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Britai Bombardavo Naciu Centrus
ŠIMTAS TCKSTANCIŲ
Į

Chicagos lietuviai, apie
20,000 jų, iškilmingai pami
nėjo Amerikos pripažinimą
Lietuvos valstybės teisėta
prieš dvidešimtį mėtoj. Jie
kartu pagerbė savo didvy
rius Darių ir Girėną.
Ir tas garbingas ir bran
gias sukaktis Chicagos lie
tuviai atžymėjo kaip verta
kiekvienam amerikiečiui —
jie tą dieną išpirko karo bū
nu už virš 100,000 dolerių.

Rusai atakavo
Rytų Prūsiją

LONDONAS, liepos 26 d.
— Aviacijos ministerija pa
skelbė, jog pereitą naktį bri
tų aviacijos milžiniškose atakose Vokietijoje ištisi
blokai sunaikinti Duisburge, prie Reino. Duisburgas
yra didelis vokiečių geležin
kelių ir laivininkystės cen
tras.
šiose atakose britai nu
metė virš 100 tonų bombų.
Taip pat apmėtyta bombo
DARBAI KALBA
mis industriniai miestai —
“Lietuviai”
komunistai, Homberg ir Moers.
kurie vadinasi tikraisiais žuvo 15 orlaivių
patriotais, kurie visados pri
meta nekomunistams lietu
viams pronaciškumą, kurie
savo nešvankiu dalyvavimu
tam tikruose minėjimuose
teršia lietuvio ir amerikie
čio vardą, šiame minėjime
nedalyvavo.
Jie nė piršto nepaiudtno
šio minėjimo surengimui. Jie
nė nago juoduma neprisi
dėjo prie bonų pirkimo. At
seit, jų galvojimu, tie lietu
viai, supirkę už $100,000 ka
ro bonų pasielgė tikrai pronaciškai.
Tačiau čia kalbėjo plačioji
lietuvių visuomenė, kuri nie
kados nemėgsta šūkauti, ku
ri nemėgsta komunistiškai
girtis, bet kurios darbai kal
ba.

Aviacijos ministerijos
pranešime pažymima, jog
atakose žuvo keturiolika
bombonešių ir vienas kovos
orlaivis.
Kovos orlaivių daliniai
atakavo tuo pačiu laiku okupuotosios
Prancūzijos
šiaurinę dalį, kur pašauta
devyni naujieji vokiečių ko
vos orlaiviai ir žuvo trys
britų orlaiviai.
Rusų atakos

Beveik tuo pačiu laiku ru
sų aviacijos dalintai prave
dė sėkmingas atakas rytų
Prūsijoje, kur bombomis ap
mėtyta kariniai taikiniai.
Šiandie paskyri Amerikoje
pagaminti Mustang kovos
orlaiviai atakavo Ruhro kra
što dalis. Grįžę lakūnai pra
KAI KOMUNISTAI
nešė, jog vakar naktj sukel
ti Duisburge gaisrai tebeJei “lietuviai” komunistai liepsnuoja.

U.S. Laimėjimas - Bus Tautoms Laisvė!
Laidojami nacių jūrininkai

Chicagos lietuvių 20,000 prie
Dariaus-Girėno paminklo
Nupirko karo bonų už $100,000. Kalbėjo
U. S. ministeris Lietuvai Norem, kons.
Dauzvardis, teisėjas zuris ir kiti.
z

Visoje Illinois valstybėje
Amerikos lietuviai pereitą
šeštadienį paminėjo Guber
natoriaus Dwight H. Green
ir Majoro Edward J. Kelly
paskelbtąją “Lietuvos Res
publikos Dieną”.
Chicagos lietuviai, kuriuo
se nuolatos dega laimėjimo
troškimas, tą dieną susirin
ko prie Dariaus-Girėno pa
minklo, Marąuette Parke,
("DrauffU** Acme telephoto) kad paminėtų Amerikos pri
Jungtinių Amerikos Valstybių kareiviai stovi, kada nešami dviaesont uevym vok ie pažinimo Lietuvą “de jure’
čiai palaidoti, kurie žuvo submarine, kai am erikiečių naikintuvas jį subombardavo. Žu dvidešimties metų sukaktį
vusi vokiečių submarino įgula su kariška pagarba buvo palaidoti Hampton, Va., na Virš 20,000 Chicagos lietu
cionalinėse kapinėse.
*
vių aiškiai pabrėžė, jog vi
sos tautos tegali tikėtis lais
NACIAI BAISIAI ŠTURMUOJA vės tik Amerikai laimėjus
ir tą savo įsitikinimą pabrė
ROSTOVO MIESTĄ
žė išpirkdami karo bonų už
I
100,000 dolerių.

Bombardavo
Tobruką, Kretą

Vokiečių nuostoliai neįtikėtini.

KAIRO, liepos 26 d. —
Britų generalinis štabas
pranešė, jog vakar naktį są
jungininkų aviacija bombar
davo ašies reikmenų uostą
Tobruką, Egipto kovos lini
jas ir Kretos salą prie Grai
kijos.

MASKVA, liepos 26 d. —
Šiandie Hitlerio legijonai
jau prie Kaukazo vartų, kai
nacių kariuomenės artileri
ja bombarduoja Rostovą.
Tuo pačiu laiku pranešama,

Pinigai

ir

sūnūs

F

jog naciai prasiveržė pro
Tą dieną kiekvienas Chi
Dono užuolanką ir perėję u- cagos lietuvis, stovėdamas
pę į rytus ir į pietus nuo ap prie šarvo garbingai žuvusių
suptojo miesto.
didvyrių Dariaus-Girėno pa

minklo, šventai pasižadėjo
Lavonų krūvos
Pranešimuose iš fronto dėti visas pastangas, kad jo
pareiškiama, jog nacių nuo kraštas — Amerika — lai
stoliai esą tikrai neįtikėti mėtų ir kad tuo laimėjimu
Londono aviacijos minis
ni. Krūvos jų karių lavo būtų išpirkta laisvė visoms
terijos sluogsniuose pažymi
nų trukdančios kariuomenei tautoms ir jų tėvų kraštui
surengs masinį minėjimą,
ma, jog šiose atakose daly
žygiuoti pirmyn ir vokiečių — Lietuvai.
bent patriotiniu antspalviu,
vavę didieji Jungtinių Vals
artilerija esanti priversta Tam jie aukojo savo tur
ir jei jie išpirks tiek karo
tybių ir Anglijos bombanetą ir savo geriausius sūnus
lavonus išsprogdinti.
bonų, kiek jų vadinamieji
MELBOURNE, liepos 26
šiai.
Maskvos radio pareiškė, ir dukras, kurių tūkstančiai
“pronaciai” lietuviai, mes ta
d. — Japonijos Aviacija iš
Tuo
pačiu
laiku
praneša

CIIUNKINGAS,
liepos
26
d
yra karo frontuose ir karo
da bent dvejodami galėsim?
tisą naktį veikė pietvakarų jog Rostovo gynėjams gali ligoninėse.
ma,
jog
karo
veiksmai
že

-Kinijos
karo
vadovybė
prisieiti pasiduoti, nes na- .
patikėti jų patriotingumu.
Pacifiko apylinkėje, bet nuo
myno
fronte
esą
apriboti
tuo
paskelbdama
apie
sėkmingus
ciai siunčia naujas divizijas į
Tačiau. . . juk kalbėti ir
tarpu sargybinių susirėmi stolių padarė visai mažai. kariuomenės, kai rusai pa- ’ Pasitiki Prezidentu
šūkauti daug lengviau negu karo veiksmus Kiangsi pro
Svarbiausiąją kalbą pasa
vincijoj, pranešė, jog Kini mais ir artilerijos apsišau Japonai atakavo Darwiną, rainos pasiųsti negalį.
dirbti.
bet
gyvybės
aukų
nėra
ir
dymu.
kė
Jungtinių Valstybių mi
jos kareiviai įsiveržė į Ying•
Rusai
pasitraukę
nuostoliai labai menki. Taip
nisteris Lietuvai Owen J. C.
tan miestą ir atsiėmė kele
Nacių
pranešimai
pareiš

DU TURGAI
pat pravestta ataka Townstą svarbių vietų Chekinago
kia, jog rusų pastangos su Norem, kuris pažymėjo, jog
ROMA.
liepos
26
d.
—
Ro
ville,
bet
nė
viena
bomba
ne
Lietuvių senas priežodis — Kiangsi pasienyje.
daryti frontą pietiniam Do “Lietuva nebus pamiršta,
mos
radio
paskelbė
italų
ka

pataikė
į
taikinį.
Yingtan yra 75 mylios į
sako, jog “su durnu du turno krante nepavykusios. Na kai sąjungininkės tautos lai
ro
vadovybės
pranešimą,
jog!
Tuo
tarpu
japonų
okupuo

gai — su pliku nėr ko peš pietryčius nuo japonų oku
ciai taip pat paskelbė, jog mės karą ir taiką. Visos tau
ašies
artilerija
sėkmingai
toje
bazėje
Lae
sąjunginin

tos gali pasitikėti Preziden
puoto Nanchango ir buvo
tis”.
Dono
žiotyje
nuskandinta
kų aviacija pataikė į aero
to Roosevelto ir ministerio
Mes, pagarbiai nulenkda vakarinė stotis Chekiango- apšaudžiusi britų kariuome
rusų
ginkluotas
laivas.
dromą ir prie Gona pakartonę Egipto dykumoje.
mi galvą “Keleivio” bendra Kiangsi geležinkelio.
Tuo tarpu rasai deda vi pirmininko Churchillo paža
dromą
ir
prie
Gona
pakar

Taip
pat
paskelbta,
jog
edarbio T. J. Kučinsko “mok
sas pastangas, kad sulaiky dais, kuriais garantuojama
totinai
apmėtyta
bombomis
są
pašauta
trys
britų
orlai

slingumui”, vis dėlto, nega STUDENTŲ
tų nacių žygiavimą Stalin- laisvė visoms pavergtoms
japonų
reikmenų
bazė.
Pa

viai.
Atakoje
ant
Maltos
elime neprisiminti to lietu SUVAŽIAVIMAS
į grado linkui. Kituose fron- tautoms”.
šauta
du
japonų
orlaiviai.
są
žuvę
du
ašies
orlaiviai.
Ministeris taip pat pažy
Šiuo metu, ne tik todėl,
vių priežodžio.
'
to
sektoriuose
rusai
laimį.
Prie Rabaul penkiolika ja
mėjo, jog tikrieji Amerikos
Pavyzdžiui, Kučinskas tei kad mes lietuviai, bet ir to
ponų
orlaivių
užpuolė
sąjun

lietuviai nuoširdžiai prisi
gia, kad Lietuvą prie Len dėl, kad mes esam amerikie Vyskupas įspėja
gininkų
žvalgybos
aviacijos
LONDONAS, liepos 26 d deda prie Amerikos laimėji
•
kijos buvo “pririšusi Romos čiai, kiekvienas mūsų jauni
dalinį,
bet
kovose
neteko
3
— Maskvos radio pranešė, mo pirkdami karo bonus ir
katalikų bažnyčia”, jis tei mo žygis turi artimai rū
orlaivių.
jog vakar Hamburge iškilo siųsdami savo sūnus į karą.
gia, jog “popiežius buvo pa pėti visiems.
riaušės dėl maisto. Minia
Šios savaitės pabaigoje
daręs slaptą sutartį su Hit
Dėkoja Amerikai
akmenimis apmetė Gestapo
leriu sunaikinti dabartinę prasideda lietuvių katalikų
Lietuvos konsulas Dr. P.
agentus.
Lenkiją” (kuo ir “Keleivio” studentų metinis suvažiavi
Daužvardis
pareikšdamas
redakcija suabejojo). Na, ir mas. Pirmasis Chicagoj. Mes
NEW YORKAS, liepos 26 padėką Jungtinėms Valstypo tokių “moksliškų” faktų tikime, kad savo inteligend. — Jugoslavijos karalius bėms už Lietuvos užtarimą
bandyk, jei nori, aiškint, kad tine atžala susirūpins ne tik
Petras iš Washingtono at pabrėžė, jog “Amerikos ir
tai istoriniai nėra tikslu. patys studentai, bet juo la
Saulė teka 5:38 vai., lei vyko Nevv Yorkan, kuT jis jos sąjungininkų pastango
Juk vistiek neįtikinsi. Bus biau jų tėvai ir mūsų profepasiliks penkioms dienoms. mis Lietuva ir kitos okupuodžiasi — 8:14 vaL
1 sionalai.
>
du turgai ir — tiek.
ATLIKS

Nevykusios japo
nų atakos

Kinai atsiėmė
geležinkelio centrą
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vokiečių

d

toli

kad

mojo

nepavėluotų

liepos

ir

ar

Doverį.

armotos

ap

tos valstybės vėl hus lais
vos ir nepriklausomos”. Mes
tuo visai neabejuojame. De
mokratijos šį karą laimės”.

Beto, kalbas pasakė teisė
jas John T. Zuris, kuris at
stovavo Majorą Kelly, Ro
bert James, Marąuette Par
ko OCD viršininkas, Assis
tant Corporation Counsel
Rudy Vasalle, Amerikos
Raudonojo Kryžiaus atstovė
p. Daužvardienė, “Draugo”
red. L. Šimutis, George Donoghue, Al. G. Kumskis, Da
riaus-Girėno Amerikos Legijono posto kom. Anthony
Kasper ir adv. Anthony 01is.
Dienos paradas prasidėjo
prie 69-tos ir S. Westem Avenue, kurio priekyje žygia
vo Dariaus-Girėno posto le
gionieriai su Amerikos vėlia
vomis, po jų kiti Amerikos
Legiojono postai, lietuvių
organizacijos, Lietuvių mo
terų Raudonojo Kryžiaus
daliniai, šv. Kazimiero Aka
demijos studentės ir Acme
Steel kompanijos 50 asmenų
benas.

Prie paminklo du korai ir
akademikės sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, o
kun. Baltutis sukalbėjo iuvokaciją.
Bonų po $500—$1,000 ver
tės pirko apie 20-25 asme
nys ir apie 600 su virš asme
nų pirko mažesnės denomi
nacijos bonų.

Ieško trijų žymiu
naciu agentu
CHICAGO, ILL., liepos 26
d. —Federaliai agentai šian
dien ieško vieno svarbiausių
Hitlerio agentų Amerikoj —
asmens, kuris kadaise yra
pareiškęs būsiąs “didelis
žmogus nacių Amerikoje.
Tad Walter Kappe, buvęs
čikagietis ir vedęs čikagietę
merginą.
Tyrinėjimai duoda supras
ti, jog Kappe yra vienas
svarbiausių nacių agentų
šiame krašte, jog jis manė
Chicagoje sudaryti savo šta
bą. Kartu su juo ieškoma
Joseph Schmidt, alias Jerry
Swenson, ir Reinhold Rudolph Barth, abu iš New
Yorko.

Pirmadienis, liepos 27, 1942-
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BOMBONEŠIS PADARYTAS I* SUVIRINTOS MEDŽIAGOS

Naminis frontas
Karo Gamybos Tarybop nereiškia pakeitimą į blo
Division of Civilian Supply gąją pusę. Mes galime tikė
pranešime, kuris apsako, tis pakeitimus maisto padė
kaip karo ekonomija palies tyj, bet jeigu amerikiečiai
kiekvienus namus, pranašau priims šią permainą išmin
ja plačiai-apimančiius pakei- į tingai, mes neturime nieko
timus gyvenime ir įpročiuo-j bijotis.
se kiekvieno piliečio ateina" '
Drabužiai
čiais keliais mėnesiais.

Maistas, drabužiai, trans
portacija ir butų klausimas
yra keturi punktai, kuriuo
se pakeitimai jau įvyko ir
kuriuose tikėtasi dar dides
nių pakeitimų.
Skyriaus specialistai jau
dirba kelis mėnesius nusta
tyti civilių gyventojų reika
lavimus ir pritaikinti šiuos
reikalavimus prie galimybių
karo ekonomijos. Pareiški
mas pagrįstas tų tyrinėjimų
seka.

Eina gandai apie drabu
žius.
Bet dabar atrodo, kad pa
skirstymas drabužių neįvyks
šiais metais.
Atrodo, kad publika tu
rės daugiau dėvėti bevilnės,
todėl kad pritrūksta vilnos.
Reikia tikėtis, kad pareika
lavimas daugiau vilnos dėl
kareivių įves mažus pakei
timus stiliuje drabužių. Me
džiagos gamyboje reikės mai
šyti vilną su kitom medžia
gom, bet mes visvien galė
Maistas
sime būti gerai apsirengę.
Bendrai, reikės išmesti vi
Maisto padėtis gali būti sus pagražinimus ir rėdytis
gera arba bloga. Priklauso: tiktai karui
nuo to, kaip į tai žiūrime.. Skyrius dabar 8tadijuoja
IS vienos pusės galima sa vilnos beviln8a ir “rayon”
kyti, kad šioje šalyje nebus padėtį. Žiūrės, kaip civiliai
trūkumo pagrindinių mais žiūri į tai, kad pakeitimas
to produktų. Iš kitos pusės, galėtų būti padarytas.
nors mes galime tikėtis ge
Oda yra kita problema.
rai balansuotos maistingos
dietos, irgi aišku, kad dau Reikalavimas jos mūsų gink
gelis mūsų valgio įpročių luotoms jėgoms (batams)
didėja. Yra daugelis batų
turės būti pakeista.
krautuvėse, tai šioje srityje
Pav. cukrus jau dalina nėra apie ką rūpintis. Bet
mas. Šis sumažino mūsų sal visvien problema pasilieka
dumynus. Kavos ir arbatos ir ateities įvykiai civilių kie
nėra tiek, kiek buvo. Todėl, kį paveiks.
kad transportacija sugriau
ta. Tas liečia bananas. Kiti Transportacija
importuoti dalykai nebūk
randami mūsų valgiuose.
Kiekvienas jau žino apie
Kelios mūsų žuvavimo vie
tos buvo uždarytos, arba pri
stato armijai ir laivynui ar
ba “lend-lease” patenkina
reikalavimus. Ir šis nuker
ta kiekį žuvų. Ir reikalavi
mas mūsų alijantų tokių
valgių, kaip kiaulienos, įvyk
do didesnį reikalavimą, kad
nors, kaip žinoma, pastan
gos yna daromos padidinti
reikalingus ūkio produktus.
Amerika gali padėti šiame
keliais būdais.

Pirma, nekraukite maisto,
neperpirkite. Priešas nori
kad žmonės tai darytų.
Antra, suvartokite visą
maistą ir nieko neišmeskite.
Trečia, valgykite šviežius
vaisius ir daržoves, kad ne
reikėtų vartoti kenuotus.
Ketvirta, stengkitės gau
ti vietiniai-augintų daržovių,
kad sumažinti reikalavimą
maisto transportacijoj.
Penkta, vieton kiaulienos
ir žuvies valgykite kito mais
to.
ši šalis turi daug maisto.
Pakeitimas valgio įpročių

♦
you, T«x>,
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Acme

Šone mes matome pagamintą bombonešį iš medžio suvi rintos medžiagos. Lėktuvas Fairchild At-13 padarytas iš
medžio suvirintos medžiagos, kad sutaupius karišką medži agą. šis lėktuvas yra dviejų motorų ir jis tarnaus lakū
nams lavintis priešlėktuvinėse atkose.

mynų krautuvėse, eiti į vie
tinius teatrus, priimti dide
lį trūkumą visokių reikme
nų ir užmiršti traukimą pa
keisti aplinkybes.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Pritaikina aklnioa
a taa k o mingai
prieinamą kainų.

telepnuluž

Tarp kitko buvo laiškas skai
tytas nuo seserų Kazimie
riečių, kuriame dėkojama už
auką $5.00. Paaukota $5.00
įsteigimui “Service” vėlia
vos prie bažnyčios. Svarsty
mas pikniko atidėtas. Pri
imtas naujas narys Puodžiū
nas.
Reporterių

oi

JOS F. BUDRIK
KBAUTUVEJE

3241 So. Halsted St.

Telefonas:
(recruitin.g office), prie jo
32 nubausti už
Calumet 4591
jau stovėjo būrys moterųmerginų.
neklausymu
DRL BADIO PATAISYMO
Butai
Kuomet Šv. Kazimiero baž
PASAUKITE:
Philadelphia, Pa. — Pas- nyčioj kunigai pakvietė moYARDS S088
Mums reikės peržiūrėti t a ruoju laiku, kai mieste bu- teris ir merginas užsiregisbutų padėtį, kad suvartoti vo paskelbta “blackout”, bu- truoti pamokoms Pirmosios
DR. G. SERNER
visas vietas. Reikalavimas vo įsakyta, jog visuose na Pagalbos, nors, neteko pa Mūsų gyvenimas yra pa LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
plieno karo programai su muose būtų šviesos užgesin- tirti, bet tikiu daug lietu našus į degantį švyturį, ku
25 metų patyrimas
laikys statybą, kur yra pa tos, o gatvėse sulaikytas bet, vįų moterų ir merginų susi- ris anksčiau ar vėliau su
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
kankamai butų, bet, dėl ne koks judėjimas. Patruliai į būrė toms pamokoms.
degs. (Joseph v. Eotvos).
Kreivas Akis
apsižiūrėjimo iš keno pusės, vienok pastebėjo, kad kai
Garbė jums, moterys pat
Ištaiso.
nėra pavesta karo reikalams. kuriuose namuose nepaisy riotės!
Koresp.
Būti draugiškam žodžiuo
Ofisas lr Akinių DlrbtuvS
Priverstinas sąrašas karo ta įsakymo — degė šviesos.
8401 SO. HALSTED ST.
se ir greitam darbuose, vikampas S4th St.
darbininkų .jau įvykdytas Paimti tų namų numerai ir
Liepos 18 d. buvo pusme- sa tai maža kainuoja ir la
Valandos
10 iki 4, nuo 6 iki 8
Anglijoj. Toj šaly tušti bu 32 savininkai nubausti nuo tinis susirinkimas, kurį pir bai naudinga. (Henrikas IV) Trečiad. irnuoSekmad.
pagal sutarti
tai buvo rekvizuoti. Šie du $10 iki $50.
mininkui neatsilankiu3, atiGera pamoka. Su valdžia (jarg vįce pįrm. a. Noreika.
būdai išriša butų problemą.
LIETUVIAI DAKTARAI
negalima krėsti baikų. Kasi_______________________
Daug karo darbininkų ne
įsakyta, reikia pildyti.
TaL YARda 3146
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
gali pirkti namą todėl, kad
Dabar laikraščiai rašo,
jų pajamos yra permažos
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
kad neužilgo bus “blackout” Būkit Malonūs
1446
So.
49th
Court,
Cicero
arba todėl, kad jie neapsi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIMS!
visoj Pennsylvania valstybė TikSAVO
Antradieniais, Ketvirtadieniai!
IR AKINIUS PRITAIKO
viena pora aklų visam gy 1
etoj a vienoj vietoj. Taigi yvenimui.
Saugokite jas, leisdami
je. Lėktuvai “puolimams” Išegzaminuoti
ir Penktadieniaia
Jaa moderniškiausia
ra manoma, kad geriau bū
744 YVest 35th Street
i jau ruošiami. Kuomet tas metodą, kuria regėjimo mokslas Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. II.
gali suteikti.
tų nuomoti šiais laikais, ne
1 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
1 įvyks, nesakoma, bet ragiS6 METAI PATYRIMO
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
gu statyti.
akinių, kurie pašalina ‘
ir Šeštadieniais
I narni gyventojai ruoštis. Sa pririnkime
visų aklų {tempimą. . .
Šventadieniais 11-12.
Valandos- 3 — 8 popiet.
gazolino trūkumą. Daugelis
VVar rrodoetion Board koma. prie to “blackout” no
TeL OANal 6969
Dr. John J. Smetana
žmonių nesupranta, kad yra
ri prisidėti ir Camden, N. J.
DR. F. C. WINSKUNAS
trūkumas kuro aliejaus.
Dr. J. J. Smetana. Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS DR. WALTER J. PHILLIPS
OPTOMETRISTAI
Šis trūkumas bus jaučia
1O% SAVED
Paskelbus šaukimą mote
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 YVest Cermak Road
1801 So. Ashland Avenue
mas daugiausia rytų valsti
N0W 0R 100%
rų ir merginų militarei tar
Ofiso taL OANal 2346
Ofisas ir Rezidenoija:
Kampas 18-toa
Telefonas: GANAI. 0523, Chlcagt
Ofiso
vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
TAKEN BYTHE
jose. Mus grąsina rimta pro
2155
YVest Cermak Road
nybai pasirodė daugeliui ne
OFISO V AI.AN DOS:
Seredoj pagal sutartį.
AXIS LATER!
blema surasti pakankamai
9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
tikėtas reiškinys: atėjus a- Kasdien
Res.: 7004 So. FairfMd Arenas
OFISO VALANDOS
Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
aliejaus šildymui mūsų fab
Bes. teL: HEMlock 3160
iki 7-08 n. m
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
tidaryti priėmimo punktą!
BUY WAR BONDS
rikų ir namų ateinančią žie
ANTRAS OFISAS
TaL YARds 2246
2017 So. YVestern Avė.
mą.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
DR. C. VEZELIS
TeL OANal 7171
Mes turime nustatytus
Nuo 8 vaL ryto Ud 6 vaL kasdien
DANTISTAS
transportacijos įrengimus, DR. VAITUSH, OPT.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRginla 1888
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiao toL VIRginla 0036
Lmvns
bet nedaugiau. Kiekvienas,
Residencijos UL: BEVerly 8244
arti 47th Street
kuris tik gali, turėtų pakeis
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
DR. A. W. PRUSIS vaL: anoSeredoj
DR. AL. RAČKUS
pagal sutartį.
ti aliejaus šildomą aparatą
DR. T. DUNDULIS
6924 So. Westcrn Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
į anglių apšildymo apara
Telefonas: HEMlock 5849
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4204 Archer Avenue
tą. Mes irgi turėtume dabai' Mano 26 metų praktikavimas
4157 Archer Avenue
DR. PETER T. BRAZIS
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
supirkti savo anglis, kad su
Jūsų garantavimas
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS LIGONIUS PRIIMA:
Optometrically Akių Specialistas Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. II
nuo
6:30
iki
9:00
vai
vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
mažinti transportacijos rei Palengvina akių įtempimą, kuris
Trečiadieniais-i pagal sutartį.
6757 So. VVestern Avė.
Trečiadieniais
ir
šeštadienio
vaka

Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
kalavimą rudenį.
OFISO VALANDOS:
rais pagal sutartį.
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Ros. 6988 So. Talman Ava
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
Transportacijos sunkumai tumo, skaudamų akių karStį, atitai Res. TsL GROvehUl 0617
Nedėliomia pagal sutartį
Tai.
OANal
6122
Office
taL
HEMlock
4848
trumparegystę ir toliregystų.
palies mūsų kasdieninį gy so
DR. CHARLES SEGAL
Prirengia teisingai akinius. Visuo
Telefonas
CANal
4796
DR.
S.
BIEŽIS
venimą. Pav., bus mažiau se atsitikimuose egzaminavimas da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. J. J. SIMONAITIS
su elektra parodančia ma
“bridge parties”, todėl, kad romas
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
OR. PETER J. BARTKUS 4720 So. Ashland Are.
žiausias klaidas. Speciali atyda' at
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
negalima bus toli keliauti. kreipiama i mokyklos vaikus.
2201
West
Cennak
Rd.
(2-troa takos)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kreivos akys atitaisomos.
Vai.: 2—4 ir 7-9 vak.
Bus mažiau vispkių pasilink VALANDOS: ndo 10 ryto iki 8 v. Ketvlrtad. ir Nedaliomis sanitarus Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
TaL MUhray 9889
Olfeago, OL
1913 So. Halsted St
nuo pietų, o Ne
sminimų vakarais. Ir žmo vak. Seredomis
Sekmad.,
Trečiad.
ir
šeštad.
va

OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
2423
West
Marąuette
Rd.
kėlioj pagal sutarti.
OFISO VALANDOS:
karais ofisas uždarytas.
ir pagal sutartį.
nės bus namie arba savo a I Dantely atsitikimų akys atitaiso
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, aso 2 iki 9
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. vai. popiet ir uuo 7 iki š JO vaL vak.
mos be akinių. Kainos pigiaa kaip
REZIDENCIJA:
pylinkėj. Ponas ir ponia A
Rea. telefonai SEElay 0484.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
DR.
3241 West 661 h Place
merika turės apsipažinti su <712 South Ashland Av.
TeL
REPubllc
7868
TaL
Cicero
1484
FHYSICIAN AND SURGEON
PlMM TAKOS UIS
savo kaimynais, pirkti kai
DR. MAURICE KAHN
4645 So. Ashland Avenue

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apaaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti navo ateit}. Apart apdrenuos man turime dldllaunj atsargos fondų visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už

ir aukščiau

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal sutartį.
Office UL YARda 4787
Namų UL PROspeet 1980

TsL OANal 0287
Ref. tai.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

8ND LOAN ASS’N. OF CHICAGO

Ofiao Tel.: Yards 0994
OFISO VALANDOS:
Rea. Tel.: Kenvrood 4S9O
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
1821 So. Halsted Street
ir pagal sutartį. •
VALANDOS
a
TsL YARda 6981.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Res.
1625
So.
50th
Avenue
Ree.: KENvrood 6107.
Realdencija: 6600 So. Artesian Ava.
Nedėliomia nao 10 iki 19 vaL dienų.
Tai Cicero 1484
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie»
8 iki 0 vai. vakare.
Rez. Tel. I.AFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3216
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tai.: HEMLOCK 2061
Emergency KEDZIE 2868
(Lietuvis)
Ofiso vaL t auo 1-3 J nuo 6:30-8 .90
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Dr. Emily V. Krukas

756 We»t 35th Street

Justin Mnrklevrich. Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIROINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Wanhington,

D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. H.

R

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J, BERTASH

STANDARD FEDERAl SAVINGS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kar kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.
Kas bua Ištvermingas iki
galot Ua bus išgelbėtas.

DR. A. JENKINS

DR. JOSEPH KELLA

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street

DANTISTAS

4146 Archer Avenue

6558 So. IVestern Avė.

OFFICE HOUR8:

OFISO VALANDOS:
Nuo 1— ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginla 8421
e

OFISO VALANDOS:

Kasdien eno 4:00 vai. ryto Iki t:SO

{Mat 10, 22J. VaL vak.;

trečiadieniais

nuo

Mon., Thurs., Fri. —
2—4 & 6—6:30 P. M.
Wed„ Sat. —
1Q A. M. — 2;3Q F. M.

4

KEMKJTE

“DEAUG£”

£

d
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VOKIEČIAI VERŽIASI PIRMYN

Žūtbūtinės Rusų-Vokiečių Grumtynės Kaukazose

CLASSIFIED
.1

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

- Kodėl vokiečiai pakeitė taktika? - Nauji vokiečiu prasiveržimu
būdai. - Gigantai tankai, šlurmovi kai ir liepsnosvaidžiai - rusu viltis.
- Ka dainuoja kazokai.

M. BORN * CO.
10(10 West

Tel.- RANtlnLob
HM.P WANTED — VYRAI

. vesti blitzkriego ten, kur vybinius punktus — Rusi
Kai pernai metais vokie-!plotai bekraščjai. kur vyrų jos karo pramonės svarbiuo
čiai pradėjo atakuoti Rusi- a^saro°s beveik neišsemia- sius rajonus ir Kaukazą, iš
ją, jie dar buvo užhipnoti-1 mos’ kur Pasirengimas ir kur Rusija gauna daugiau
zuoti netikėtai didelių pra- a^sparumas
nemažas. Ka- kaip 80 nuoš. savo žibalo
ras
iš
blitzkriego
pasidarė
eities laimėjimų. Vokiečiai
poziciniu,
o
atkaklios
rusų
puikius tepalų aliejus,
rengėsi padaryti stebuklą —
pravesti blitzkriegą visu il atakos žiemą vokiečių gene- ko Vokietijai nepaprastai
guoju frontu nuo Baltijos, ralinio štabo smegenims bu trūksta.
nuo Šiaurės Ledinuotojo va vo geras akstinas paieško
ndenyno iki Juodųjų jūrų. ti naujų kariavimo būdų. Kur ir ko veržiasi
Užuot išblaškyti savo pajė vokiečių armija
Blitzkriego strategijoje y- gas ilgu 1,000 mylių frontu t
Šiame sektoriuje vokiečių
ra du svarbiausieji uždavi ir nepasiekti nė vienoje vie
niai: nelauktai skubiais pra toje lemiamų rezultatų, vo armija veržiasi trimis ky
siveržimais ir apsupimais kiečiai pasirinko siauresnį liais: pro Voroniežių į Sta
sunaikinti priešo armiją, ir — poros šimtų mailių kovos lingradą, pro Rossošių į Kas
antra — užimant reikšmin sektorių, vedantį į pačią Ru- į pijos jūros uostą Astrachagiausius punktus (kaip sos sijos širdį — žibalo šalti nių ir, trečias kylys — pro
tinė), sužlugdyti priešo mo nius Kaukaze. Čia, kaip pra Rostovą. Pakanka tik žvilgralę, atimti pasitikėjimą. Dėl neša “Newsweek”, jie su j teiti į žemėlapį ir kiekvie
to vokiečiai pereitais metais traukė apie 1,000,000 vyrų nas įsitikins, kad šiomis kry
taip laužėsi visu frontu ir su 3,000 tankų ir tiek pat ptimis prasiveržusios ir su
sitikusios vokiečių divizijos
taip veržėsi į Maskvą.
lėktuvų. Ta didžiulė armija
visiškai atkirstų Kaukazą ir
suorganizuota į 50 pėstinin
rusų pietų armiją nuo pa
Nauja taktika
kų divizijų, 10-12 šarvuotų
čios Rusijos. Vokiečiai, pa
Tačiau pirmųjų kelių ko divizijų ir apie tiek pat'mo baigę užimti derlingiausius
vos mėnesių rezultatai įtiki torizuotų divizijų. Jų užda- Ukrainos plotus, įsistiprinno, kad nėra įmanoma pra vinys
užimti Rusijos gy- j
iabaį našioje žemėje apie

DIE MAKERS
$1.40 j valandą, su užtenkamai “over
time.” Turi būt lst class.
UNITED SPECIAI.TIES CO. ,
11705 Cottage Grove.

TOOL IR I>1 p: MAKERS reikalingi,
lst class; taipgi ir TOOL ROOM
MAŠINISTAS.
430 So. Green Street
I TII.ITY TOOL At DIE \VORKS

CDraugaa"

Acme

SINGLE POAT MAKERS — prie
puikiu “custom” drabužių, pastovūs
darbai.
I SPENCER At CO.. 320 S. Franklin

teiephoto,

Naciai smarkiai veržiasi Dono fronte. Taip pat visame
įkaršty vyksta kritiški mūšiai prie Rostov. Visu smarku
mu naciai padidino veržimąsi ir Stalingrad fronte.

JAUNI
VYRAI
Prie egzaminavimo audeklų. Paty
rimas nereikalinga. Darbus bus pa
stovus su proga jsidirbiino aukštvn. AMERICAN MAID CO., 847
W. Jnrkson Blvd.

monės rajonus. Mat rusai
savo penkerių metų planais!
organizuodami industriją bu
vo savo vakarų sieną suskirstę į tris zonas: pavojin
ga, gal būt (sąlyginiai) sau
gi ir — tikrai saugi. Rusų
numatytoji saugi industrijos
zona yra už Volgos, čia jie
yra pastatę nemažai fabri
kų, į čia dabar veržiasi vo
kiečiai.

ir DIE MAKERS reikalingi su
vo kariavimo taktiką. Seniau TOOL
“inolil machine" patyrimo pageidauGera. proga tinkamiems vy
jie mėgdavo prasiveržti su bjanil.
rams dirbtuvėje lOOęf, karės darbų
Atsišaukite prie M r. VValter,
tankais giliai į priešo užnuga srityje.
superlnteudent, šaukdami — Vlltglrį. Tačiau Timošenko išmo n ia 1000.
ko sėkmingai tokius prasi
PAIEŠKOMAS ŠOFERIS
veržimus likviduoti, tuo la “DRAUGUI” reikalingas šoferis, ku
ris vežotų laikraščius. Būtų galima
biau, kad čia rusams p? gelb suderinti
part-igas su kitu darini,
šaukite — CANAL 8010 arlia kreip
sti neblogai organizuoti par kitės j 2334 So. Oakley Avenue.
tizanai, tai yra terilorialiniai vietinių žmonių kariniai
vienetai, neprigulį prie re
guliarios armijos. Susidūrę
su tokiais sunkumais vokie
NEW DELHI, Indija, lie
čiai pasirinko naują takti
Kaip vokiečiai
ką. Tiesą sakant, tai tik at pos 24. — Pranešta, kad bri
pralaužia liniją
naujinimas romėnų kariavi tų lakūnai atakavo Burmoje
Volgą, o už tos upės užtik
Praeities patyrimų pamo- mo būdo: vokiečiai veržia- japonus Arakan pakrentėse
I
i ir tris jų laivus Kaladin ir
tų didelius rusų karo pra kyti, vokiečiai pakeitė ir sa(Nukelta J 5 pusi.)
’Mayo upėse.

NULIŪDIMO

Britai atakuoja
japonus Burmoj

VALANDOJE

★

★

'li/ltai. 'Ijoufctuf, 'UJiilt

Kreipkitės į ANTHONY B. PETKUS

WAR BONUS

Stanislava Balčiūnienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Mirė liepos 25 d., 1942 m., 9:00 vai. ryte, sulaukus
pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Telšių miesto. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; sūnų Pran
ciškų: dukterį Katariną ir žentą Petrą Copek ir anūką; 3 seseres — Petronėlę Pranckūnas ir vyrą Antaną, Sofiją Kelią
ir vyrą Dr. Joseph Kelią, Eleną Zaurą ir vyrą Kazimierą ir
Jų šeimas; dėdę Vladislovą ir jo šeimą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 VVest 23rd
Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 29 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Žentas, Seserys, Dėdė
ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, CANai
2515.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

SK A LRY K I.< >J PIK ,S YT< M A
Vieta dėl moteries skalbvkloie. prosytl uniformas. Atsišaukite j Employment ofisų, 4-tame aukšte — nuo
9:30 vnl. ryto iki pietų.

WIEBOLDT’S
Aslilnnri, Monroe and Ogden

JAUNOS MERGINOS
Apie 20 m. senumo, dirbti kirpimo
kambaryje. Patyrimas nereikalingas,
lenevns darbas, nroga jsldirbti
AMERICAN MAID CO., 847 Weet
Jackson Blvd.

REIKALINGA OPERATORE, paty
rusi nrle dveiu adatų “Metropolitan
Ruffing Machine". Atsišaukite j —
HYGIENE SHOAVER CURTAIN CO.
525 W. Adams Street

MOTERYS
Hand Screw Operatorės, pri“ maši
nų. patviuslos. išmokti hand serew
operavimo darha. Turi būti pilietės,
tvirtos, tarp 26 ir 32 m. amž, ir pe.
mažiau 5 pėdu 3 coliu ūgio. Pulki
darbo proga ir pastovūs darbai De
fense dirbtuvėje. Telefonu • šaukite:
SF.ELEY 748d Pirmadienį.
W A N T E D

TO

BUY

VVanteil For Dnmediate Ūse FreeCuttbig Serew Steel
17/64 in. hexagon; 3/8 in. hcxagon:
7/16 in. hcxagon: 7/8 in. round aną
h»-xagon: 1 in. rounfls, hcxngon and
sniiare. Also other bars ranging from
17/64 in. to 2 V. in. round and hexagon; a'm bar brn«s 7/16 in. hexagon
and other sizes. Call —
STFWART-WARNFR CORP.,
Lake View 604)0, Purchasing Dept.

PARDAVIMUI
SOUTH SIDE HAMBTTRGER SANDWIPH SHOP PARSIDUODA. Veik
lioje vietoje. Moderniškas mūrinis
namas, pilnas (rengimas. Lotas yra
50x125 pėdų. Nuosavybė ir biznis
labai prieinama kaina parduodama.
Savininkas pašauktas i kariuomenę.
Pašaukite sekmad. RFPublIe 3286,
šiokiomis dienomis REPublle 0175.

Tas reiškia,
kad J. A.
Valstybių orinės jėgos vis
Oras, saule, maistas stipdaugiau plečiamos ir britų kilnūs jausmai, dorybių vyk
lakūnams mokiniams dėl to rina kūną; sveikos mintys,
jau nėra vietos.
dymas stiprina sielą.

To pay for these speedy and powerful ships with their heavy guns
and armament we mušt buy War
Bonds. Citizens of a large town or
a given community, working in unity, could buy one of these ships for
the Navy if they put at least ten
percent of their income in War
Bond» every pay day.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

(Įsteigta 1889 m.).

MENIŠKI — VERTINGI

VIETOS dabar atdaros Nl’RSfiMS
Gimdymo kambariuose ‘ Obstetrical"
aukšte. Abelnos slaugių pareigos, ma
lonios sąlygos, gera alga, Matykite
Superlnteudent of Numes —
EDGF.W \TER HOSPITAL. T.ONgl.etuh 4242, — 5700 N. AsliJaiul.

Trūksta patalpų.

U. S. Treaiury Dtforimtnt

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Aliams Street

Pranešta, kad ir britų la
kūnų mokslinimo programa
VVASHINGTON, liepos 24.
nuolat plečiama.
— Britų vyriausybė nu
traukia savo lakūnų moks
LOURENCO MARQUES,
linimą J. A. Valstybių airPortugalijos Afrikoj, liepos
fielduose ir lakūnus kadetus
26 d. — Laikinai sulaikyta
toliau mokslinti nukelia į
išplaukimas Švedijos laivo
savo dominijas. J. A. Vals
Gripsholm, kuriuo
vyksta
tybių airfieldai yra reikalin
amerikiečiai iš Japonijos.
gi amerikiečių mankštai-.

Navy Cruisers are built in two
classes, light and heavy, the latter
displacing about 10,000 tons. Our
navy has about an equal number
of light and heavy Cruisers, the
10,000 ton Cruiser costing approximately $20,000.000. Many Cruisers
are under construction and many
more are needed.

(po tėvais Vetartaitė)
Gyv.: 2212 W. 23rd Street

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

Nutraukia lakūnu
mankštą Amerikoje

I

HFIP WA\TFD — MOTERYS
MAŠINŲ OPERATORES Ir RAN
KOMIS SlUVfiJOS reikalingos Patvruslon ar nemokančius Išmoklnslm.
Turi bOt suvirS 18 meti, amžinus.
AtsiSaukdamos krejpkltčs prie BO
RAS PALUTSIS. ant 4-to aukšto.

“DRAUGAS” HEIJP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street

Praeities patyrimai

ADS

XI

REMKITE “DRAUGĄ

PASKUTINIS
KOPLYČIOS DYKAI I

PAGERBIMAS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose t

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

P. J. RIDIKAS

LEONARD F. BUKAUSKAS

Memorials Erected Anywhere

8354 Sonth Halsted Ttreet

10821 South Mlchlgan Avenue

Skyrius: 710 VVest 18th Street

Tel. PULIman 9661

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Visi

telefonai:

YARda

1419

I. J. ZOLP

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

1640 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

KRETPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.

MODERNI Išvidinė PARODA-

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; SeStad. Ir Sekm. 9-6 vai.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAVVICZ IR SCNAI

Tel. YARDS 1741-1742

2814 VVest 2Srd Place

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare,
iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

*H

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

TeL CANai 2515

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

42-44 East lORth Street

8819 Litnanlca Avenne

Tel. PULIman 1270

Tel. YARda 1138-1139
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50', Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugai” brings best results.

DRAUGAS

;

ISeina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
y
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Entered aa second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
t Under the Act of March 3, 1879.

Rytų fronto perspektyvos
Nors ir pripažįstama, kad Sovietų Rusijos padėtis
yra labai rimta, bet Vašingtono politinėse sferose dėl
tolimesnės karo eigos nėra nusiminimo. Blogiausiu at
veju, vokiečiai galį paimti Rostovą ir net Stalingradą,
atskirti pietinę raudonosios armijos dalį nuo centralinės ir laimėti Krasnodaro žibalo laukus.
Tas, žinoma, santarvininkų padėtį žymiai apsunkintų.
Tačiau pasitikima, kad Vokietija nepajėgs užkariauti
viso Kaukazo ir sunaikinti Sovietų kariuomenę, kaipo
karo jėgą.
Ligšiol rusų armija pajėgė trauktis nuo priešo spau
dimo tvarkingai ir išgelbėti nuo sunaikinimo vyrų jė
gas. Kaip atsimename, pernai žymiai daugiau karių pa
guldydavo mūšių laukuose. Ir amunicijos kur kas dau
giau netekdavo.
-» r9 •
f
Ateities įvykiai, žinoma, tą padėtį gali pakeisti ir pa
keisti dar blogesnėn pusėn, ypač jei japonai užsimany
tų smogti Sovietų Rusijos nugaron. Jei prie to prieitų,
tuomet tikrai iškiltų būtinas reikalas kuo greičiausiai
atidaryti antrą karo frontą. Prie to anglų-amerikiečių
jėgos, berods, visu rimtumu ir skubotumu ir rengiasi.

Pokarinį pasaulį planuojant
Dedant visas galimas pastangas laimėti karą ir, jį
laimėjus, turi būti nemažiau rūpesčio ir pastangų pa
dėta. pastoviai ir teisingai taikai laimėti. Kitaip — be
reikalo būtų eikvojamas didžiausias turtas ir guldo
mos žmonių gyvybės.
Jungtinės Amerikos Valstybės ir Didžioji Britanija,
kiek tenka pastebėti, ne tik kariauja, kad šios gadynės
baisųjį siaubą — Berlyno-Tokio ašį sudaužyti, bet ir
ka<d atstatyti pokarinį pasaulį taip, kad jame būtų ge
riau, ramiau gyventi, kad teisingumas viešpatautų ir
politiniame, ir ekonominiame, ir socialiniame gyvenime.
Jungtinių Valstybių pasekretorius Sumner Welles ne
seniai apie tokį pasaulį kalbėjo. Jo išreikštoms min
tims pritarė A. Edenas, Didžiosios Britanijos užsienių
reikalų ministras. Bet prieš pora dienų aiškiausiai po
karinio pasaulio planus išdėstė Cordell Hull, Jungtinių
Valstybių sekretorius.
Jisai kalbėjo apie tarptautinės kooperacijos erą, ku
rioj taika turės būti inforsuota pasaulio policinėmis
jėgomis, teisingumas administruojamas pasauliniu teis
mu ir laisvė užtikrinta pašalinant ekonomines ir poli
tines kliūtis bei visokius sunkumus.
Sekr. Hull, skelbdamas pokarinio pasaulio programą,
liečia daug didelių ir sunkių problemų, su kuriomis
reikės susitikti po šio karo. Stabilizavus politinę pa
dėtį, reiks pasaulį atstatyti iš griuvėsių, karo nuka
muotus ir išbadėjusius žmones aprūpinti būtiniausiais
gyvenimo reikmenimis. Tai pareikalaus milžiniškų pas
tangų, reiks kooperacijos.
Gerb. sekr. Hull labai stipriai akcentuoja tai, kad
visi kraštai turės statyti Žmogiškąją laisvę ir krikš
čioniškąją dorovę ant dan g tvirtesnių pagrindą negu
kuomet nors pirmiau. Tai pareikalaus bendrų tautinių
S Ir tarptautinių pastangų.
Toliau jisai visai teisingai kalba apie reikalą duoti
laisvę visoms tautoms. Anot jo,
kiekvienoje tautoje laisvė ir teisė yra būtina progre
sui sąlyga. Laisvės dvasia giliai įsigyvenusi žmonių
mintyse, yra. stipriausias vaistas rasiniams nesutiki
mams, religinei intolerancijai, ignorancijai ir visiems
kitiems blogumams pašalinti, kurie stovi ant kelio
žmonėms susijungti tikrai civilizuotos egzistencijos

broliškume.
Tarp daugelio kitų dalykų, p. Hull primena Jung
tinijį

pabrėžta garantija laisvės ir nepriklausomybės visoms
tautoms, ar jos mažos ar didelės. Bet jis ta proga pri
mena ir tai, kad tautos turės būti vertos nepriklausoma
gyvenimo, jos turės svarbias pareigas atlikti, mokėt
su kitomis tautomis sugyventi, tinkamai ginčus su kai
mynais išspręsti.
Ši eekr. Cordell Hull kalba yra nepaprastai svarbus
istoriškas dokumentas, nušviečiąs ir šio karo tikslą ir
duodąs vaizdą, kokiais pagrindais bus mėginama at
statyti pokarinis pasaulis.

Spaudos balsai apie Pabaltijį
Europos neutralinėje spaudoje, kaip pastebima, vis
dar rašoma apie Molotovo kelionę į Londoną ir Vašing
toną. Džiugu konstatuoti, kad ir švedų ir šveicarų ir
kitų demokratiškų kraštų spauda griežtai ta proga
pasisakė už Baltijos valstybių laisvę ir nepriklauso
mybę.
Luzerno socialdemokratų dienraštis “Freie Innerschvveiz” analizuoja bolševikų pasižadėjimus, ypač At
lanto Carterį ir Roosevelto “keturias laisves”. Laikraš
tis dėl to sako: ‘‘Tai leidžia tikėti, kad Sov. Rusija re
viduos savo santykius su Suomija ir Pabaltijo valsty
bėmis”. Toliau laikraštis rašo: “Pagaliau, egzistuoja
Roosevelto ir Churchillio pareiškimai ne tik dėl laisvų
gyvybingų Suomijos ir Lenkijos būtinumo, bet ir dėl
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės”.
“Glarner Volksblatt” primena, kad Roosevelto veda
moji mintis pokariniam sutvarkymui reiškiasi taip: Ti
kėjimo ir žodžio laisvė, laisvė nuo skurdo ir baimės Amerikos Jungtinės Valstybės norinčios išnaikinti visus
tironus ir visus “gėdingus smurto režimus”.
“Luzerner Tagblatt”, atpasakojęs bolševikų atsižadė
jimus dėl teritorijų, rašo: “Čia pirmoje eilėje kyla klau
simas dėl tų kraštų, kuriuos Sovietų Rusija įsijungė į
Maskvos valdžią savo ekspansijoje į Vakarus prieš vokiečių-rusų karą. Oficiozinis Londono pranešimas duoda
suprasti, kad Anglijos pozicija tais klausimais nieku
būdu nėra suvaržyta ir kad tie klausimai bus galutinai
sutvarkyti taikos derybose”.
“Neue Zurcher Zeitung” korespondentas rašo, kad
Londono įsitikinimu pripažinti Atlanto Čarterio, ku
riais po karo garantuojama tautų laisvė ir saugumas.
Anglų ir amerikiečių, o taip pat mažųjų aliantų sluoks
niuose esąs reiškiamas pasitenkinimas, kad “mažų tau
tų nepriklausomybė ir laisvas apsisprendimas pripažin
ti jeigu ne įsakmiai, tai bent pagal prasmę”.

Kunigų Vienybės darbai
Kunigų Vienybės valdyba savo biuletenyje praneša,
kad šiemet Kunigų Vienybės seimas įvyks liepos 28-tą
dieną, Redington viešbuty, Wilkes Barre, Pa. Seimas
prasidėsiąs 9 valandą iškilmingomis pamaldomis Švč.
Trejybės lietuvių parapijos bažnyčioje. Skelbiant sei
mą, K. V. sekretorius pastebi:
“Buvo laikai, kuomet Kunigų Vienybė (Kunigų Są
junga) skaitėsi tik išimtinai privati kunigų organi
zacija dvasiniams parapijV reikalams. Laikui bėgant,
aplinkybėms verčiant, K. V. išsivystė į visuomeninio
pobūdžio galingą organizaciją. K. V. prestyžas kas' kart vis didėjo, šiandien K. V. yra visiems žinoma,
ne tik dvasiškos hierarchijos tarpe, bet lygiai ir Amerikos civilinės vyriausybės sferose. K. V. pareikš
tomis rezoliucijomis rimtai skaitytasi. K. V. pasi
darbavimu išgauta Lietuvai pašalpos dešimts tūkstan
čių dolerių”.
Čia suminėta tik maža dalis darbų, kuriuos yra
nuveikusi Kunigų Vienybė. Tarp kitų paminėtini — per
nai išleistas gražus ir turiningas metraštis, moralinė
ir medžiaginė parama katalikiškai spaudai, padaryti
žygiai pagelbėti išlaikyti Lietuvos Pasiuntinybę prie
Vatikano, šiomis dienomis jau pasirodys ir šių metų
K. V. metraštis.
Reikia manyti, kad, atsižvelgiant į šių laikų begalinę
svarbą, šaukiamas Kunigų Vienybės seimas bus gaueingas dalyviais ir gražiais bei naudingais nutarimais.
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(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 27 d.).
Gary, Ind.... Čia lietuviai 18 KUR IR KAIP
šiuo metu iš visų jėgų dar AAblKAlMJ bEUA
buojasi, kun. Fr. Rusiui va
(Pabaiga)
dovaujant, kad pastatyti baž
Sekančią naKtį kietai įmy
nyčią, kad nebereiktų vargti
gūsį kampininką Bedą pia
po svetima nastoee.
nejo žadinti skurdus baisas
ir sopulingas vaitojimas. At
K. Račkienė — Vyčių cho
ro pirmininkė..... L. Vyčių sikelia iš lovelės, išeina iš
choras savo pirmininke iš pirkelės ir mato prie grūšės
rinko K. Račkienę, žmoną nepažįstamą nieaadėją, ku
pasižymėjusio kalbėtojo-so- ris pnsikretęs vaisių, nebe
ciologo Al. M. Račkaus. Rei gali nuo grūšės nueiti; ne
kalų vedėju išrinktas Jonas tik nebegali, ale dar, rodos,
Kazanauskas, knygium P. jį kas mučyte mučytų.
— Klausyk tu parmazoCibulskis.
ne! — piktai tarė kampinin
e
“Kraujo ir geležies val kas Beda, — paliuosuosiu
džia Rusijoje”..,. Rusijos di tave nuo grūšės, ale tiktai
ktatorius Kerenskis savo viena sąlyga, kad niekuo
kalboj pabrėžė: “Pasire met daugiau neateitum ma
miant minių ir armijų pasi no turto, mano vienatinio
tikėjimu, vyriausybė krauju pasigardžiavimo vogti.
— Niekuomet! — šaukė
ir geležim išgelbės Rusiją”.
sopulingai niekadėjas. —
L. D. S. seimas.... Tik ką paliuosuok mane, o prižadu
•užsibaigęs LDS seimas Bos nei iš tolo grūšę nepažvelg
tone valdybon išrinko: kun. ti.
Nuo to sykio Bėdai grū
F. Kemešį, J. Karosą, M.
Mažeiką, F. Viraką, A. Knei- šės atžvilgiu nebuvo jokios
žį, J. Petrauską.
bėdos. Grūšė augo, bujojo ir
•
kas met nešė daugiau vaisių
Pittston, Pa.,.., LRKSA kampininkui Bėdai. Ale
prakalbos. Kalbėjo kun. J. kaip viskas ant svieto mai<
Kasakaitis, A. Sutkus. Dai nosi, taip ir žmonių gyveni
navo M. Kižiūtė, jai akom mas. Po desetko, kito metų
panavo Kotrina Kižiūtė. Dai Bėda paseno ir sykį smertel
navo ir choras, Vasaičiui va nai susirgo. Kai žmogus
dovaujant.
smertelnai suserga, tai žino
te kas pas jį pirmiausia atei
Rusijos komisija Chicago na — smertis. Bėda jos ta
je.... Chicagoj lankosi Rusi čiau nenusigando, nes visą
jos militarinė komisija, ku amžių kampininkiškai gyven
rios priešakyje yra gen. damas niekam skriaudos ne
Roop. Komisijos nariai įsi padarė ir dėl to tikėjosi, kad
tikinę, kad Kerenskis Rusi mažus griekus Dievas dova
ją išgelbėsiąs.
nos ir priims jį nors į mažą
•
neregėtos ir negirdėtos dan
Karo išlaidos.... Anglijęs
gaus karalystės kampą. Pavyriausybė parlamentui ra Bveikinęs neprašytą viešnią
portuoja, kad karas Didžia
Bėda tarė:
jai Britanijai kainuoja $33,— žinau, kad pasauly ne
975,000 į dieną.
buvo ir nebus žmogaus, ku
ris galėtų išpirkti iš tavęs
IFT'S SHARF OUR CARS
savo gyvybę. Taigi, prieš
AND SPAFH OUR TiRFS
paimdama mane į savo prie
globstį, prašau, atnešk man

porą grūšių, štai, nuo to me
uzio, Kuris matai stovi prie
grinteies. Noriu prieš savo
Kelionę į nežinomą amžinastį dar syKį pai agauti tų vai
sių, kuriais visą savo gyve
nimą gardžiavausi.
Kasgi nepaklausys ligo
nio? Kasgi neišpildys jo pas
kutinio prašymo? Nors amer
čiai tas neprivalu, ir tiktai
viena ji turi tokią išimtį, ale
kad jau vargšas prašo, rei
kia išklausyti.
Nueina smertis prie grū
šės ir vos tik ją palietė, štai
ga, pasijuto, kad lyg kas bū
tų ją prie medžio priklija
vęs. Turst, turst, ogi, nei iš
vietos. Ar nepradės smertis
šaukti, klykti pagelbos! Šau
kia, klykia, o Bėda, gulėda
mas lovoj, juokiasi ir stato
sąlygas:
— Jei prižadėsi niekuo
met ne tik į mano kampiniknišą grintelę neužeiti, ale
net pro šalį eidama į tą pu
sę nepažiūrėti, tai paliuosuo
siu.
— Prižadu, prižadu! —
šaukė smertis. — Tiktai pa
liuosuok mane, o niekad, nie
kad pastave nenueisiu.
— Na, gerai, — pareiškė
Bėda, — jei savo žodžio ne
ištesėsi, tuomet aš užtaisy
siu tau kitokį triksą.
Taigi, Bėda ir šiandie gy
vena tarpe mūsų ir* smertis
pas ją bijo užeiti, kad jis
jos ne tik prie grūšės nepri
rakintų, bet dar ir kitokio
trikso jai neužtaisvtų.
AN7
6AR6AS6
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SPROGO AUTOMOBILIO PADANGA, KURIS VARTOJA KEROSINĄ

Dr. V. Kuzma
Jau buvo pranešta apie dr. Vlado Kuzmos mirtį Kau
ne, lankant universiteto klinikoj ligonių kambarius.
Dr. VI. Kuzma ėjo 50 metus. Medicina studijavo
Tartu, o daktaratą įgijo Kaune. Velionis buvo plačiai
pagarsėjęs kaipo chirurgas. Jo paskelbtų mokslų skai
čius buvo gausus. Jo referatai tarptautiniuose kongre
suose visada rasdavo didelį užsienių specialistų susi
domėjimą. Velionis palaidotas birželio 10 d. po pamal
dų Įgulos bažnyčioj. Jo asmeny Lietuva neteko gero
gydytojo specialisto ir mokslininko.
Iš U. S. finansų departamento gaunami pranešimai
sako, kad katalikų organizacijos už dideles pinigų su
mas perka U. S. karo bonus. Katalikų parapijos įvai
riose vyskupijose taip pat šauniai kooperuoja bonų

Tautvį deklaraciją ir Atlanto Carterį, kur aiškiai pardavinėjime.

•

__

_____

George Egbert ir Carlton Johnson stovi prie savo automobilio. 1920 m. T. Fordo mo
delio. Jiems važiuojant sprogo automobilio padanga ir automobilis atsimušęs į šali
gatvį pataikė į automobilių pardavimo vietą. Nors šie automobilio savininkai turi “A”

ratioo carl, bet jie &avo automobiliui turi vartoti kerosiną.

«
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lia.u, prieš vokiečių šarvuo

Gyvenimo įvykiai karo lauke

Grumtynės dėl . . tas kolonas rusai sumaniai
naudoja savo šturmovikus
Kaung
Sakoma, jog naciai labai tų submarinas paleido tor(“daivinančius” kovos lėktu

(Atkelta iš 3 pusi.
pajuokia italus, kad jie to- pėdą. Gi nacių oficieris šauvus), automatiškus liepsno
kie bejėgiai. Nacių kareivių kė ir rodė, kad tai neteisy- si dideliais skverais, ketur svaidžius, moderniškas pa
laikraštukas rastas Libijoje bė, nes sale Norvegijos ne kampiais, kurių sienas su trankas.
duoda vieną pavyzdį: Italų ra britų submarinų. Yra tik- daro tankai. Iš oro tankus
Karo Biuletenas. Tobruko tai daug minų, kurios, grei- gina lėktuvai. Lėktuvų siun Donas turtingas
karo lauke didelis pulkas čiausiai, nuskandino laivą. čiama tiek, kiek tankų. To motinų ašaromis
italų kareivių užpuolė prie- Norvegas matydamas, jog kio skvero viduje — yra mo
šą važiuojant dviračiu. Po iš to nieko nebus, pripažino, torizuotieji pėstininkai, leng
Kajokų žemėje dabar siau
ilgesnės kovos italai pajė- jog sprogstančioji mina pa- voji artilerija, inžinierijos bingos žmonių piautynės. Ne
gė subadyti priešo padangą; kilo iš vandens, davė įsaky- dalys ir šovinių, maisto bei laimingas tai kraštas. 1918vėliau patėmyta, kad po di- I mą visiems išlipti iš laivo žibalo atsargos. Taip, kad 20 metais ten tekėjo kraujo
desnės kovos italai buvo taip ir tada staiga priplaukė prie tokie pilnai organizuoti vie upės, kai kazokai kovėsi
įsikarščiavę, jog sulamdė laivo ir susprogdino.
netai nesibijo prasiveržę žy prieš bolševikus, prieš bal
priešakinį dviračio ratą; ga----------giuoti gilyn į užfrontę, jie tuosius ir tarp savęs. Tei
lutinai, kova baigėsi tuo, kai1 Sykį britui bombaneš'a.i gali veikti savarankiškai, singai viena kazokų dainelė
italai paėmė į nelaisvę prie- j bombardavo Danijos mažą triuškinti priešą ir ruošti sako:
šo ratą ir keletą kitų dvi miestuką Skive, o sekančią kelią savai beatžygiuojan— Ne plūgu ariama mūsų
račio dalykų reikalingų pa- dieną Goebbelio propagan- čiai armijai.
brangi, garbingoji žemė,
taisymui vyriausio karinin- dos agentūra pranešė, jog
Mūsų žemę aria arklių ka
Vokiečių aviacija rusų
ko dviračio.
per miesto ataką britai užnopos.
fronte
yra
taip
susiorgani

----------mušė vieną karvę. Kadangi |
Ir mūsų mielon dirvon eėzavusi,
kad
gali
greit
ir
slap
Londono penkių metų mer Danijos laikraščiai gauna
jamos kazokų galvos;
ta
persikelti
nuo
vieno
ko

gaitė buvo išvežta į užmies- visas žinias vien tik iš GoebMūsų gražusis Donas pa
tį pas vieną ūkininką, kad belio ofiso, Skive miesto laik vos sektoriaus prie kito, žiū
puoštas našlėmis,
išvengus nelaimės per bom-' raštis pranešė, jog po britų rint kur reikia paruošti ar
Mūsų mielasai tėvas Do
bardavimus. Antrą dieną ū- atakos buvo užmušta viena paremti ataką. Rezerve turi
nas žydi našlaičiais,
700
—
1,000
naikintuvų
ir
kininko žmona vedžiojo jau- karvė ir ji degė per ketuDono bangos turtingos tė
400
—
700
transporto
lėk

rias
dienas.
ną viešnią iš Londono po
vų ir motinų ašaromis.
tuvų.
savo ūkį. Rodydama į didelę
K. J. Prunskis
Prieš tą vokiečių galybę
Olandų laikraščiai sykį
kiaulę ūkininkė tarė: “Ar
pr'evarta atspausdino mir rusai į kautynių lauką išve
tai nedidelė kiaulė?”
Kas daroma su noru, tas
ties pranešimą, kad nacių da savo gigantus 52 tonų
Be jokio nustebimo mer
tik pusiau sunku. (Lietuvių
karininkas iš Olandijos žu tankus, vadinamus KV (reiš
gaitė atsakė:
patarlė).
vo Rusijos karo fronte “ko- kia: Klementi Vorošilof).
Žinai, toji kiaulė turėtų vodamas prieš bolševizmo Tos plieno baidyklės kiek
būti tokia didelė (parodė vadą žmonių ir tėvynės dė- viena ginkluota 3 colių pa
Wf)l K STUDIO
rarfkute), nes šį ryt mačiau liai”. Daug skaitytojų iškir- tranka, viena priešlėktuvine
1943 West □
Street
patranka
i
r
3
kulkosvai

kaip dešimts, ar daugiau, po minėtą žinutę ir pasiunparšiukų pūtė ją per pilvą", jtė į redakciją su prierašais: džius. Jie gerai šarvuoti,
----------“Tai yra labai gerai!” “Svei- greiti, vartoja Dieselio alie
ADVANCED PHOTOOR U’IIY
Sykį virš Londono skrai- kinam, lai tūkstančiai pana- jų, taigi ir peršauti netaip l.oU'EST
POSSIBl.E PRK ES
greit užsidega, kaip tie, ku
dė nacių orlaiviai ir tuo tar- šiai žūna!”
PHONE LAFAYETTE 2*13
rie kūrenami benzinu. Topu vienas taksi vežė laik----------raščio korespondentą, kuris
Karo kapelionas sykį kalJr
labai nustebo, kad vairuo- bėjo lakūnams stovykloje:
tojas ramiai važinėja po “Žinote vyrai”, sakė jis, “šio
miestą. Vairuotojas į tai at- mis dienomis skraidymas oWEST VIRGINIA GENUINE
sakė, jog paprastai mažai ru tikrai yra saugus dalyPOCAHONTAS
nelaimių būna gatvėse. Esą, kas, bet vistiek, būkite pa
Kol dabartinis atakas dar neišparduo*
tik vienas menkas įvykis at- švenčiamosios malonės sto
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
sitiko jo šeimoje. Korespon vyje ir regulariai užsimokė
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
dentas tuojau paklausė, kite apsaugos premijas”.
kelio karo jums:
POCAHONTAS,
GENUI
koks tai buvo ‘menkniekis’?
P. P. C.
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai !8.65
“O, atsakė vairuotojas, “a- _________________________
GENUINE POCAHONTAS,
ną dieną sprogo bomba, kuMylėk savo gimtąją šalį,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... *8.65
ri nutraukė mano sesutės savo tautą — mylėk visur ir
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
galvą. Vargšė mirė”.
1 visada. (Dr. T. Toth).
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50

CRANE

COAL

5332 SO. LONG AVĖ.
Norvegas laivo kapitonas
Skaniausia duona yra. toliūdija vokiečių teisme, kad ji, kurią uždirbame savo ranjo laivas nuskendo, kai bri-1 komis.
Jr

studentų ir profesionalų kuo . Bridgeport. — L. G. F. 1pos, ja1- pardavė 30 seimi- mo skyriaus susirinkimas įnio bankieto tik ėtų. Ban- vyks liepos 28 d. 8 vai. vak.
kietas bus Morrison viešbu- Šv. Jurgio parap. mokyklos
ty sekmadienį, rugp. 2 d. kambary. Prašome visų na
Bankiete tikimasi dalyvaus rių susirinkti ir naujų narių
vienas Chicago vyskupų ir atsivesti. Šis susirinkimas
daug žymių asmenų. Kas no yra svarbus.
Turime aptarti atidėtą pik
[X] Stella Balčiūnienė, žmo ri bankiete dalyvauti gruna Prano Balčiūno, West pėmis, prašomas padaryti niką, taipgi komisija išduos
Side oldtaimerio, staiga mi rezervaciją pas A. Skiriu te- raportą, gal, ji rūpinosi vėlefonu Virginia 9577.
Įliau surengei pikniką. Ranrė praeitą šeštadienį. Velio
X Eleonora Kandrataitė. dasi ir kltų avarbi>* reikal,»nė buvo darbšti parapijonė,
pirm. Altoriaus
Puošimo A. L. K. Studentų Są-gos, 6i° ak5*®» rūpestis - padraugijos, veikli sąjungietė Chicagos kuopos narė, rug- vergtoji Lietuva ir į Sibiro
55 kp., taip pat daug pas piūėio 2 d. 7:30 vai. seimo i ištremtieji lietuviai.
Valdyba
tangų įdėjus į rėmimą ir ug bankiete dalyvaus progra
dymo Tėvų Marijonų įstai moje. Ji padainuos keletą
gražių lietuviškų ir ameri
gųNervous! Shakyl
koniškų dainų. Bankietas įX ALRK Studentų ir Pro vyksta Morriscn viešbutyje,
No Pepl
fesionalų Są jungos seimo ko Clark and Madison.
SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
misija praeitą šeštadienį,
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
X
Owen
Norem,
Amerikos
“braugo” redakcijos patal
nerviškumo,
drbulio,
nemigos,
: kausino ar silpnumo kojų (neuministras
Lietuvai
ir
dabar

rit s ar rheumatlzmo), tankiai vi
pose Laikė posėdį ir galuti
dų, lai užkietėja ar perdaug lluostinis
USA
kariuomenės
ka

nai aptarė visą seimo prog
nūs, širdies skausmus. Vartotojas
ir aankiai gali pradfti neglrdčtus
pelionas,
yra
tikras
lietuvių
balsus girdėti,*Įsivaizdinti n-būtus
ramą. Seimas bus rugpiūčio
da/ktun ar kalbėti su savimi.
draugas.
Jis
ne
tiktai
pra

1 ir 2 dienomis, Morrison
VI-MIN pagelbsti apga 8tl mais
trūkumu nuo ko svaiga
eitą šeštadienį pasakė reikš tingumo
viešbuty.
lų vartotojai tanki t kenčia. Tai
trūkumas kuris priveda
mingą kalbą Lietuvos Res yra tas
kenkimo rervų, vidurių, skil
X Šv. Vardo draugija, publikos Dienoje prie Da- j prie
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas lr rekomenduojamas šimtų.
Town of Lake, prašo visų, rius-Girėnas paminklo, bet VI-MIN
n8ra nuodingas Ir neprlprie blogo Įpr.timo. Pamė
kurių sūnūs, broliai, ar gi pažadėjo su savo žmona da veda
ginkite ir "pastokiae ant savo ko
” greitai.
minės tarnauja U. S. karo lyvauti ir Studentų ir Pro jų
VI-MIN kapsules galima gauti lr
pinigus,
jėgose, pranešti jų vardus fesionalų Sąjungos seime per paštą,arbaprisC.’unčiant
O. D.
ir adresus kun. S. Adomi- rugpiūčio 1-2 dienomis, Mor-1 BonkutS su 60 VI-MIN kapsllių
kainuoja 12.00.
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių
nui. Draugija jiems pasiųs rison viešbuty.
kainuoja 13.t'O.
dovanų: cigaretų ir k.
- ■■■ — ■
... ■ — ■ Pars’duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY
X P. Baltinis, veiklus a- SUPAŽINDINKITE KITUS 803
W. <13 r<l Street, Tel. ENG. #515
teitininkas ir narys Chicago SU DIENR. “DRAUGU’
CHTCAGO, ILL.

TEL. PORTSMOUTH 9022

SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

J?’
‘' ■. .f

SICTŲ IR KAUTŲ

y

’ s - V .*

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

1

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

T? «
*■ ."f <3 C
p •

1711 W. 47th St

f

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Yards 2588

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Išveiiojame
po vl-ą
Chtcago.

CO.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

kWar Bonds Guard Home Front

mu

REMKITE
SENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrlgerators —
VVashers — Mangels — and
Stovės.

advertised items.

Nationally

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
M1LŽLMŠKO STAKO M l'Z ĮKA
LINI V INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDLOT1
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXAPHONE3.
FLUTES au "cases” — $35.00. $37.50,
$45.00 ir $76.00. Vist garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, SPANISKI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKO8, TENOR BANJOS —
$6.60. $8.50,
$12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00,
$125.00 ir $150.00. BASO
UŽDENGALAS — $12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININ1AMS BASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.30 lr $15.00. Striūnos dėl vi
sų viršmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.60.
$23.50. $35.00, $60.00. PEDALS,
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass lr "read” instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Trlūboms,
Saxaphones,
Smulkoms lr Guitarams.

J?

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAU8OSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarini* Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI!
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 So. VVestern Avenne

GOLDRTKIN’S MUSIC SHOP
914 .Maiwdl St., Chieago.

Phone: GBOvehUl 2242

Mrs. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.
f

(f-;
r?? '?

a
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R A R A D Y™ Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Ritele*
L'eADAMv Namu Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

t

PIRM PIRKIMO

-v’

We eciiVf oll gdll . butvvė, can all help’-

Put cit least 10 , of ydur pay m VVar Bonds ,

Sign the cardtocfety.

|

o

Atvyk | mūsų Jardų Ir apžlGršk sta
le* ir ankštą rū«| LENTŲ—MILL
,WORK — STOGŲ IR NAMU MATEKMOI.Ą. Dėl garafiu, porrių, vlfckų, skiepu ir flatų- PASITARK SU
MĖSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo nsmų.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
9nAu/iTjd
Protection
4or your

guane all eitizens to iuvest 10 percent of income in War Bonds
and Stamps,
į, S,
<D«pfc

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Ilalsted St.

Tel. VICtory 12722

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavimo.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Caeh arba Lengvais IAmokAjlmale

CARR-MOODY LUMBER CO.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager
This new color poster, which soon wi1I he seen throughout the
United States, emphasizes a new tbeme in the War Bond sales
campaign. The present gosi of the Nation wide drive is to per-

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

3236 SO. HALSTED ST.

n n a r o a b
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NEPAPRASTAS

Ilinois rugpjūčio 2] d. visų tautu diena
Visų tautų dieną proklamuoja Illinois
Valstybės gubernatorius D. Green.
Įvyks didelės iškilmės.

liepos Mėn. "Clearance”

Išpardavimas
GERIAUSIŲ PIRKIMŲ VISAME MIESTE ! !

VISKAS DEL JŪSŲ NAMŲ !

Galite Sutaupyti iki 50% Perkant
Rakandus, Radios, Įrengimus
ir Jewelry !
Mes turime daug patenkintų pirkėjų Chicagoje
ir net iki 300 mylių aplink Chicagos.
Matykite Mūsų Kainas ir Prekes Pirm Pirkimo!
CASH AR LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
KBOLHUR

nrsjuzj

Naujo Mod. ‘Custom-Built’

PARLOR SETAS
Padirbtas laikyti 10 me
tams.
Naujų spalvų ir
madų. Nužeminta (CO
kaina tiktai......... 4>OO
PARLOR SUITES, “repossessed”

tOA KH

setai, nužeminta kaina.......................4>Z*T«OU
PARLOR SUITES, “sample” setai,
gero padirbimo, nuo ........................
MIEGAMO KAMBARIO SETAI,

Gražūs 3 daiųl setai, įvairių madų.
VIRTUVĖS SETAI, penkių-dalių
poreelain setai, nužeminta kaina...
QUALIT¥ RŪGS, visokio didumo,

gražių paternų, nuo ........................

$33.95
$28.00
$14.50
$15.95

MATRASAI, geri vatiniai matrasai, (h / AA
verti daug daugiaus ............................O.VU
STUDIO COUCHES, naudingas
$23.95
kiekviename name, nuo...................
GAZINIAI PEČIAI, gražūs, balto
$69.00
poreelain pečiai, nuo ......................
GAZINIAI PEČIAI: Universal, Moore, Norge, Ir kity Žymių
Išdirbysčių Nužemintomis Kainomis!

Įsigykite Naują 1942 Radio Dabar ll
Apmainykit Savo Seną
Radio Ant Naujo !
RCA VICTOR -PHILCO
ZENITH - DETROLA

1942 M odei
Žemai Kaip

$19.50

Langams Užtraukos už pusę kainos'
GERAS PASIRINKIMAS — KOL JŲ RANDASI

BIIDRIK’S
DIDELES

H. Douglas tikisi, kad
šį rudenį jam teksią
dalyvauti jūrų kovose
Alderman H. Douglas, ge
rai pažįstamas
chicagiečiams kaipo politinio ir so
cialinio gyvenimo veikėjas,
kuris prieš kiek laiko įstojo
į marinus, jau savo mariniš
ką mankštą yra atlikęs ir
yra paskirtas Carolinoj ser
žantu.
••
H. Douglas tikisi, kad ru
denį ar kitų metų pradžioje
jam teks dalyvauti mūšiuoI

9

Nors H. Douglas turi jau
50 metų, bet savo sveikata
yra nukonkuravęs ne vieną
jauną vyrą.

And as Governor of
Illinois, and as Chairman
of the Illinois State Council
of Defense, I call upon the
foreign language societies,
groups and clubs of Illinois,
and upon all civic and
patriotic organizations, and
our citizens generally, of
vvhatever ancestry, to join
whole-heartedly in making
this meeting a notable
success.

KAREIVIS KALTINAMAS
KONSPIRACIJOJ

Chicagietis dalyvavo Coral jūros
ir Midway kovose
Dvi japonų torpedų pataikė į jų laivą.
Laivas nuskendo per 90 minučių

4. Kas ypač stebina jauną
Edwardas A. Kuenzinger, karo veteraną
18 m., 6342 Washtenaw ave.,
Edwardas A. Kuenzinger
yra veteranas dviejų didelių savo pasakojimuose pažymi,
jūros mūšių. Jis dalyvavo kad jis jūrose buvo laimin
Coral jūros ir Midway mū giausias tuo laiku, kada gau
šiuose ir pergyveno sutorpe davo iš savo namų laiškus,
duoto naikintuvo, U. S. S. o tai buvo iki balandžio 30
d. 1941 m.
.
Hammann, nuskendimą.
Edwardas A. Kuenzinger
Edwardas aktyviai jūrose
pasakoja, kad jam teko prie išbuvo 13 mėnesių ir jam
šlėktuvinė patranka iššauti teko daug pergyventi ir tu
IN WITNESS WHERE0F,
Coral jūrose 60 kartų ir rėti šiurpių valandų. Edwar
I have hereunto sėt my hand
apie 45 kartus Midway ko das dabar yra pervykęs į
and caused the Great Seal of
voje. Vėliau dvi japonų tor Chicagos pas savuosius atos
the State of Illinois to be
pedos pataikė į jų laivą ir togų ir jis niekaip negali at
affixed.
laivas nuskendo per 90 mi sistebėti, kad Chicaga be
Done at the Capitol, in the
nučių į jūros dugną.
maž nejaučia, kad vyksta
city of Springfield, this
karas.
2. Buvom ant laivo denio
•
22-nd day of July, in the
Jaunas jūrininkas, kuriam
year of Our Lord one
teko dalyvauti jūros mūšiuo
thousand, nine hundred and
se, pasakoja, kad tuo laiku,
forty-two, and of the State
kad japonai subombardavo
of Illinois the one hundred
twenty-fourth.
( “Draugus” Acme teleuhotoi jų laivą, jie buvę ant laivo
Prescot F. Dennett, pir- denio. Kada dvi torpedos
GOVERNOR
Chicagoje kareivių liuosmiau gyvenęs New York, ra- pataikę į amerikiečių laivą,
š ytojas, dabar U. S. armijo taip jį sukrėtė, kad jis 15 laikio praleidimo reikalams
Daugelis vokiečių je, apleidžia federalinį teis pėdų buvo išblokštas į viršų jau surinkta $1,398,868 dova
mą, kur jis kaltinamas kons ir įmestas į vandenį. Edwar nų. Vajus dar tęsiamas. Va
tiki, kad Hiteris
piracijoje palaužti Amerikos das Kuenzinger 25 minutes jus baigsis liepos 27 dieną.
plaukiojo jūrose po to atvy Chicagai paskirta ŪSO rei
ginkluotų jėgų moralę.
šiais metais
ko amerikiečių laivas ir jį iš kalams surinkti $1,749,432.
Yra stambias sumas paau
karą baigs
Susirūpinta Chicagoje gelbėjo.
kojusios kareivių reikalams
3. Neteko matyti
kai kurios kompanijos.
Iš Ankaros turkų kores sveikatingumu ir
didelių mūšių
pondentas praneša šveicarų
Edwardas A. Kuenzinger Ragina stoti į
laikraščiams, kad vokiečiai aukštesne morale
toliau
pasakoja, kad jam ne
tikisi, kad Hitleris šiais me
James P. Allman, Police
tais baigs karą.
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1. Veteranas dviejų mūšių

Chicagoje jau surinkta
>$1,398,868, ŪSO
reikalams

Bus imami į
kariuomenę ir vedę
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Regular $1.69 kaina, dabar už gal. tik...
Mūsų Geriausia Maliava,, nužeminta iki $1.99 už gal.
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A great meeting, where
pageantry, folk dances and
patriotic display will sėt
forth of our immigrants in
the building of Illinois and
the enriching and safeguarding of the American
way of life is being planned
by the Foreign Language
Division of the Illinois
State Council of Defense. It
will be held at Soldier Field,
Chicago, on the afternoon of
Sunday, August 23. Chicago
groups and groups from all
over the statė will participate.
'’iYHT
This timely, patriotic
undertaking
merits the
fullest public notice.
N0W, THEREFARE, I
DWIGHT
H.
GREEN,
Governor of the State of
Illinois, do heręby proclaim
Sunday, August 23, of the
present year, as Illinois
National Day.
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Gera Namams Maliava
Dėl Lauko ir Vidaus Vartojimo:

America, land of the free,
draws her strenght from
many sources. Sturdy, highminded men and women of
many lands have come here
to contribute loyally to her
rich culture, her cherished
traditions, her progress in
peace, her might in war.
So, too, of Illinois, rich
industrial and agricultural
empire in the heart of
America.

Pirmadienis, liepos 27, 1942

KRAUTUVES

3241 South Halsted Street
RADIO PATAISYTI PASAUKITE — CALUMET 4591

RAKANDAI, JEWELRY ir AKINIŲ DEPARTMENTAI
VISI RANDASI PO VIENU STOGU

3409 - 11 So. Halsted Street
BUDRIKO RADIO PROGRAMARadio Stotis WCFL, 1000
kil. transluojama Lietuvių Radio Programa kas Sekmadienį,
pradedant 9-tą valandą.

Misionieriai siunčiami
į pietų okupuotą Rusiją
Katalikų laikraštis “L’Italia”, išeinantis Milane, Itali
joj, praneša, kad katalikų
misionieriai siunčiami į pie
tų okupuotą Rusiją.
Misionierių vadas yra kar
dinolas Lavitrano, Palermo
arkivyskupas, šis kardino
las yra vienos įtakingos ka
talikų organizacijos vadas,
kuris jau pirmiau ieškojo
būdų užmegsti ryšius tarp
katalikų ir ortodoksų Bažny
čių.
Muzikai
Galimas dalykas, kad mi
sionieriai į pietų okupuotą dr. Joseph
Rusiją siunčiami su vokie aiškinti C.
čių karinių autoritetų žinia. transliuoti

Paul G. Armstrong, Selec
tive Service direktorius, įga
liojo drafto tarybas imti ka
riuomenėn tuos vedusius vy
rus, kurių žmonos uždirba
pragyvenimą, šie vedę vy
rai galima imti į kariuome
nę tik tada, kai visi neve
dusieji bus paiimti.

Mullaney pranešė, kad
Chicagoje dėl stokos budru
mo gaisrai sukelia, didelius
nuostolius. Mullaney pasa
kė, kad šiais metais Chica
goje dėl gaisro bus $375,000,000 nuostolių.
•
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student&i, National Music Camp, Interlochen, Mich., neša ant savo pečių Gyventojai yra raginami
E. Maddy po to, kai jis studentams pranešė, kad valdžia pareikalavo pasi būti budresniais ir viską da
Petrillo, President of American Federation of Musicians, kam jis uždraudė ryti, kad komažiausiai įvyk
per radiją studentų koncertus.
tų gaisrų.

