už nedidelį šaltinį, esanti) žemiau Nanchango.
kartu su 5,000 miško darbi į šiaurvakarius nuo Novorodamasis, kad jis pirmą kar- tarp abiejų pozicijų,
tą galės susitikti su pilno-1 Tuo tarpu Maskvos radio sunaikinta 1,788 vokiečių ninkų, kurie reikalauja, kad siisko, vieno svarbiausio
mis Japonijos laivyno pajė- paskelbė, jog per rugpiūčio lėktuvai ir žuvę 936 rusų or jų atlyginimas būtų pakel Juodosios jūros rusų uosto,
kuris tebėra rusų rankose.
tas.
gomis.”
_
1 mėnesį Rusijos fronte esą laiviai.

Pakeitimai japonų kabinete f^irių revoliucionierių

1

■

'

i

“F

Trečiadienis, rūgs. 2, 1942

DRAUGAS

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
"Muzikos Žinių"
skaitytojų dėmesiui

iSiais laikais negalima ned&r *
įbu eikvoti vyrų jėgos arba
• resursų. Visados pakanka
mai visiems darbo turi būti.
Tikimasi, kad po šio karo
taip ir bus ir nedarbu vi
siems laikams bus nusikra
tyta.

BOMBONEŠIAI SUKLUPDĖ JAPONUS

Trys broliai
leitenantai

Kadangi muzikas N. Ku-| Plymouth, Pa. — Trys
lys valdišką vietą gavęs iš broliai, sūnūs laidotuvių di“M. Ž.” redaktorystės rezig- rektorės Onos S. Maslaus*7.4.'
navo ir jo vieton kandidato kienės, 388 W. Main St., tarSėk gerą darbą, piausi įJi
nelengva buvo gauti, todėl nauja Dėdės Šamo kariuo
protį; sėk įprotį, piausi bū
“M. 2.” išleidimas tapo lai menėje leitenantais.
dą; sėk būdą ir užaugs tavo
kinai sutrukdytas.
Lt. Klemensas Maslauskas^
likimas. (Anglų filosofu*).
Liepos 14 d., Brooklyn, N. neseniai paskirtas U. S. Lai
Y., Vargonininkų Są-gos bei vyno rezervo aficieriu, ran•
DR. G. SERNER
“M. Ž.” bičiulių įvyko kon dasi U. S. S. Prairie State,
LIETI VIS AKIŲ OYDYTOJAS
ferencija, bet redaktoriaus New York City. Jis buvo Ply
25 metų patyrimas
Bfj
klausime, ilgos diskusijos moutho High School fakulM
Tel. Yards 1829
buvo nepasekmingos. Vėl’au, teto nariu ir beno direktoPritaiko Akinius.
Kreivas Akis
i
rugpiūčio 4 d„ Chicagos pro- rium. Jis yra baigęs Penn
Ištaiso.
vincijoje įvyko kitas pasi- State kolegiją.
*s
M
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
tarimas, kuriame “M. Ž.” re- i Lt. Vincas Masla.uskas U.
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 84th St.
daktorium išrinktas prof. A, S. Laivyno aficierium tapo
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
S. Pocius ir administrato- 1939 metais. Jis yra užbaiTrečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
rium bei knygium — muzi-' gęs Northvvestern universiI
kas J. Brazaitis, iš Chfcago, tete dantisterijos mokslą.
LIETUV1S DAKTARAS
’&JSfejj:';
- • A ~ •
*•< &
IO
III. Taip pat, perkėlimui bei Jis dabar randasi su U. S.
J
OPTOMETRISTAS
Ac/ne teiepno«w
Pritaikina akiniu
sutvarkymui knygyno komi- marinais kur nore: Pacifiko
a
t • a k o mingai ofl
tetan įėjo: muz. V. Daukša, karo zonoje.
U. S. bombonešiai pažiebė japonų žibalo išteklius Tonambogo saloje, Solomons. Be to orinėmis bombomis sunai
1■
prieinamą kainą.
*
-a
'
muz. K. Sabonis, muz. A.
kinti japonų kariniai sandėliai ir patrankų konkretiniai pastolai. Tuo būdu padarytas kelias saugesniam marynų
Lt. Edvardas
» 11» Maslauskas
•
Mondeika, muz. J. Kudirka pereitą balandžio mėnesį bai- išlaipinimui, ši sala yra tarp’ marynų užimtų šešių aalų Solomons grupėje. (Official U. S. Navy photo; Acme teir muz. K. Gaubis. Visi šio gg Army Air Corps mokyk- lephoto).
KRAUTUVĖJE
posėdžio dalyviai naujam re- lą Kelley Fieldt Texas> Jis
3241 So. Halsted SI.
daktoriui bei M. 2. visa- apisjdo penn State kolegiją
New Britam, Conn. —< kos profesorius Oscar Lan- nieko nedaroma. Taip čia
Žinių
žinelės
Telefonas:
jūsišką paramą suteikti pa- • ir pastojo kadetu. Dabar j iš
bus ir po karo.
Praėjusį mėnesį mirė Ona
žadėjo.
randasi su kovojančių lakūPhiladdphia, Pa. — šio Kavaliauskienė. Ji priklausė
Kai kurie karo metu eko
Calumet 4591
Amerikdge iškelta kai ku
mis
dienomis
mirė
Lietuvių
prie
LRKSA
109
kuopos
nominiai
varžymai
bus
nau

Centro valdyba stengsis ir ni* skvadronu kur nors Su
rie suvaržymai ir iš dalies
DRL BADIO PATAISYMO
R. K. Susivienymo Ameri
PABAUKITB:
skubi ai įgyvendinti abiejų; r0P°Jekainų kontrolė. Tai privertė dingi ir po karo. Karo metu
Scranton,
Pa,
—
Jonas
Le

koj
20
kuopos
narys
Anta

pasimokinama,
kad
ramiaiYARDS 3038
konferencijų nutarimus ir* Leitenantai Maelauskai ykaro meto sąlygos, kurios
vickas, sulaukęs 64
“Muzikos Žinios” vėl bus lei-: ra Plymoutho Šv. Kazimie- nas Vistinis.
».
, .. .
. _ kitaip būtų buvusios žmo_
....
,
Duųuesne, Pa, — .Rugpiū amžiaus, palaidotas rugpiu-1 nems
džiamos taip dažnai, kaip,™ lietuvil* Parapijos nariai,
tikrai nepakenčiamos.
LIETUVIAI DAKTARAI
aplinkybės leis.
Būdami civiliais, jie uoliai čio mėn. pabaigoj mirė LR čio mėn. Velionis buvo Lie Diktatorių valdomose šaly
TsL YARda 8148
dalyvaudavo Wyoming Klo- KSA 102 kuopos narys Juo tuvių R. K. Susivienymo A01.
P.
ATKOČIŪNAS
se patys diktatoriai diktuo
Todėl, nuo šio laiko M. nj0 lietuvių organizacijų ju- zas Butkus.
merikoj narys.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTI8TA8
ja gyventojams savo norus.
Z.”, bei muzikos kūrinių-dai- dėjime ir veikloje.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Amerikoje gi dėl kiekvieno 1446 So. 49th Court, Cicero
nų reikale, prašau adresuoWorce»ter, Mass. — Praė
Leitenantams MąslausIR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
savo žygio vyriausybė turi
ti. Music News , care: Bes- kams linkime geriausios kio jusį mėnesį mirė Lietuvių Amerikoj nėra
ir Penktadieniais
atsiklausti gyventojų repre Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
744 VVest 35tb Street
thoven Conservatory of Mu-,^es garbįngai atlikti milita-,R. K. Susivienymo Amerizentantų. Be šių leidimo 3147 S. Halsted.St., Chicago Valandos: H-12; 2-4 ir 6:30-8:30
sic, 3252 So. Halsted St., Chi res pareigas Amerikos ir vi- koj 41 kuopos narys Ber- i vietos diktatūrai
. Pirmadieniais, Tr^iadieniais
Pirmadieniais tik 2^4
cago, III.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
-Šų laisvę mylinčių žmonių nardas Šilalė.
Valandas: 3 — 8 popiet.
Bijoti po šio karo dikta
gerovei!
G.
Aleksandras J. Alcksis,
TeL CANaI 6960
tūros J. A. Valstybėse nėra
Scranton,
Pa.
—
RugpiūBūkit
Malonūs
Varg. S-gos centro pirm.
DR. F. C. WOiSKUNAS
pagrindo, pareiškia Chica
DR. WALTER J. PRILUPS
Kas perka War Bonds, čio mėn. atsiskyrė su šiuo
SAVO AKIMS!
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
gos universiteto ekonomiGYDYTOJAS IR OHIRURGAS
Tik viena pora aktų visam gy
kariuomenei pasauliu Marijona Ramošaipadeda
Perskaitę “Draugą” jo ne- O.s
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
2158 West Cermak Road
Ofisas ir Rosidenctja:
lAegvarainuoti Jww moderniškiausia
ADVOKATAS
numeskite, bet duokite skai- bombarduoti nazius ir japo tienė, LRKSA 30 kp. narė.
Ofiso UL OAKal 8346
metodą, kuria regėjimo mokslas
2155 VVest Cermak Road
Ofiso vaL: 3-4 ir 7—®
galt suteikti.
lyti tam, kurs io dar neskai nus. Kiekvienas bonas yra Velionė paliko gausingą šei
Šaradoj pagal sutartį.
SS METAI PATYRIMO
OFISO VALANDOS
WHITNEY E. TARUTIS pririnkime
akinto- kurte pašalina
to. Tokiu būdu platinsime bomba paleista į ašies ka mą.
Boa.: 7004. So. Fairfield Avsano
tris* aklų Jtempi mg. ..
Nuo
7 Ud 8:80 vaL vakarais
Boa. UL: HBOaek 3160
•
apšvietą savųjų tarpe.
riuomenę.
ADVOKATAS

r*-

ir:

•: ■■■įš

IOS F. BUDRIK

Pittston, Pa. — Mykolas
Centrinis Ofisas:
Žaliauskas, LRKSA narys,
3133 S. HALSTED ST.
mirė šią vasarą. Palaidotas
(Lietuvių Auditorijoje)
Šv. Petro katedros kapinėse, fVALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

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

valandos vakare.
Telefonas CALumet 8877

FiARGunr

PASKOLOS
DAROMOS

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenintčlie lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Prayramas
Amerikoje!
i
- VIENUOLIKTI HUTAI! SEKMADIENIAIS 1 •Vfcl. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 V. vak. į
PENKTADIENIAIS t v. v.

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOK2JIMAIS

M

PRIEINAMOMIS

MUTUAL
FEDERAL

KAINOMIS

8UKNEIJŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IK KAILIŲ

Savings and Loan
Association

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

laitai

Mūsų Specialybė

OF CHICAOO
geros nTIlcs moterų kiminini, kailiukai- |Mpuo'.UUn
HoU, kotui par-StaMu iHuLiuiHtotins kaittniiiin.

ATKUUTE IK

PATVS

I’AMATVKITE

arba

2202 W. Cermak
Road

ŠIANDIEN!

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

DR. T. DUMS

Telefonas:

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
r

DAHTMTAR

Kampas ll-toa

4645 So. Ashland Avenue

relefonas: OANAL 0533, C%icagc
OFISO VALlAMDOS:
Kasdien 1:10 a. m. iki <:>• p. m.
Trečiad. tr ftettad. »:IO a. m.
<kt T OS p. m

arti 47tii Streot
vol.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seradsj pagal sutartį.

M

GYDYTOJAS Ot OHIRUROAR
VaL: 3—4 b 7-8 vak.
Ketvirtad. ir Vsdilioaois susitarus

2423 VVest Marquette Rd.

DR. S. BIEŽIS
2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeitad. va
karais ofisas uždarytas.

3241 VVest 66th Place
TsL REPubllc 7868

PBY8ICIAN AND SURGEON

4645 S«. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Mno 2 iki 4 ir ooo 6 iki 8 vai. vsA
NedMiomia pagal sutartį.
Offlos UL YARda 4787
Ramą UL PROspeet 1880

ToL YARds 6921. •
Ras.: KJEUfvood 6107.

Canal 8887

DR. A. J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GYDYTOJAS IX CHIRURGAS

Ofise vaLt ano 1-8; nno 6:30-806

736

35tti Street

TaL CANaI 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien
Ofise TaL ...........

VIRginla 18M

DR. AL RAČKIU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuų 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
NodiUomia pagal sutartį

DR. CHARLES SE6AL

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880

Chioago, III,

1918 So. Halsted SL
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
ir pagal autartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Seknadiaeiata
‘ '
iaeiaia taipgi
pagal antartį. Sekmad. niio 10 iki 12 vai. ryto.
tolafanas BBBlar 0484.

TaL OANal 0267
Ras. UI.: PROapect 6669 TaL Oteece 1484

DR. P. Z. ZALATORIS

2017 So. W«8tora Avė.

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiad. ir Sekmad. tik maita rius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCLJA:

GYDYTOJAS HL CHIRURGAS

OR. STIUKO

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OAKal 61ŽS

GYDYTOJAS IK OKZRUROA8

DR. J. J. SIMONAITIS

PILNAS PASIRINKIMAS

M V

Ofiao UL VDLgtnia 8086
BoaUandJos UL: BEVarlr 8M4

M. 4868 So. Talman Ava.
Boa. TaL OROvahiU 0617
Offloa UL HBHlodt 4848

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

DR. C. VEZELIS

1801 So. Ashland Avenue

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI

Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:36 P.
Trečiadieniais i pagal sutartį.

Phone: GROvehill 2242

OPTOMETRISTAI

ANTRAS OFISAS

TaL YARda 3148

Telefonas: HEMloek 6840

4157 Archer Avenue

6755 So. Western Avenne

SUKNELIŲ

, TaL STAte 7HM

HTBTTOJAK IR OKIBUR<»A0

WHFC-I45O kil.

M

134 N. LA SALLE ST.
Reom 2014

Dr. John J. Smeiana
Dr. J. J. Smeiana. Jr.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAUfilGE KAHF

GYDYTOJAS IR OHZSU&OAG

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso TaL: Yards 8094
1821 So. Halsted Street
Raa. TaL: Kenwocd 4890
OFISO VALANDOS:
t iki 4 popiet
7 iki 9 vakaro VALANDOS
Rsaidsadjai <600 So. ArUaUn Aoo.
ir peni MtartL
Nno 16-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS? U v. rr*e iki 3 papist Res. 1625 So. 50tfa Avenue Nedčliomia nno 16 iki 12 vai. dienfe
6 iki 9 vai. vakaro
TaL Cioaro 1484

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

DR. A, JENKINS

Nuo Iiugpittėio (Aur.) 1 d.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. MARGERIS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Uetnvia)
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-eios popiet
ir nuo
6-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: Y ARDS7299
o

n i

j

aa

332o South Halsted St

4146 Archer Avenue

2500 VVest 63rd Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDric 2868
VALANDOS:
Pirm., Aatr., Ketvir. 6 iki 9 vak.

OFISO VALANDOSNuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofisą telefonas PROaport 8737
Namų telefonas VlRgioia 2421

P<nkt8:30
0:30 vakl
Sekmad, Pagal Nutarimą

KEMI^ZS “DBAŲG&'

0IBDIBI

TreMadlenls, rūgs. 2, 1943

Dr. A. Gerutis

MARYNAMS KLIUVO JAPONŲ VĖLIAVA

REIKALINGI — "AUTOMOBILE
PAINTERS” pentuoti komerclallnlus
trukus. Atsišaukite }
J. MFTZLER A SONS CO.
158 E. Grand Avė.

LIETUVA IR RUSIJA
Lietuvių tautos santykiai
su sfavais. Lietuvių tauta,
kuri savaime nėra slavų tau
ta, savo istorijoje yra turė
jusi visokeriopų saitų su sla
vais. Jos gyvenamas plotas
rubežiuojasi su keliomis sla
vų tautomis: pietuose —su
lenkais, pietryčiuose ir ry
tuose — su gudais. Tolesni
lietuvių kaimynai yra ukkrainiečiai ir rusai, kurie
istorinės Lietuvos laikais
buvo lietuvių tiesioginiai
kaimynai ir dideli tų tautų
plotai ilgus metus buvo val
domi Didžiųjų Lietuvos Ku
nigaikščių. Tiktai iš dviejų
pusių lietuvių teritorija yra
supama neslaviškų tautų:
šiaurėje — etnografiniai gi
miningų latvių, o vakaruose
— germanų.

rioje abi valstybės turėjo
vienodų teisių ir pareigų.
Fakto keliu XVII ir XVIII
šimtmečiuose kai kuriais
atžvilgiais (bet tik kai ku
riais atžvilgiais!) LietuvosLenkijos valstybės reikalų
tvarkymas labiau nukrypo
į Lenkiją, daugiausia to
dėl, kad tų laikų sluoksniai
— bajorija ir dvasiškija —
aplenkėjo, o neretai ir su
lenkėjo. Lenkų kalba ir pa
pročiai ėmė vyrauti lietuvių
diduomenėje. Tačiau ta pa
ti diduomenė labai atkak
liai gynė Lietuvos valsty
biškumą ir valstybinį savi
tumą. Tiktai pačiais pasku
tiniais Lietuvos — Lenkijos
konfederacijos
gyvavimo
metais, istorinių pavojų aki
vaizdoje, abiejų valstybių
santykuiose ėmė reikštis su
siliejimo tendencija, bet ji
jau nebuvo įgyvendinta, nes
abi valstybės nustojo egzis
tavusios. •

VYRAI — gabūs prie medžio Iš
dirbinio mašinų lr prie cabinet dar
bų. Gera proga, pastovūs darbai.
Taipgi reikalingi viduramžio vyrai,
, kuriuos lšniokinsim medžio išdlrbil mo amato.
ILLINOIS MOILD1NG CO.
2411 W. 23nl St.

KAJETONAS STRAMSKIS
Gyveno 624 W. 37th St.

< "Draugas" Acme teiepbotol

U. S. marynai Guadalcanal saloje, Solomons, pirmąją
ofensyvos dieną paėmė japonų armijos papartį (vėliavą).
Tai įvyko rugp. 8 d. (Photo by Sherman Montrose; passed
by U. S. Navy censor).

A +A

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽUNKLAI

Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA

VYRU

Vienų Metų Mirties Sukaktis

VAIKINAI — 17 iki 20 metų am
žiaus reikalingi orderius išpildyti tr
tt. dirbant wholesale stoek rūmuo
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
ni darbai tiems, kurie parodys ga
bumą. Atsišaukite į
333 E. ONTARIO ST.

MOLDERIAI — prie "squeezer"
mašinos. Patyrę prie breso. Atsi
šaukite į
ACE FOVNDRY CO.
1659 N. Kostner Avė.

LABORERS
VYRAI 40—50 METŲ
Aukščiausia užmokestis dirbtuvė
je, kuri dabar dirba 100
Ka
rės medžiaga. Turi būt piliečiai.
Pašaukite dėl pasitarimo MANSPIELD 7161 ar asmeniškai atsi
šaukite i
JEFFERSON ELECTRIC CO.
beijLwood, ii.i..

MACHINISTŲ
Abelno viso amato vyrai reikalingi
prie Punch Press pataisymo darbų
ir prie užlaikymo tool room reik
menų. Atsišaukite į Personnel Dept.
tarpe 1 lr 5 vai. po piet.
EDISON GENERAL ELECTRIC
APPLIANCE CO., INC.
5660 W. Taylor St. Chicago

REIKALINGAS — GELEŽIES IŠ
DIRBSIĄS — LAY-OUT VYRAS pa
gelbėti formanui ir dirbti priėmimo
ir išsiuntimo departmente. Atsišau
kite J: E. M. WEYMER CO., 2820
West Grand Avenme.
MOLDERIAI — patyrę prie "alr
maehine" prie alumlno ir breco.
Geriausio užmokestis.
4836 W. DIVISION

GABUS VAIKAS reikalingas kur
nors pasiųsti reikalui esint. Pro
ga tokiam išsimokinti dantų labo
ratorijos biznyj.
THOMPSON’S DENTAL
LABORATORY
7850 S. Cottage Grove
HELP WANTED t- MOTERYS

MERGINOS — turi būt 18 metų ar
suvirš prie lengvų dirbtuvėje darbų.
40 centų J valandų. Patyrimas ne
reikalinga.
ANUHO.R
805 S. Jefferson
MERGINOS reikalingos prie leng
vų asserhbly ir solder darbų. Atsi
šaukite į
i
Rl N7-EL COFD A- TURE CO.
4727 W. Montrose Avė.

PATYRUSIOS MERGINOS reikalin
gos pripildyti cellophane maišiukus
su pudra (oovvderl. Pašaukite MI
CHIGAN 7 736
E. HOETTTHER
FOUNTAIN MERGINOS, dirbti die
nomis. Sekmadieniais nereikia dirb
ti. Patyrusios ar ne. Atsišaukite į
BLACKSTONE HOTEL PHARMACY
649 S. Michigan Avė.

OPERATORES — patyrusios prie
sing’e need’e mašinos. Gera užmokestisJ
Taipgi ' merginu reikalingi
išsimokinti.
Gera mokestis laike
mokinimo.
PROTFCTTON PRODUCTS CO.
615 No. Aberdeen

MERGINOS
Prie abelnų dirbtuvėje darbų.
HALSAM PRODUCTS
4114 Ravenswoc<l Avė.

FOUNTAIN MERGINOS ir PAR
DAVĖJOS reikaltagos.
Patyrimas
nereikalinga. Pilno laiko darbas.
F. W. IVOOIAYORTH CO.
4233 Archer Avė.
MERGINOJ reikalingos nuo 17 Iki
35 metų amžiaus — lankstyti ir kli
juoti Kalėdines atvirutes. Turi būti
švarios ir švaraus būdo. Darbo va
landos nuo 8:00 iki 4:30 popiet,
5 dienos i savaite. Kreipkitės į —
833 N. ORLEANS ST.. 4tli Floor
AUTOMOBILIUS
REIKALINGAS.
Nori Išmainyti gerą Groremę ir Dellcute8sen krautuvę už vėlyvos ma
dos (naujos) automobilių Ir cash.
Atsišaukite sekančiai:
DRAUGAS, Boi 210, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago.

PRANCIŠKUS WAIKASAS

Jau sukako vieni metai, kai
negailetstinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą vyrą
ir tėvelį Pranciškų Waikasą.
Netekome savo mylimo Rūgs.
3 d., 1941 m. Nors laikas tę
siasi, mes jo niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam
amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias su egzkvijomis ketvir
tad. Rūgs. 3 d., Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčioje, 7:30
vai. ryto.
Kvečiame visus gimines,
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Pranciškaus
sielą. Po pamaldų kviečiami
į namus po num. 1749 So.
Halsted St.

NULIŪDIMO

9

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAWICZ IR SCNAI
J. LIULEVIČIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotarii Direktorius
AMBUSANCa DteM Ir Kakq

VVorkmanship and Material Unexcelled
and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

2314 West 2Srd Plaee

TeL CANai 2515

4348 South California Avenne
Tel. LAPayette 3572

42-44 East 108th Street

ANTANAS M. PHltlJPS

TeL PULIman 1270

3307 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Haleted Ttreet

KREIPKma PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member ot the Ltthnanlaa Chamber of Oonunerce.

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

BUS BOYS — $15.00 j savaitę ir
valgis, taipgi ir uniformos. Matyki
te Miss YVerno.
HOTEL B1SMARUK UOFFEE
SHOP
171 W. Ramlnlnh 8t.

'LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS .

4685 W. Washtngton Blvd.
Tel. ESTebrook 8645

“DRAUGAS" HELP WANTED
ADVKRTIBING DEPARTMENT
127 ITo. Dearborn Street
Tel.: RANdoluh »488-»4BB

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

REZIDENCIJA:

Mirė Rugp. 30 d, 1942, 6:20
va1, vak., sulaukęs 45 m. amž.
G mė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kražių parap.,
Papušių kaimo.
Paliko riide'iame nuliūdime
2 sūnus Kazimierą ir Jurgį,
brolį,
pusseserę
Aleksandrą
ir švoge J Vincentą Jonaičius,
švogerką Elzbietą ir švogerį
Antaną
Kaidls;
giminaičius
Leonard ir Antaną Kairius ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas rašarvotas A. M.
Phillips koplyčioje. 3307 So.
Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Rugsėjo 3, Iš koplyčios
8:00 vai. ryto bus atlydėtas į
Šv. Jurgio parap. tažnyč’ą,
kurioje jvyks gedulingos pamaldcs už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuiėse.
Nuliūdę: tūnai. Broli , Pus
seserė,
švogeriai,
švogerką,
Glminaičal ir Giminės.
laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards
4908.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Marčios, Sesuo ir Giminės.

(Įsteigta 1889 m.).

MODERNI Išvidinė PARODA:

PASTOVUS DARBU
UMMTI TVARKYMĄ MAŽO TOOL
ROOM. PUIKI PROGA GERIEMS
MEKANIKAMS. KARO DARBAI.
ATSIŠAUKITE
BF.AUMONT ELEC. SVPPI.Y UO.
1319 8. Michigan Avė. — UAL. 7565

AUTOMATIC B. & S. SCREW MACHINE OPERATORIAI reikalingi
au nemažiau ’4 metų patyrimo. Ge
ra užmokestis. Defense da bi»inkai
dirbant pilną laiką, neatsifaukite.
EVER8HARP, INC., 1800 W. Roseoe Street

t

PRUZIN FUNERAL HOME

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MACHINISTAI - PATYRĘ

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

VIDURAM2IAUS VYRAI
PUNCH PRESS SET-UP MAN, TOOL GERA MOKESTIS, JEIGU BUSITE
MAKER, TIN SMITH, ASSEMBTINKAMI.
LERS reikalinga.
100%
WAR
PRODUCTION
REYNOLD’S
2659 W. Congress
2743 WEST 36TH PLACE

tinė fazė dar vyksta Vil tins, dar sunku šiandien
niaus krašte, kaip jau sa spręsti. Siena tarp abiejų
kyta, lenkai viešpatavo apie ’ tautų nusistos natūralinės
18 metų po pasaulinio karo, evoliucijos keliu.
tad valstybinės administra
(Bus daugiau)
cijos priemonėmis galėjo .
Tad lieka neginčijama is įleisti šiokias tokias šaknis.
torinė tiesa, kad Lietuvos
Gudų tauta ištisus pen
valstybė ir lietuvių tauta
kis šimtmečius įėjo į Didžio
niekuomet lenkų nebuvo vai
sios Lietuvos Kunigaikšti
domos. Jų valstybiniai ir
kultūriniai saitai ilgus me jos sudėtį. Pats gudų tauti
JUOZAPAS GRENCIUS
tus buvo glaudūs, betgi Lie nis savitumas, jų skirtingu
Gyveno 4461 So. Washtenw
Avė.
tuvos valstybė visą laiką iš mas nuo kitų slavų tautų,
Mirč Rugn. 31 d., 1942 m.,
4:08 vai. po piet, sulaukęs
laikė savo savitumą, o lie yra žymiai -išryškėjęs kaip
pusės amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš
tuvių tautos kamienas, iš tik to fakto išdavoje, jog
Varnių
parap.,
Drabuksčių
kaimo.
skyrus diduomenę, istorinės jie priklausė Lietuvos vals
Amerkoje išgyveno 40 m.
Pa'iko dideliame nuliūdinę
Lietuvos laikais nebuvo gi tybei. Abiejų tautų šimtme
seserį Marijonų Grenčaitę, 5
čiais
trukęs
bendravimas
liau lenkiškumo nei palies
brolio vaikus Dominiką, Jo
ną (U. S. Nava), Petrą, Juo
visuomet
vyko
sklandžiai
ir
tas. Kai ryšium su tautiš
zapą ir Albertą? brolio duk
terį
Marijoną
Nabaž'S,
jų
kumo ir demokratijos šūkių nėra palikęs jokių nemalo
šeimas ir daug kitų draugų
tr pažįstamų.
įsivyravimų Europoje XIX nių nuosėdų tų tautų atmin
Lietuvoje paliko 2 seseris
ir 2 brolius.
šimtmetyje iškilo pati tauta tyje. Kai kuriose vietovėse
Kūnas
pašarvotas
adresu
445 9 So. Wa htenaw Avė.
visoje platumoje, tai daž lietuvių ir gudų gyvenamie
Ijaidotuv&j Jvyks šeštadienį,
Rug9 5 d. iš namų 8:30 vai.
niausia iš kaimiečių tarpo ji plotai yra įaugę vienas į
ryto bus atlydėtas J Nekalto
Prasidėjimo
švenč.
Panelės
atsiradusi lietuvių šviesuo kitą, jog praktikoje yra
parapijos bažnyčią, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už
menė galutinai nusikratė sunku nustatyti aiškią sie
velionio šie ą.
Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimie
lenkų įtaka, ši kova, galima ną tarp jų. Etnografiniai
ro kaulines. į
•■'t t
Nuoširdžiai kvieė’ame visus
sakyti, yra pasibaigusi lie paėmus, lietuviai dėl istori
gimines, draugus ir pažįsta
dalyvauti laidotuvės.,.
tuvių tautiškumo visišku nių aplinkybių yta net už-'i mus Nuliūdę
Seserys, Broliai
Brolio Valkai ir kiti Giminės.
laimėjimu, nors, dėja, turė leidę kai kuriuos plotus gu
Laidotuvių Dlrektorus J. F.
ta ir nuostolių, nes diduo diškumui. Kuri tauta tuose
Eudeikis, Tel. Yards 1741.
menės dauguma atskilo nuo plotuose galutinai įsitvir

Iš minėtų keturių tiesiogi
nių ar netiesioginių slaviš
kų kaimynų nei gudai, nei
ukrainiečiai, nei lenkai nė
ra valdę lietuvių tautos.
Tiesa, lenkai naujausiais lai
kais, po gen. Želigovskio at
mintino inscenizuoto pučo
nuo 1920 iki 1939 m. valdė
Vilniaus kraštą. Tačiau mes
šioje apžvalgoje ' neturime
tikslo tiesiogiai apimti mo
derniuosius laikus, tenkindamiesi kiek tolesnės lietu
vių tautos istorijos apžval
ga. Su lenkų tauta lietuviai
ilgus šimtmečius buvo suda
rę konfederaciją. Tie saitai
buvo ilgainiui nuėję iki di
delio glaudumo. Lietuvos di
dysis kunigaikštis buvo kar
tu ir Lenkijos karalius. Apie
kai kuriuos vėlesniuosius
Lietuvos valdovus galima
būtų išsireikšti ir atvirkš
čiai, v būtent kad Lenkijos
karalius
*
■ «buvo
’ . ir5 - * * Lietuvos
.
didysis kunigaikštis. Tačiau
Lietuvos Didžioji Kunigaik
štija niekuomet nebuvo rea
liai jsiliejusi į Lenkijos val
stybę. Lietuva buvo pilna
teisis narys dvilypėje Lietu savo tautos ir nuėjo su lenvos-Lenkijos valstybėje, ku i kiškumu. šios kovos pasku-
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Daug mūsų, lietuvių, parapijų turi savas mokyklas,
kurios turi visas reikalingas teises ir pilniausiai kvali
fikuotas mokytojas. Tikrai gaila, kad ne visos Ameri
kos lietuvių parapijos tokias mokyklas turi.
>
Tiesiog sunku yra surasti tokius žodžius, kuriais vi
sa pilnuma būtų galima įvertinti lietuviškųjų, katali
kiškųjų mokyklų reikšmė. Ji yra, vienu žodžiu, taf*p di
delė, kaip yra didelis žmogaus gyvenimo tikslas, kaip
didelis yra mūsų negausingos tautos šioje žemėje pa
šaukimas. Lietuviškoji katalikiškoji mokykla mūsų sū
nų ar dukterį padaro pilnesniu kataliku ir lietuviu, iš
augina jį pilnesniu žmogum, suprantančiu gyvenimo

tiksią.
Kurie tėvai nenorėtų, kad jų vaikai išaugtų žmonė
mis pilna ta žodžio prasme, kad jie būtų pildančiais
Dievo valią — atliktų savo pareigas ir kaipo katalikai
ir kaipo lietuviai, kuriems Aukščiausias skyrė tokiais
gimti ir būti garbingo krašto — Jungtinių Valstybių
piliečiais.
Jei tėvai, savo pašonėje turėdami lietuvišką katali
kišką mokyklą, jon neleidžia savo vaikų, jie tikrai skau
džia.! nusikalsta ir lietuvybei ir katalikybei. Dėl to, atsižveldami į begalinę savųjų mokyklų svarbą, mes kar
tojame ir kartosime, k.ad lietuvių katalikų vaikams yra
skirta ne kitokia, bet lietuviška, katalikiška mokykla.

yra neišsemiami turtų ir visokios karui reikalingos me
džiagos rezervai. Nežiūrint kaip ilgai tęstųsi karas, tie
rezervai neišsisems.
Nepaisant kaip nepakryptų karo eiga rusų ar Kini
jos fronte, Amerika su santarvininkais ne tik atlaikys
priešų puolimus, bet netrukus galės duoti Tokio-Berlyno ašiai tokius smūgius, kurie bus daug stipresni ir
efektingesni, negu Hitlerio blitzkriegai.
Sekdami mūšių eigą, kiekvienas iš mūsų, kad ir ne
būdami dideliais karo žinovais, galime išpranašauti, kad
antrasis pasaulinis karas neužsibaigs nei šiandien nei
rytoj. Vokietijos nacizmui — naujosios gadynės pagonizmui, nešančiam vergiją visoms tautoms, visai žmo
nijai, siekiančiam sunaikinti krikščioniškąją civiliza
ciją, nugalėti reiks dar didelio jėgų įtempmo, didelio
pasiaukojimo. Daug jėgų pareikalaus ir japonų impe
rializmas ir militarizmas sutriuškinti. Bet ar tai įvyks
anksčiau ar truputį vėliau, nieks iš mūsų neabejojame,
kad Amerika ir jos santarvininkai laimės ir antrąjį pa
saulin) karą. Dar daug au — Amerika ir Jungtinės tau
tos š) kartą laimės ir pastovią, teisingą taiką ir laisvę,
gerovę visoms tautoms ir visiems žmonėms!

Taip vadinamieji jurisdikcionaliniai darbininkų strei
kai galėtų pasilikti vien tik nemaloniu praeities atsimi
nimu, jei pavyktų proponuotas CIO—AFL (Congress
of Industrial Organizations ir Amerikos Darbo Fede
racijos) pasitarimas organizuotųjų darbininkų taikai
atstatyti.
CIO pirmininko Murray taikos pasiūlymas Amerikos
Darbo Federacijai buvo padarytas ir vietoje ir laiku.
Sakoma, kad p. Murray tokį žingsnį padarė Prezidento
Roosevelto raginamas. Bet nesvarbu kieno tai buvo ini
ciatyva. Svarbu, kad tai padaryta vaduojantis darbi
ninkų gerove ir, pagaliau, patrijotizmu. Svarbu, kad
proponuojama darbininkų vienybė duotų naujo stimu
lo karo reikmenų produkcijai.
Kiekvienaą/ sveikai galvojantis pilietis turi pripažin
ti, kad organizuotojo darbo taikai įvykus, nepaprastai
daug būtų pažengta į priekį algoms stabilizuoti ir ka
ro produkcijai pagyvinti. Ir vienas ir kitas reikalas
yra nepaprastai didelės reikšmės ir jų realizavimas rei
kalauja bendros, vieningos visų darbininkų akcijos.
Dar pažymėtina, kad Murray ir p. Green savo ran
kose dabar turi geriausią, kokią tik galima surasti,
vaizdą sveikam Amerikos unionizmui. Darbininkų tai
kos ir vienybės pirmoje vietoje laukia darbininkai, lau
kia jos spauda, laukia visuomenė ir lauku kraštas.
(7
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Kai 1914 metais prasidėjo pirmasis pasaulinis karas,
daug kas manė, kad karas ilgai nesitęs. Net karo žino
vai sakydavo, kad prie naujų karo pabūklų, prie naujų
laikų išradimų karas greit bus užbaigtas. Tais laikais
jau buvo išrasti lėktuvai, tankai, toli nešančios kanuolės etc. Bet kariuomenės surado apsigynimo priemones.
Dėl to karas galėjo tęstis suvirž keturis metus.
Kai 1939 metais, rugsėjo 1 d. Vokietija pradėjo savo
blitzkriegus, labai greit parblošJiė Lenkiją, kitas val
stybes ir net Prancūziją, taip pat daug kas manė, kad
šis karas nebus ilgas. Nauji karo metodai, mechani
zuotas armijos, galingi tankai, ištobulinti lėktuvai grei
tai prives prie karo eigos persvaros vienon dr kiton
pusėn.
,
Tačiau ir antrasis pasaulinis karas jau įėjo į ketvir
tuosius metus. Ar Tokio-Berlyno-Romos ašis bus su
daužyta 1043 metų pabaigoj t. y. po keturių metų, kaip
pirmasis pasaulinis karas, šiandien apie tai galima tik
spėlioti.
i
Tiesa, kad paskutinėmis dienomis Berlyno-Tokio ašis
truputį jau subraškėjo, nes ir rusų fronte ir Pacifike
priešams nebevyksta; tiesa, kad pats Hitleris trijų me
tų karo sukaktuvių proga šaukė vokiečius ir savo tal
kininkus dar didesniam pasišventimui ir įsakė labai
stipriai susivaržyti diržus, bet tai dar nereiškia, kad
greit ir pigiu būdu ašis jau galima bus sutreškinti.
Pirmoje vietoje Japonija ilgai prie karo rengėsi ir
. dėl to jos karo mašina nėra menka. Vokietijos naciai,
kaip pats Hitleris prisipažino, rengėsi per suvirš šeše
rius metus ir visą krašto turtą sudėjo į apsiginklavimą
ir armijų paruošimą. Per tris metus vokiečiai milžiniš
kas nuostolius pakėlė, tačiau užkariautuose kraštuose
jie surado tiek žaliavos, žihalo, maisto produktų ir ki
tokių gėrybių, kad karo padarytus nuostolius gali pa
pildyti ir karą vesti toliau.
Tai žinodamos Jungtinės Valstybės ir Jungtinės Tau
tos, nedaro sau iliuzijų. Jos rengiasi ilgam karui. Ir
Jungtinės Valstybės, kaip ir pirmame pasauliniame ka
re, suvaidins lemiamąjį vaidmenį. Jos tik dabar dides
niu tempu tepradėjo mobilizuoti vyrų jėgas, tik dabar
dar plačia vaga tepradeda išsijudinti karo produkcija,
o jau pasekmes matome. Vokiečių blitzkriegų laikams
jau padarė galą. Nebesmarkauja ir japonai. Amerikoj
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Darbininkų vienybė

Mokykla ir mes

Ketvirtieji karo metai
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SPAUDOS APŽVALGA
Lietuva bus laisva
“Garsas” rašo:
“Lietuva vėl prisikels. Tik nenusiminkime ir nenuleiskime rankų. Tegu atgyja pirmojo pasaulinio karo
laikų Amerikos lietuvių pasiryžimas, veiklumas ir entuzijazmas. Rengkimės politinei ir ekonominei kovai.
Stiprinkime Lietuvai Gelbėti Fondą, kuris šelpia lietu
vius nukentėjusius dėl okupacijų ir karo. Neduokime
išmirti badu ir nuo epidemijų lietuvių ’ inteligentams
ištremtiems į Sibirą. Stiprinkime fondą ir politinei
akcijai, nes sustojus dundėti kanuolėms reiks siųsti
delegacijas į svarbias konferencijas ne tik Ameriko
je, bet ir Europoje.
««<
“Didžiausiu nuoširdumu remkime Amerikos pastan
gas laimėti karą, nes tik šiai šaliai laimėjus agresija
bus pašalinta. Išpirkti karo bonai ir ženklai, rėmi
mas Raudonojo Kryžiaus ir kitų patriotinių organiza
cijų bus stiprūs argumentai, kuomet reiks atsikreipti
į Washingtoną prašant užtarymo Lietuvai.
“Už Lietuvos laisvę pakels savo balsą ir lietuviai
kariai kovojanti po Amerikos ir kitų demokratijų
vėliavomis. Jų bus tūkstančiai. Tarp jų dabar ran
dasi pasižymėjusių didvyriškais žygiais. Už tai gerą
darbą atlieka lietuvių parapijų klebonai ir tos orga
nizacijos, kurios sistematiškai registruoja lietuvius
tarnaujančius militarėje Amerikos tarnyboje.”

J. K. ir Ed. Kubaitis “Vy
tyje” vis dar polemizuoja
anglų kalbos jaunimo laik
raščiuose klausimu. Ir gerai.
Klausimas vis tik yra aktu
alus. Jis reikalauja gero ap
tarimo ir išmintingai nusta
tyto plano.

Po svietą pasidairius
Vikeišino laikas jau veik
pasibaigęs. Daugelis mano
tavorščių turėjo vieni ilges
nius, kiti trumpesnius vikeišinus. Ale nei vienas nė
ra parašęs įspūdžių. Dėl to
savo maeniu delnu spaudžiu
delną žilvičio, kuris vienui
vienas nepamiršo parašyti.
Štai jo rinmingi ir ritmingi
įspūdžiai:

•
Mūsų jaunimo daugumai
reikia anglų kalba laikraš
čio ar žurnalėlio. Jis reika
lingas ne kam kitam, kaip
tik sekmingesniam ir grei
tesniam perdavimui jauni
mui to, ką mes jam turime
perduoti.
«

MAUDYNĖSE

Šiandien yra būtinai rei
kalinga duoti mūsų jauni
mui anglų kalba raštų iš
Lietuvos istorijos, geografi
jos ir bendrai iš mūsų tau
tos gyvenimo. Reikalinga,
kad jaunimas kuo plačiau
siai susipažintų su lietuvių
literatūra, menu ir. aplamai,
kultūriniu tautos gyvenimu.
Mes dėl to labai džiaugiamės,
kai Lietuvių Kultūrinis Ins
titutas išleido anglų kalba
rašytojo A. Vaičiulaičio tru
mpą Lietuvos literatūros is
toriją. Daugiau tokių leidi
nių!
•
Suprantama, kad nėra jo
kio išrokavimo mūsų jauni
mui brukti per mūsų laik
raščius ar žurnalus tokius
raštus, kurie jokio sąryšio
neturi su lituanistika. Ben
drosios literatūros anglų kal
ba Amerikoje netrūksta.
Duodami anglų kalba kuo
daugiausiai lituanistikos, ir
į Amerikos kultūrinį gyve
nimą įnešime ką nors nau
jo, gražaus.
Tad, tie klausimai yra ir
svarbūs ir aktualūs. Svars
tykime juos ir rimtai ir saitei.
, ,
•
Ar žinote, kad “Draugas”
atsikraustęs į Chicagą, pir
miausiai prisiglaudė senojoj
Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyno kapeliam joj, kurioj
tuomet gyveno a. a. kun. A.
Staniukynas. Ten apsigyve-

Dangaus skliautai lyg sus
tingę,
Nei mažiaušio debesėlio,
žemai bangos, baltasparnės
Plauna krantą pilko smėlio.
Saulės spinduliai čia veikia
Oda vario — indi j onų.
Čia nei kelinių nereikia,
Nei mergoms margų si
jonų.
Ei, brolyti, šok į ratą,
Tegul bangos pasiūbuoja!
Tai bus kūnui į sveikatą,
Kad saulutė "išbučiuoja”.»

“Išbučiuoja” visą kūną,
Veidą, šonus ir krūtinę.
O tos bangos, it undinės,
Pamyluoja apkabinę.

So. Boston’o “Darbininke”
rašoma, kad Lietuvos Minis
tras Amerikai p. Žadeikis
prie savo sveikinimo Lietu
vos Vyčių seimui pridėjęs
ir pasiūlymą “panagrinėti
Lietuviškojo Bataliono gali
mybės idėją”.
Vienas vytis, perskaitęs
tokį pasiūlymą, štai, ką pa
sakė:
Kad suorganizuoti lietu
višką batalioną reikia turė
ti kurs nors savo valdžią.
Sako, turime prezidentą, tu
rime ministrą, bet niekur he

no ir pirmasis “Draugo” re
daktorius a. a. kun. A. Kau
pas.

v
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r

Čekai jau seniai turi savo vyriausybę Londone. Če
kai, kurie, kaip ir lietuviai, pasidavė be pasipriešini
mo, šiandien kovoja ,su naciais. O mes?' Mes Londo
ne netenkame paskutinių teisių į nepriklausomybę...

Lyg, rodos, anglas būtų geresnis už lietuvį. Lyg,
rodos, lietuvis būtų nevertas laisvės.
Bent čia, Amerikoje, kur ir Prezidentas Roosevel
tas yra mūsų draugas, nereikėtų nuleisti rankų.
Laikas bristi per Rubikoną!"

— Žmogaus kūnas yra
įdomi mašinerija, — kalba
profesorius. — Kiekvienas
jo organas yra labai tobulas
ir kiekvienas atlieka savo
paskirtį puikiai be kitų pa
gelbos. Pavyzdžiui, širdis,
plaučiai ir k. Kuris studen
tų pasakys man, koks tik
rasis yra organų tikslas?

— Kad duoti daktarams
ir chirurgams pragyvenimą!
— greit atsakė pirmakursis
studentas.

Spicpirvirvio Dumkos
Viedomosčis pasigenda “lai
škų iš Lisbono”. O, būdavo,
barasi kam jie dedami. Tai
gi, pas komunistus, ar nei
si per dvarą vis tiek mušti
gausi. Bet kam laiškų sielo
tis, juk Viedomosčis pui
kesnių, net paslaptingų “lai
škų paliepimų” gauna.

Kai kurių kairiųjų Ame
rikos lietuvių politinis išsivystimas aiškus: iš laisvamtnizmo į socializmą, iš so
cializmo į bolševizmą, iš bol
ševizmo į kiaulizmą.
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“Vienybė” rašo:
“Ir vėl nieko negirdėti apie lietuviško batalijono
organizavimą.

Universiteto
medicinos
fakultete profesorius aiški
na studentams bendrąją ana
tomiją (Anatomija yra mo
kslas apie žmogaus kūną
prof. Kamp).

ŠVENTAI VALANDAI ALTORIUS

s-

Aktuali pastaba

turime valdžios, kokią turi
lenkai, čekai ir kitos našių
pavergtos valstybės. Paga
lios, sako, batalionui net vė
liavos neturime. Antai, sa
ko, savo kambary ant sie
nos turiu plekatą su “Uni
ted Nations Fight for Freedom”, vėliavomis. Ten net
lietuviškos vėliavos nėra.
Sako, valug mano figerių,
pirma reikia, ar jau senai
reikėjo, panagrinėti lietuviš
kos valdžios suorganizavi
mo galimumus, o jau pas
kui šnekėti apie batalionus.
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("Draugai" Acma tetepnotoi

Toks altorius bus pastatytas Soldier Field, Grand parke, šventos Valandos

iškil

mėms, kurios įvyks rugsėjo 13 d. vakare. Pažymėtini spalvuotų šviesų pilioriai ir mil
žiniškas baltas kryžius. Altorius stovės šiauriniam stadijone gale ir visų akis į save
patrauks.
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VVAVES UNIFORMOSE

PER "DRAUGO" PIKNIKĄ BUS
PARDUODAMI KARO BONAI
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Šventą Valandą bus galinga
malda už taiką ir laimėjimą

Šis “Draugo” piknikas bus
f II WIHt' dfAK
ypač patriotiškas, nes per
šį pikniką bus stengiamasi
kuo daugiausiai išparduoti
karo bonų, kad padėjus Amerikos valdžiai kuo grei
čiausiai laimėti šį karą ir
apsisaugojus nuo infliacijos.
< “Draugą*" Acme teiepnoiej
Juo daugiau mes pirksi
Waves karininkės pirmą kartą apsirengė uniformomis
me karo bonų, juo uoliau
Washingtone. Iš kairės: Rear adm. Randall Jacob; Įeit.
Its <jo»n<| to cott BiUiont to
mes atliksime Amerikos k ras
Romand. Mildred McAfee, direktorė; Įeit. Elizabeth Rey4«fi»nqtheJop!
tui savo pareigas, juo kruop
nard; Įeit. Jean Palmer; Įeit. Virginia Carlin; Įeit. Marian
ščiau mes suvaržysime savo
Enright; ensign Dorothy Foster.
gyvenimą, tuo greičiau ateis
taika ir turėsime žmoniš
V. S. Trtatur? Dtfar Imtut
kesnį gyvenimą.
Felicija Žaldokaitė
.Skardiniu rinkimas
Mūsų broliai lieja kraują
Laikraštis “Draugas” pla
Chicagoj netikęs
karo
frontuose už Amerikos pasirinko slaugės
čiai ir visapusiškai infor
muoja apie pasaulio įvykius, laisvės vėliavą ir pavergtų profesiją
Chicagos metropolijos sri
tautų
išlaisvinimą.
Tai
yra
o ypač kreipia dėmesį į Aty skardinių rinkimas neti
Praeitą
birželio
mėn.
bai

nepaprastai
reikšmingos
ir
merikos krašto ir lietuvių
kęs, pareiškia vietos liekagusi
šv.
Kaizmiero
Akade

didvyriškos
kovos.
Mes
neišeivijos Amerikoje gyveni1 nų rinkinio direktorius Wimą
norime, kad mūsų brolių miją ir gavusi diplomą už lliam L. McFetridge. Jis sa
“Draugas” yra lietuviškas Į kraujas ir pastangos nuei- muziką F. žaldokaitė dabar ko,
kad
Čhicagai
kas
ir amerikoniškas laikraštis, tų vėjais. Mūsų didžiausias įstoja į šv. Elzbietos Ligo mėnesį buvo skirta 3,500 to
todėl jis gyvai sielojasi šio troškimas, kad turėtumėm ninės “Training School for nų skardinių surinkti. Per
£xtra! Extra!
krašto, lietuvybės ir katali laisvą demokratišką gyveni Nurses.”
pirmąjį mėnesį, kurs pasi
Marąuette Manor
mą ir kad tokiu laisvu gy
kybės reikalais.
Žaldokų šeima (p. Žaldo- baigė rugpiūčio 16 dieną, su
2-jų aukš- mūr. 2x6 namas
Žemės sklypas yra 36x125 J>.
“Draugas” uoliai remia venimu galėtų džiaugtis tie, kienė, Aleksandra Poželaitė rinkta vos 315 tonų.
vanduo; yra Jr gaiadžius 2
Jungtinių Amerikos Valsty kurie šiandien yra pavergti į§ namų, , duktė žymios Liessr^*..... $12.300
Jei suvartotų skardinių rin
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
bių pastangas laimėti šį ka diktatorių. Kadangi mūsų tUvoj šeimos) senai pasižyžemės plotas 30 pėdų; karStas
kimas
ir
toliau
bus
caip
ap

rą ir visomis išgalėmis in troškimas yra garbingas ir nuėjo kaipo visuomenės veiGaradžlus 2 auto- 4111 Ofin
mobillams. KalnaJ?l*iOUU
leistas,
apie
Naujus
Metus
formuoja savo skaitytojus šventas, todėl mes šį savo k ėjai ir dosnūs rėmėjai mūModernus 5 kamb. •cottage' su
aukštu cemento fundamentu;
kaip sėkmingiau žmonės ga troškimą dar labiau darbais sų įstaigų. Matas Žaldokas, vyriausybė bus priversta už
drausti
toliau
visokį
mais
5.400
li prisidėti prie Amerikos įrodysime per “Draugo” pik pirmas lietuvis arkitektas,
5-ktų
kamb.
medinis
‘cottaKe’
laimėjimų visose srityse: niką, pirkdami karo bonu3. daug mūsų įstaigų yra su tą gaminti skardinėse narni
su 7 5 pėdų frontažu. Yra lr
gamdžtus 2 auto4 CfYfl
Per “Draugo” pikniką, planavęs: dalį šv. Kazimie niam (savo šalies) vartoji
tiek karo vedime, tiek eko
mobillams. Kaina.
‘i/UUU
3 fletų mūr. namas (2x5 nominiame, tiek socialinia Vytauto parke bus speciali ro vienuolyno, šv. Kryžiaus mui, Skardinės toliau bus
1x4 - 1x3). nuomos • |140.00
maistui,
Steam heat. 2 automobiliams
me, tiek kultūriniame gyve vieta, kur bus parduodami ligoninę, Waukegano bažny vartojamos tik
graradžiur, arti 70-tos Ir So.
Halsted Street.
karo bonai. Pirkuaiųjų toro.6ią
TSvų Mari. kurs reikalingas kariuome- .
nime.
S 7,500
Kaina ................
Ateina rugsėjo 7 diena, bonus vardai ir pavardes bus jonų 8eminarij, lr LaMar. r.ei ir “lend-lease”.
Brighton Park
Labor Day. Visai lietuvių vi garsinamos ne tik per gar<Są.gos senelių prieglaudą.
Direktorius kaltina dau2x4 kamb, mūrinis namas —
bungajow stogas, saulės salo
suomenei tai nepaprasta die siakalbį, bet bus paskelbtos
Seniau Žaldokas ak- ' giausia šeimininkes, kurios
nas yra fronte.
Kaina ..................
$ 8.500
na, nes tą dieną Vytauto ir laikraščio “Draugo” pus tyviai dalyvavo organizaci- į šį reikalą rimtai neatsinedarže įvyksta “Draugo” di lapiuose.
H. VVOJCIECHOVVSKI
jų darbuotėj, ypač Federa ša. Turėtų būti kitaip.
Tat visi į “Draugo” pik cijoj. Jo svarus protas, iš
dingas, šaunus, linksmas ir
J. MAY
niką
ir
ten
bus
Labai
gera
patriotiškas lietuvių susibūW. BRZEZINSKI
silavinimas ir
idealizmas
Išviršinis švarumas yra
520» SO. ASHLAND AVENUE
rimas, išvažiavimas, arba proga įsigyti karo bonus, daug prestižo davė mūsų
vidujinio tyrumo laidas.
kaip paprastai vadinama — Karo bonus pardavinės lieorganiazcijoms. Dabar sa
piknikas. šis “Draugo” pik-: tuvių spulkos: Chicago Savko, profesijos darbais už
nikas bus didingas, nes į jį ings and Loan Association,
verstas, nes jo sąžiniškuH A D A D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
suvažiuos didingi ir garbin- Šv. Antano Savings and Loan
L/iiD/aIa. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
mas ir savo profesijos gilus
gi lietuviai amerikonai, šis’ Association, Midland Buildpažinimas labai įvertina- !
PIRM PIRKIMO
“Draugo” piknikas bus šau- ing and Loan Association ir
mas
tų,
kurie
su
juo
turi
Atvyk | m Gnu Jardą ir »pčiūi€k sto
nūs ir linksmas, nes į šį pik- Į Mutual Federal Savings and
ką lr ąukfitą rūšį LENTŲ—MILLrėikalą.
niką ' suvažiuos garbingiau- ’• Loan Association.
WOKK
— 8TOGŲ IR NAMŲ MAN. '
TKRIJOLĄ. Dėl garažų, perėtų, vlši
kų, skiepų kr flato- PASITARK SŲ
I
MCSŲ EKSPERTAIS dėl koaHtrukPankonis iš Detroit, Mich.;
djog lr pertaisymo namą.
HIIH
A. Vyšniauskas iš Hartford
Storai Sash, Combination — Poor and Insulažjon
Conn.; I. Lulesas iš Pitts
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
H)
burgh, Pa.; S. Luinis iš Cam
Cash arba Leagvais Išmokėjimais
bridge, Mas3.; Rose Dzikas
STANLEY LITWINAS, General Manager
Kiekvienas ekstra tiklelu-* I® Wisconsino: K. Mažei iš New Britain, Conn.; O.
kas yra ekstra proga gauti k* iš Kenosha, J. Kindrec- Landzevičienė iš Worcester,
CARR-MOODY LUMBER CO.
nors vieną tų dovanų. Taip, kis iš Sheboygan, P. Barš- Mass.; Mašinskienė iš WorLIETUVIAI SALESMANAI
S0S9 8ooth Halated SL
Tel. Victory 1272
reikia nusipirkti, kiea gali kaitienė iš Kenosha, A. Strau cester, Mass.; M. Vasyliūtė
ma, daugiau tikietukų ir vis akas iš Two Rivers, Ag. Ziz- iš VVaterbury, Conn.; J. Grabūsite arčiau prie progos minskienė ir B. Zizminskai- bausky iš Brisbane, Cal.
Visiems ir visoms esame
tė iš Racine, Wis., P. čepunors vieno tų bonų.
labai dėkingi už gražų prie
kienė iš Kenosha.
Sekantieji iš Chicagos grą
~
... , Iš Illinois: Vyšniauskai iš lankumą parodytą mūsų į*
žino Ukietukus: C. Kulbia, e . ,. .. T ,
...
WEST VIRGINIA GENUINE
Nakrošienė, S. MiIler, J. Ce-į S*M*ln®fle*d’ J' CerneV,ilUB’ staiga i. Taip, tariame nuo
POCAHONTAS
iš Cicero, B. Kelpša iš Cice širdų ačiū už didelę pagal
Kol dabartinis atakas dar neišparduociūnas, S. A. Pileckas, J.
XXX
ro, M. Sriubas, P. Zaurienė, bą.
tas,
ir neturėdami vilties gauti daugiau
Krauss, A. Mocas, B. ZaS. Kajutienė iš Melrose Pk.,
tuojau,
mes siūlome, tiesiog iš geležin
nauskicnė, S. ir V. LakaviChicago
universieto
kari

J. Kabei ienė iš Melrose Pk.
kelio karo jums;
ciai, K. Šerpetis, J. GcrdžiūGENUINE POCAHONTAS,
.
/ r
Iš kitų valstybių: Ag. Jo nių studijų instituto apie
nas, O. Milerienė, J. MazeMine
mu
labai
Jumpeuoti,
tonas
už
tiktai
O»OO
cienė iš Boston, Mass.; P. 1,000 studentų praeitą sek
liauskas, J. Preibis, A. GenGENUINE POCAHONTAS,
Buzinskas iš Providence, R. madienį savo įgytą instituPečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
rimas, J. Ramoška, J. LucI.; J. J. Šiaučiūnas iš King- tė karinį mokslą išbandė su
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kus, D. ,Gasparkienė. K. Dzu- aton, Pa.; J. Laukša iš New rengtais manevrais apskri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU
gas, J. Baranauskas, A. Gri Britain, Conn.; J. Pavilionis ties miškeliuose Palos Par
5332 SO. LONG AVB.
TEL. PORTSMOUTH 9022

&JTAMPS!

SEKANTIEJI SUGRAŽINO
PIKNIKO TIKIETUS

CRANE

COAL

CO.

$8.95

Hartford,

Conn.;

Mary ke.

22 d. įvyko šauni puota An
gelai Šimonis ir Juozui Beleckiui. Puoton sukviesta
daug svečių Angelos tėvelių
namuose, 4330 So. Hermi
tage Avė. Jauniesiems sudė
ta daug dovanų ir linkėjimų.
Svečius Angelos tėveliai pa
vaišino.

litariniai komitetai išsiun
tė specialus laiškus visiems
karo tarnyboje esantiems
Chicagos vyrams. Kviečia
juos dalyvauti šventos Va
landos maldoje rugsėjo 13s
d., 9:50 vakare. Laiškuose
įdedama: malda už tautą
Angelą Šimonis su Juozu
karo metu, malda už esan Beleckiu Moterystės sakra
čius aktyvioj karo tarnyboj mentą priims rugsėjo 12 d.,
vyrus ir popiežiaus Bene 4 vai. popiet šv. Kryžiaus
dikto XV klasinė “Malda už bažnyčioj. Vestuvių puota i*
Tą pat laiką visi tarnybo Taiką”. Pagaliau jiems siun vyks Syrenas salėje, 4270
čiamas
tvarkraštis,
kur Archer Avė.
je esantieji katalikų kape
Juozas ir Angelą pavyz
lionai visuose frontuose pa koks laikas yra 9:50 vak.
Chicagos
laiku.
dingi
katalikai, priklauso
ragins tarnybos vyrus ka
Tuojau po tylioj maldos prie kat. draugijų. Juozas
talikus, kad jie vienai minutai susikauptų ir pasimel ir meditacijos Soldier Fielde šįmet baigė Loyola univer
stų su saevo tėvais ir namiš trimitais bus pranešta apie sitetą, taipgi turi gražų hal
sekamą iškilmingą benedik- są ir lietuvių kalbą vartoja
kiais Chicagoje.
ciją Švč. Sakramentu. Be- gerai.
Kai tūkstantinės minios
Angelą veda grožio galio
nedikc;ją suteks Arkivys
suklaups Soldier Field staną savo tėvelių namuose.
kupas Stritch.
dijone, kiekvienas asmuo,
Dieve palaiminkk šią jauną
kurio sūnus, brolis, ar vyras
porelę moterystėje.
Rap.
yra karo frontuose, susi
YVU f K STIJBIO
jungs maldoje su Arkivys
I94T Wesf 35* Street
Kurie netiki į ateinantį
kupu S. A.
Stritch už di
gyvenimą,
yra mirę ir šiam
MO T
dvyrių saugų grįžimą pas MODERN
gyvenimui.
(GOETHE).
saviškius.
<0.1 PLET E
V
Arkivyskupijos parapijų ADVANCED
I.OUES1 rOSSIKtb IRr. ta
’v\ DIDELIS 161>ARPAV^AS MPSU
380 Šv. Vardo draugijų mi- PHo.NE LAFAYETTE 2M3
M1LŽ1NUKO STARO MLZULA-

\

iš

Town of Lake —• Rugp.

Chicagos motinos, žmo
nos ir visi namiškiai dvasi
niai susijungs su savo did
vyriais Amerikos kovų fron
tuose 9:50 vakare rugsėjo
13 d,, kai Chicagos karo
tarnybos vyrai visam pašau
(ly ir tūkstantinės žmonių
minios, susirinkusios ffeven
to Vardų Šventą Valandą
sukels galingą maldą už tai
ką ir laimėjimą. x

Laikraštis "Draugas" nori, kad žmonės per
Labor Day kuo daugiausiai pirktu karo bontį.
Šis "Draugo" piknikas bus ir karo bonų
pardavimo piknikas.
ClIAtfC Jfe.
j si ir nuoširdžiausi lietuviai.

galiūnienė

"Bridal showcr"

LINIU instrumentų,
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEMPARDUOTI

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
8AJUPHONES,
PLUTES su “cases” — 335.00. 337.50,
345.00 lr 375.00. Visi garantuoti
,t,KnN^EFlTtnP,OŪfrAAAI. SPA-

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

tfveiiojame
|m» vLą
Obica«Qk

REMKITE
8ENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER,

MUTUAL UQUQR CO.
4707 So. Halsted SL
Telefonas: BOULEVARD 0014

NlSKI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
36.50. 33.50.
312.50 Iki 335.00.
STRIUNINIAI BASAI — 360.00,
3125.00 ir 3150.00. BASO UŽDENOALAS — 312.00. SMIČELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
U
CELLO — 31 50, 33,00. 35.00.
>10.00 lr 316.00. Striūnos dėl vi
sų vlrOsalnėtų instrumentų,. PASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 318.50.
>23.50. >35.00, >50.00. PEDALS.
UI BOYS.
CIMBOLĄ,
DRUM
H E ADS pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems

brase

lr

“resd”

Instrumentams

pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR JR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Glarnetams,
Triūbems,
Saxapbones,
Smutkoms ir Oultarams.
GOį,D«TETN’S MŪŠIO SHOP
• 14 Maxweil St. <Wi<«nco.

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SI f T \I su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 SįOO nfl
vertės “elose out” kaina ................................................. #AmsUU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
£ i 4 rfl
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ..........................

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT OOAT8,
Puikiai paslųtl. Tikra vertė nuo $15JOOd*Q «7C :1_:
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. &O./O IKI

7C

FUR COATS, $75.00 vertės,
<OQ nfl
Parsiduoda po tiktai ..........................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotu CC Q«i ir
vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina •D°*^**
ePO.0

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- d’l QO
da no tiktai ...............................................................................
$1540 vertės KOTAI.
7R
parsiduoda po tiktai ........................................................... m>O> / U

GABELS CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

WHOLESAI£

FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Seto «- Bedroom Seto — Ruga
— Radloa — Refrigeratom—
Waahera — Maageia — and

Stovas.
Nationally advertiaed itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061
w ' ikgSggggBS5gggggggSS,,ĮSg5g^{|

h ..įdd'na i. i ' "ISTa.
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Trečiadienis, rūgs. 2, 1942

RAYMOND S. McKEOUGH, NOMI
NUOTAS | SENATORIUS, DALYVAUS
DIENRAŠČIO "DRAUGO" PIKNIKE
PER LABOR DAY ,

mu
X Jurgis šarka, ilgus me
tus turėjęs krautuvę Mar
ąuette Park lietuvių koloni
jos centre, prie 69 gatvės,
dabar randasi Billings Memorial ligoninėj. Jaunose die
nose J. šarka buvo aktyvus
•L. Vyčių organizacijoj.

Dalyvaus patriotiškoje programoje su kitais
žymiais valdžios žmonėmis
Rytoj bus skelbiami kiti
svarbūs vardai tų kitų as
menų, kurie mano dalyvauti
šauniame, dideliame “Drau
go” piknike per Labor D.ay
rugsėjo 7 d.
Didelę ir-svarbiausią rolę
šiame piknike loš pats nuos
tabus “Draugo” U. S. War
Bonų surprizas, kuris bus
vertas $1,000.00. Ir 12 asme
nų gaus tą labai malonų surprizą per pikniką. Pirmas
bus $500.00 borps; .antras ir
trečias po $100.00 bonais;
Raymond S. McKeough
ketvirtas, penktas, šeštas po
•
$50.00 bonais; kiti šeši bus
Gauta žinia, kad Raymond po $25.00 bonais.
S. McKeough, Democratic
Nominee for United States
senator, sykiu su teisėju Jo Pamišėlis nušovė
nu T. Zūriu ir kitais priža
dėjo atsilankyti į dienraščio moterį
“Draugo” metinį Labor Day
John Gabriele, 31 m. amž.,
pikniką Vytauto parke rug
,837
So. Loomis gt., pirma
sėjo 7 d.
dienį nušovė Virginia BoRuošiama didelė, patrio
dziak, 34 m. amž. divorsitinė programa Labor dienai
ninkę, sunkiai sužeidė jos
ir tikimės, kad Raymond
seserį Leoni, 26 m. amž., ir
McKeough pasakys svarbią
pabėgo. Dabar sužinota, kad
kalbą U. S. War Bonų reika
jis automobiliu nuvyko į
lais.
Elkhorn, Wis., ir tenai vie
Svarbus asmuo politikoje
Raymond S. McKeough lo nam turistų kabinę pasida
šia labai svarbią rolę demo rė galą nusišaudamas.
kratų partijoje ir labai di
Tragedija įvyko, kai nu
delės lenktynės eina laimėti šautoji paneigė jo piršimoU. S. senatoriaus pareigoms si, atsisakius su juo toliau
Illinois valstybei. McKeough matytis.
1
tenka šiuo laiku vesti kam
paniją prieš Brooks, respub
likonų nominuotąjį į tas pa Kaip suvartojamas
reigas.
R. Kryžiaus fondas

Pranešimai

Amerikos
Raudonasis
Kryžius praneša, kaip šu
Bridgeport. — Rugsėjo 2 vartojamas 1941—1942 med. 7:30 vai. vakare šv. Jur tais sudarytas šios organi
gio parapijos svetainėj įvyks zacijos 65 milijonų dolerių
Katalikų Federacijos 26 sky- fondas. Doleris taip paskirs
riaus susirinkimas. Kun. J.'tomas:

..

__

_

I "r»r»ugraa”

Acme

telephoto'.

Armijos Karo Pramogos — Army War Show. Sunkiosios artilerijos baražo priedangoje pėstininkai žengia
priešo pozicijų link. Tas bais vienas iš daugelio kitų realus vaizdas iš akcijos kovų laukuose. Bus rodoma
Armijos Karo Pramogoje Soldier Field, Chioago, rugsėjo 2 iki 12 dienos imtinai, šio vaizdo priešaky matoma,
kaip sunkieji tankai paruošti imtis atakų.

Bonų pardavimo
kampanija
Chicagoj ir Illinois vals
tybėje vakar pradėta dide
lio apėmio kampanija tiks
lu per šį rugsėjo mėnesį
parduoti 90 milijonų dol.
vertės karo bonų.
Visai šaliai už rugsėjį
kvota skirta vienas bilijo
nas dolerių. Iš to Illinois
.valstybei 90 milijonų dol.
kvota.
Karo bonai šį mėnesį bus
parduodami ir perkami prie
kiekvienos progos, kiekvie
nam susirinkime, pobūvy,
piknikuose ir visur kitur.
Svarbu, kad kiekvienas
dirbantis asmuo savo uždar
bio dalį panaudotų įsigyti
kar0 bonU8- Tas reikalinga
laisvės apsaugai,
laimėti
karą, sutriuškinti priešus,
kurie kėsinasi prieš Ameri
ką.

50 nuošimčių šalies gink
Prunski8 skaitys paskaitą
tema “Meilė ir neapykanta”. luotosioms pajėgoms.
Aurora neteko
Visi kviečiami atsilankyti.
10 nuošimčių
civilinei
Auroroj apie 100 draiveJokios kolektos nebus.
greitajai pagelbai.
rių, priklausančių Amerikos
Valdyba
25 nuoš. pasiruošimams.
Darbo federacijos teamste15 nuoš. R. Kryžiaus sky
rių unijai, pąmetė darbą į
rių išlaidoms.
prie sunkvežimių ir pasiry
Mėsa tikrai bus
žo darbą rasti karo -pra
racijonuojama
monėse, kur
darbininkai
Viskas paruošta
brangiau apmokami.
Žiniomis iš Washingtono,
armijos
pramogoms
Dabar Aurorai trūksta
šalies vyriausybė jau pada
draiverių. Ir sunku bus jų
rius planą ir programą raci
Soldier Field, Grant par gauti be atlyginimo didini
jonuoti visų rūšių mėsą, ne
ke, šiandie vakare atidaro
mo.
paisant, kad mėsos ištek
mos armijos pramogos. Vis
lius yra pakankamas.
kas kaip reikiant paruošta.
George M. Harper, Jr.,
Mėsos racijonavimo pla
Spektakliai vyks per 11 die
24 m. amž. neregis, 1300
nas bus įteiktas karo gamy
nų. Tikimasi, kad chicagieNo. Menard ave., darbavosi,
bos boardui.
čiai gausingai lankys įdo
įstoti armijon ir kokiu nors
mius armijos parengimus ir
darbu padėti Dėdei Šamui
tuo būdu padidins Army
87 policininkai
laimėti karą. Suprantama,
Emergency Relief fondą.
jis armijon nepriimtas.
paaukštinti
Tačiau jis nepraranda vii
Chicagos policijos depar U. S. sutriuškins
ties. Jis nori gauti darbą
tamente 87 policininkai pa
karo pramonėje.
aukštinti. 3 seržantai pa tironus
aukštinti leitenantais ir 40
Bethesda, Marylande, de- karą. Prezidentas pareiškė,
eilinių — seržantais. Be to dikuota karo ligoninė. Prez. !kad U. S. šio karo bėgiu suketuri kapitonai, keletas lei Rooseveltas kalbėjo. Pami triuškins visus tironus, ku
tenantų ir keliolika seržantų nėjo trimetį, kaip naciai su rie susimetę pavergti žmo
nukcldinti j naujas vietas. kėlė šiandieninį pasaulinį niją — visą pasaulį.

Ir druska bus
vartojama

X Kun. Jonas Vosylius,
MIC., buvęs Marianapolio ko
legijos registraras ir anglų
kalbos profesorius, Dėdės
Šamo pašauktas tarnybon —
kapelionu į U. S. Navy. Šio
mėnesio pradžioje išvyksta
Tėvai servitai kviečia Ame
eiti naujų pareigų.
rikos kunigiją, kad visose
X J. B. ZaJand (Zalanšalies bažnyčiose būtų su
dauskas)
sūnus žinomų marrengta ši novena minėtomis
dienomis. Kiekvienai nove ketparkiečių, U. S. kariuo
nos dienai skirti okupuoja menėj pakeltas į pirmojo ser
mi kraštai. Rugsėjo 16 d. žanto laipsnį. Jei nesusida
per noveną bus meldžiamasi rys kliūčių, žada nors ke
už okupuotos Lietuvos varg lioms dienoms parvykti na
stančius gyventojus. Kitos mo į svečius.
X Kazimiera ir Henry
dienos skiriamos už kitus
dauskas) savanoris jau tre
okupuotus kraštus.
ti metai U. S. kariuovana — sūneliu, kuris, kaip
■ Meilė duoda šviesos dar
ir motina jaučiasi gerai. Bar
bui. (ANON).
borą Zaniauskienė, 3148 S.
Lowe Ave., nors pati dar
jauna našlė, didžiuojasi pa
tapus “grandma”.

Sopulingosios Dievo Motinos Novena

Šiandie prieš pusiaunaktį,
nuo 11:00 iki 12:00 bus ban
doma Chicago miesto dalį
tirštais dūmais užkloti, kad
iš aukštųjų padangių prie
šui nebūtų matoma.
Tūkstančiai
džianitorių
užkurs centralinio apšildy
mo krosnis ir dūmų sukėli
mui naudos
chemikalus.
Tarp kitako bus naudoja
ma ir druska, kuri ant ža
rijų spragsėdama sukelia
daug tirštų baltų dūmų.

Sopulingosios Dievo Moti
nos Novenos nacionalinės
šventovės Chicagoj kunigai
servitai nusprendė turėti de
vynių dienų noveną už ken
čiančius ir vargstančius oku
puotuose kraštuose gyven
tojus, praneša kun. Terence
A. Seery, O.S.M., nacionali
nis direktorius.

Novena prasidės šio rug
sėjo 11 d. ir užsibaigs rug
sėjo 20 d. procesija ir Sopu
lingosios Dievo Motinos sta
tūlės pašventinimu.

šiam dūminiam apsaugos
išbandymui paskirta miesto
dalis — Pershing Rd. ir 103
gat. ir Western Ave. ir ežero.
Šis dūmais nutemdymas
iš padangių bus z stebimas.
Visoj miesto daly šviesos
nebus užgesintos, išėmus
elektrines iškabas, kurios
bus tamsios.

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

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuviu
finansinė įstaiga

MOKAME
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sei

rd metai
patarnauja 1

KEISTUTO SA
=±==AND LOAN ASSOCIAl
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.'1

3236 S. Halsted SL Tei. CalilMet 4118
sienines

Jr

Apdengta su vie
nu kotu. .. sausas
| vieną valandą.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. leng
va vartot. Plauna
mas.

Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelžkeliai daugiau Ir daugiau užimti italės reikmenų pristatymu.

JIS YRA PLAUNAMAS
Mnmaitytdt 1 gal.
■n
vandenin
Ir
padarykit t«A gal.
■Miltavo*. Jum. JI
kaina**,
gatava*
r*rt*Jlmnl, tiktai
gt.M ui galioną.

X V. ir L. Juču i čiai, 7134
S. Maplevvood Ave., džiau
giasi savo vienturčiu sūnum
Jonu-Aleksu,
kuris
auga
kaip ant mielių, o sveikas
kaip ridikas.
Į
>
X Pranas Bistras, marketparkietis, organizuoja savo
orkestrą “Draugo” Labor
Day piknike. Jis yra dėdė
žymaus Lietuvos katalikų
veikėjo Leono Bistro. P. Bis
tras gyvena adresu 7136 S.
Maplevvood Ave., ir yra nuo
latinis “Draugo” skaitytojas-rėmėj.as.

$2 98
oai.i.<m
Put,
Foną.

Floor Sanders... .|i.ko ui <lleną
IZnseed Alyva...............hb „j
TnrpentMUM.................... 75 ui <a,

B E R L A N D' S
PAINT • WALLPAPER STORE
Glaus — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
80. HALSTED STREET
Plione: CANai 4866
. Mes pristatom visur veltui

Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
trokų vartojimas tnrl būti 25% mažiau negu
1941 metais.
Mainoma trūksta darbininkų, nes jie eina
| Defense dirbtuves' knr daugiau uždirba.

•

Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai gelikeliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tnom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kalnas.

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

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

X Jonas Brazauskas, uo
lus Lietuvos Vyčių organi
zacijos veikėjas-veteranas ir
vasaros metu šaukia jaunamečių susirinkimus. Rugsė
jo 3 d. bus susirinkimas pa
rapijos salėj. Tikisi sulauk
ti daug jaunųjų.
X Antanina Leščinskienė,
žymi
Bridgeporto veikėja,
ir visų kilnių ir labdaringų
draugijų amžina ir garbės
narė, Vargdienių Seserų
i Gildos parengimui rugsėjo
20 dieną Aušros Vartų pa
rap. “Rūtos” darže, aukojo
didžiausią statinę (bačką)
alaus. Nuoširdžiai dėkojam
maloniai rėmėjai už auką ir
paramą. Mat, A. Leščinskie
nė tą dieną nebus Chicagoj,
ir negalės dalyvauti parengi
me, bet jos graži širdis ir au
ka papildys jos vietą.
X R. Radomskls, sūnus
žymių West Side gyventojų,
tarnaująs U. S. kariuomenėj
pakraščių sargybiniu (coast
guard) laišku kviečia biz
nierių ir žūva vimo mėgėją
S. Linauską atvažiuoti žu
vauti į Algiers, La., kur pa
kraščiuose yra labai daug
žuvies. Sako, jei per valan
dą nepagauna 100 vienokios,
er kitokios rūšies žuvų, esi
prastas meškeriotojas.

