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Dono Fronte Veikia Naciu Agentai
Jon. Vaiva
STUDENTAI
Mes dar prisimenam dar
ne taip senai nuolatos įvai
riose prakalbose, spaudoje
ir net neretai iš bažnyčių
sakyklų skelbiamą skaudų
faktą: mūsų jaunimas nu
tausta ir dažnai subedievė- I
ja! Mes net buvom įpratę ti
kėti. jog tai tikra tiesa.
Tačiau, pastebėjus vyks
tantį Chicagoje Studentų ir
Profesionalų
suvažiavimą,
nebelabai norisi betikėti jau
nimo nutautinimu ir sube- ‘
dievėjimu.

Vyksta kovos
Salsko apylinkėj

Jūrininkai dirba laukuose

Parašutninkai

užfrontėje

Lietuvoje naciai pertekliuje lietuviams tik,., kortelės
fd
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Naciams skiriami gerieji viešbučiai,

geriausias maistas ir drabužiai

Maskva, rugpiūčio 2 d. —
Lisabonas — Drabužių ir Į piliečiams. Vokiečiams viŠiandie pranešama, jog ru
avalinės kortelės duodamos suose miestuose įrengti spe(ilf
i
sai skubiai sušaudė skaičių
Lietuvoje skirtingose įst.ii- cialūs viešbučiai, krautuvės,
nacių šnipų ir penktakolumgose lietuviams ir vokiečių kavinės, restoranai. Geriau
■■
■
•
nistų, kurie suimti pravedus
sios patalpos
atiduotos
paltų tyrinėjimą, kai tuo pa
jiems. Rezultate vokiečiams
T - XX
•t? > A’ •»** . *
čiu laiku būriai sovietų or
S
Naciu manevrai
užtenka visko, o lietuviams
>
laivių skuba pagalbon ka
•X“
A“!
lieka... kortelės, bet su jomis
H
riuomenei Dono fronte, kur
prieš
invazija
gauti drabužių .ar avalinės
&
s
vyksta aršios kovos Salsko
Londonas, rugpiūčio 2 d. neįmanoma.
sektoriuje, 100 mylių į pie
PALYGINKIT
l
— Vokiečių kontroliuoja
Vyko studentų, vadinas, i tus nuo Rostovo.
mas Paryžiaus radio pas- Susipyko su belaisviu
Pranešimuose skelbiama,
jaunimo, sesijos ir po jų vy-'
«"Draugi,'
Acme teiepunuil
kelbė, jog naciai pradėjo
jog vokiečiai panaudoja paPritrūkus žemės ūkiui darbininkų kirsti ir kulti kviečius kai kuriose North Dakota Prancūzijos pajūrio zonoje
Lisabonas — Uošurių kai
ko profesionalų, atseit, se- j
rašutininkus rusų užfrontė°nte' valstybės dalyse, į farmas pasiųsti jūrininkai iš Navai Training stoties Wahpeton, N. kontrinvazijos manevrus
me, Šiaulių apylinkėje dir
nimo — tautos ir tikėjimo;
je,
kurie
padėtų
sabotažnin,
p
Jūrininkai
valo
kviečius
Allen
Taylor
farmoje,
arti
Wahpeton.
Manevrai
kuriuose
daly

bęs pas' ūkininką Oškų ka
piliorių sesija.
kams ir penktakolmunisGal būt, seniesiems atro
vavo nacių aviacija, laivy ro belaisvis rusas susiginči
tams. Vienoje Dono fronto
do, kad jaunieji labai pavir
nas ir kariuomenės daliniai jo su savo šeimininku ir me
dalyje, pasak rusų praneši
šutiniškai svarstė sąjungos
prasidėję
ketvirtadienio tė į jį granatą, kuri vietoje
mų, sušaudyta keturiasde
užmušė uošvį ir patį belais
ir bendrai kultūrinio gyve
naktį nepažymėto j vietoj.
šimt penki nacių agentai.
nimo reikalus. Gal būt, bet
Aišku, kad vokiečiai pra vį. Oškis sunkiai sužeistas,
Sulaikę vokiečius
čia gali būti dvi nuomonės.
mato galimybes antrojo irgi pasimirė ligoninėje.
Rusų
pranešimai
pažymi,
Tačiau dviejų nuomonių ne
fronto Europoje. Tuo pačiu
Londonas, rugpiūčio 2 d.
jog kritiškame Salsko fron
Keis
žurnalo
vardg,
duos
anglų
gali būti apie tai, kad jau
laiku naciai Prancūzijos, Griežti naciu įsakai
te sovietų kariuomenė su — Amerikos bombanešiai,
nimas parodė didesnio susi
Belgijos, Olandijos ir Nor
matomai veikią iš sąjungi
kalba skyrių
laikiusi vokiečius.
domėjimo sąjunga ir bend
vegijos pajūriose iškabino Lietuvos gyventojams
Sovietų laivyno organas ninkų rankose esamo Henrai kultūriniu gyvenimu ne
pranešimus, jog visi civiliai
Chicago, III., rugpiūčio 2 JŲ.
Raudonasis Laivynas rašo, gyang aerodromo, netikėtai
Lisabonas — Lietuvoje
gu senieji. Jaunųjų posė-1
bus be atodairos šaudomi,
bombardavo japonus Hong- d. — šiandie šeiminiu
ba- Už laimėjimą ir laisvę
jog
rusų
Juodosios
jūros
»
miestų
gyventojai neturi tei
džiai buvo kur kas skaitlinkonge ir Kow loone, kur ap liumi Morrison viešbutyje
Šalia paprastųjų organi jei jie pasirodytų gatvėse, sės išeiti iš namų nuo 11
laivyno
stiprus
dalinys
ata

gesni, negu senųjų.
invazijos metu.
kavo nepažymėtą nacių oku mėtyta bombomis laivyno pasibaigė A.L.R.K. studentų zacijos reikalų studentų su
vai. vakaro iki 4 vai. ryto.
I
dokai.
ir profesionalų seimas, ku važiavimo svarbiausieji tik Amerikietis vadu
puotą
uostą,
kur
sukelta
mil

Lietuvoje taip pat išleis
KUR JIE?
Nepatikrintas skaičius ja- riame delegtų dalyvavo iš slai, kad įjungti savo sąjun
žiniški
gaisrai.
Tuo
pačiu
Šveicarų pranešimai iš tas įsakymas, kad daržoves,
Kur tie visi lietuviai me-'
laikraštis ragina lakūnus |Ponil laivų, kurie tuo metu visos plačiosios Amerikos. gos narius bendrosioms ko Berlyno duoda suprasti, jog uogas ir grybus surinkusie
dicinos, teisių, teologijos.:
pravesti smarkias atakas, buvo taisomi uostuose, sun- Suvažiavimas prasidėjo va voms už tautų laisvę ir Jun vokiečiai bijosi sukilimų ir ji neturi teisės parduoti tie
filosofijos ir įvairiausi kiti į
kad palengvinti sunkiai ko-!kiai ^žaloti, kai tuo pačiu kar Morrison viešbutyje. gtinių Valstybių laimėjimą. partizanų kovų, kurie galį siog vartotojui, o privalo
daktarai, kurių kambarių
vejančiai kariuomenei.
;laiku Japonai, nustebinti ir Pirmoje sesijoje studentai Tuo pačiu suvažiavimas pa prasidėti tuo pačiu laiku su parduoti tam tikrai “Centsienas puošia pergamento Į
Geležinkelių linkme
| išgąsdinti amerikiečių at,x- sudarė dienos prezidiumą ir siuntė Amerikos Prezidentui sąjungininkų invazija.
ralei,” kuri tuos dalykus
diplomai, kurie taip dažnai ;
kos, neparodė jokio pasiprie priėmė sveikinimus iš pas Rooseveltui sveikinimo teleVokiečių
invazija
į
pietus
Tuo tarpu Londone kas- pristato vokiečių karo ligo
moka švystelti savo didžiai-'
šinimo.
kyrų asmenų ir organizaci- gramą ir pasižadėjo, jog są- kart didėja kalbos, jog esą ninėms.
nuo
Rostovo
vyksta
geležin

siais darbais? Kur mūsų
Tuo tarpu iš Chungkingo
kelių linkme. Jie veržiasi
jungos nariai yra pasiryžę i galimybės, kad sąjunginindaktarai, advokatai, kuni
pranešama,
jog kinų ka
Salsko
ir
Kusčevkos
linkui.
nuoširdžiai remti vyriausy- kų pajėgOms vadu gali būti
gai ir mokslo žinovai, ku
riuomenė sulaikė japonų a- Naciu propagandistas bes pastangas ir krašto pas- paakirtas amerikietis gene- Atakavo ašies
Visame
fronte
vykstan

riais mes norėtumėm did
čios milžiniškos aviacijos takas Kinijos žemyne.
tangas kovose.
rolas. Plačiausiai kalbama, baes Egipte
žiuotis. Deja...
paskirtas Lietuvoj
kovos,
kokių
iki
šiol
pasau

jog minimuoju vadu galįs
Atrodo, jog mūsų vyres
Lisabonas — Vokietijos Sveikino arkiv. Stritch
Kairo, rugpiūčio 2 d. —
lis
gal
dar
nėra
matęs.
Washingtonas,
rugpiūčio
Taip gi pasiųsta sveikini- būti Amerikos kariuomenės
niųjų rateliuose vyksta kaž
Ministerijos
okupuotiems
Britų
štabas šiandie paskel
Rusai pripažįsta, jog vo 2 d. — Raudonasis Kryžius
mo telegrama J. E. Chica- vadas gen. George C. Mar
koks nelyginai kultūrinis ir
bė, jog britų bombanešiai
kiečiams pavykę prasiveržti praneša, kad Amerikos ka Rytų kraštams politikos de gos arkivyskupui Samuel A. shall.
dvasinis apkerpėjimas. Dadirektorium
sustiprino savo atakas EI
Salsko apylinkėn, kur Dono riuomenei ir laivynui Į se partamento
Stritch, Illinois gubernato- j
leisim, kad jie ypač šiuo me
Alamein fronte, kur bom
kazokai,, marinai ir regulia kamus dvyliką mėnesių rei pakirtas Dr. Georg Leibb- riui ir Chicagos majorui.
gfjįgy,,
nac
jy
tu užimti daug svarbesniais
barduota priešo kariuome
rioji kariuomenė aršiai ko kia dviejų ir pusės milijono randt. Jis gimęs Ukrainoje, Dienos prezidiuman įsrinx
reikalais, bet, rodo3, porą
nės koncentracijos ir veži
voja, kad neleistų naciams puskvorčių (pinta/ kraujo. gimnaziją baigė Tartu (Es kta: pirmininku — Marti baes, Duesseldorfą
valandų jie galėjo surasti ir
mai
ir išsprogdinta ašies atijoje). Leibbrandt kelerius
pasukti Stalingrado linkui ir
naitis, Chicago, III.; Aikšnokultūriniems lietuvių reika
metus gyvenęs J. A. V., New
Londonas, rugpiūčio 2 d. municijos sandėliai.
tuo būdu atksirsti Kaukazo
ras,
Worcester,
Mass.
ir
lams. Atsirado jų, tačiau jų
Volgos yra milžiniška ir Yorke ir San Francisco, kur
— Britų aviacija savo pap Tuo pačiu laiku apmėtyta
armijas.
Kartavičienė,
Detroit,
vice

skaičius buvo ant pirštų su
rimto pavojaus rusams ne skaitė paskaitas apie nacibombomis priešo laivai uos
Dvi ofensyvos
pirmininkais; Jakštaitė — rastose atakose pereitą nak tuose Sidi Barrani ir Mat
skaitomas. Kitiems... golfas,
sudaro.
onal-socializmą.
tį vėl atakavo vakarų Vo
Britų agentūra Reuters
sekretore.
šeimyniniai subuvimai ir
kietiją ir apmėtė bombomis ruh.
Profesionalų posėdis
dar kitos “pareigos” nelei paskelbė, jog šiuo metu vo Voronežo fronte
kiečiai iš Bataisko veda dvi
Profesionalų posėdyje miestus Boulogne apylinkė
do.
Voronežo fronte rusai per Rusai susirūpinę
ofensyvas. Vienos ofensyvos
Suėmė negru kurstyto
t
svarbiausia aptarta sąjun je.
ėjo į ofensyvą, kuri gali iš
Vakar
ankstį
rytą
britų
antruoju frontu
linkmė esanti tiesioginiai į
gos žurnalo reikalai. Po iš
NACIŲ LAIMfiJIMAI
sivystyti net į plačią ataką
ju prieš Ameriką
pietus
Juodosios
jūros
pajūMaskva,
rugpiūčio
2
d.
—
samių pasitarimų nutarta aviacija atakavo nacių in
Rusų pranešimai pareiš
į vokiečių užnugarį. Be to,
dustrinį centrą Duesseldorrin pro Krasnodarą ir kita
New Yorkas, rugpiūčio 2
kia. jog nacių kariuomene
yra didelės galimybės ir Sąryšyj su pirmojo pasauli pasiūlyti studentų suvažia fą, kur griuvėsiais paversta
linkmė
į
pietryčius,
pro
Sal

nio
karo
pradžios
28
metų
vimo
dalyviams
p.a.aiūlyti
d.
— Federalis investigateijau esanti per šimtą myliu
antrojo fronto Europoje.
aką
į
Astrachanių.
naują
projektą:
esamo
i„
r
.|
“
‘
'hniSko.
Vok.et.jos
d.rbjos biuras paskelbė, jog eKaukaze. Dono baseine vo
Apie antrąjį frontą rusai sukaktimi Sovietų oficialio
tuves.
Visam
Dono
fronte
vyks

sąs suimtas tariamai vyriau
kiečiai turi užėmę 30,00(
galvoją, pasak spaudos pra ji spauda netiesioginiai krei nalo vardą pakeisti ir palikApskaičiuojama,
jog
šioje
ta
milžiniškos
tankų
ir
avi

kvadratinių mylių ir tuo pa
nešimų, labai šaltai ir labai pės į sąjungininkus, kad bū ti lietuvių kalbą, o prie jo atakoje dalyvavo apie 600 sias organizatorius japonų
acijos
atakos,
kuriose
abi
čiu apie 23 nuošimčius Ru
logingai. Jie tikį, jog antra tų pradėtas antrasis frontas sudaryti atskirą priedą gry su virš britų bombanešių ir simpatizatorių ir šnipų gru
pusės
panaudoja
didelį
skai

nai anglų kalba.
pės, kuri priskaitanti iki 10,sijos dirbamos žemės. Nacii
sis frontas bus pravestas, Europoje.
numesta
150
2
tonų
bombų
čių
tankų
ir
orlaivių.
Raudonoji
žvaigždė
pri

000 narių.
žurnalo lietuviškosios da
laimėjimai milžiniški.
bet jie taip pat tiki, kad ant
ir tūkstančiai padegamųjų
minė,
jog
1914
metais
rusai
lies
redaktoriumi
prašomas
Suimtasis Mimo De GuzTačiau dar šiuo laiku vo
rojo fronto valanda dar ne
bombų.
man, filipinas iš Washingtokiečiai yra per 700 mylii „oja milžiniški Kaukazo kal atėjusi. Bendrai, sakoma, pradėję veiksmus antrajam pasilikti Antanas Vaičiulai
no, esąs aktyvi figūra vei
nuo Baku,, svarbiausiojo ru nai. Britų pranešimai duo jog rusai suprantą padėties fronte, nors jie žinoję, kad tis. Studentai sau redakto
Saulė teka 5:47 vai., sau kime sukelti penktąją kolo
sų aliejaus centro. Beto, tarf da suprasti, jog rusų alie rimtumą, bet desperacijos jis bus nesėkmingas. Tačiau rių renkasi patys.
lė leidžiasi 8:07 vai.
jis išgelbėjęs sąjungininkus.
ną Amerikos negrų tarpe.
(Nukelta į 4 pusi.)
Baku vokiečiams kelią pas- jaus atsarga į rytus nuo nejaučiama.

U. S. lakūnai
Studentu, Profesionalų suvažiavimas
puolė Hongkongg praėjo darniai ir sėkmingai

DRAUGAS
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Stambesni aukotojai
vėliavai įgyti

LAIVŲ STATYTOJAS

Svečias iš Londono
Liepos 14 dieną “Ameri
koje” apsilankė svečias iš
Londono A. Urbelis, čia at
plaukęs liepos 11 d. po 2
mėnesių kelionės. Jisai iš
Lietuvos buvo išvykęs dar
prieš bolševikų okupaęiją.
Lietuvoje jis dirbo Kaino
miesto savivaldybėje. Euvo
išvykęs pirkti jachtos į Pran
cūziją, bet nespėjo grįžti ir
buvo visą laiką Prancūzijoje.
Artinantis vokiečiams, jach
tą su Lietuvos vėliava pa
leido į Atlantą su 24 pran
cūzais jaunuoliais pabėgė
liais, ir atplaukė į Angliją.
Dabar A. Urbelis plaukio
ja norvegų laivais ir yra
gavęs 2 mėnesius atostogų, Į
kurias praleis Jungtinėse'
Valstybėse. Čia nori arčiau
susipažinti su vietos lietu

PHILADELPHIA, PA. —
Liepos 26 d. Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioje buvo
daroma rinkliava “Service”
vėhavai (kareivių pagarbai)
įgyti. Sekantieji parapijie
čiai aukojo dolerines: A.
Arlauskas, J. Bagočius, S.
Mažeika, N. Padorius, Balilionienė, M. Kavaliauskie
nė, Adelė Kazelis, Sof. Bagočienė, Baltrukonis, K. Dry
ža, Varpačinakienė, A. Šve
dienė, Mrs. Ramoškienė, J.
Balčiūnas, Mr. Valaitis, M.
Stonis, Ona Urbonas, T. Wittkamp, Mr. Jotautas, J.
Jakais, P. Azaraitienė, Kun
drotienė, R. Grebliauskaitė,
M. Grobienė, I. Mačiulienė,
A. Agentas, O. Kareivienė,
M. Borisus, G. Patrukonis, viais.
J. Norkus J. Barnotas, P.
Svečias Londone yra išgy
Kisielius, Z. Janušauskienė,
venęs didžiuosius bombarda
M. Raidas, T. Gornis, ir Mrs.
vimus. Viena bomba nukri
Shizeepi.

Išėjo "Be Tėvynės
Brangios”
Šios savaitės pabaigoje iš
spaudos išėjo lietuvių poeto
J. Aisčio-J. Kossu Aleksan
dravičiaus eilių knyga “Be
Tėvynės Brangios”. Toje
knygoje sudėti daugiausia
patriotiniai šio poeto eilė
raščiai, parašyti Lietuvai
patekus į priešo rankas.

Pirmadienis, rugp. 3.d.„l&42
kun. J. Švagždys Brocktone
— 10.
Bet čia minėtieji užsaky
mai dar nepadengia spaudos
išlaidų. Gi leidėjų noras yra
sudaryti kiek lėšų pačiam
autoriui, kuris, kaip prieš
savaitę buvo pranešta iš
Prancūzijos, yra pasilikęs be
pragyvenimo išteklių. Todėl
visuomenę ir jos vadus nuo
širdžiai prašytume paremti
š.ą knygą ir autorių, užsi
sakant “Be Tėvynės Bran
gios” leidinį.

82 internuoti kinai
priimti Bažnyčion

INSURE YOUR. HOME
AGAINST HITU R/

LONDONAS. — Univcrse
praneša, kad kinų kunigo
Echang, pranciškono, pas
tangomis 82 internuoti Ro- Į
moj kinai civiliniai priimti
Katalikų Bažnyčion.
Arkivyskupas Borgongini,
popiežiaus nuncijus Italijai,
lankėsi internuotųjų stovyk
kloję. Jam grįžus ten buvo
pasiųstas kun. Echang. Ne
JHWAR SAVINGS BONDS i> STAMPS
trukus 40 kinų priimta Baž
Knyga gražiai išleista ir nyčion. Už kiek laiko dar
LIETUVIS DAKTARAS
turi 64 pusi. Kaina 40 centų. 42 kinai pasiryžo priimti ka
OPTOMETRISTAS
Išleido Marianapolio Kolegi talikybę.
Pritaikina akiniai
ja. Su visais užsakymais
atsakomingai ui
prieinamą kainą,
kreiptis ir pinigus siųsti šiuo DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
adresu: Marianapolis Col
IOS F. BUDRIK
lege, Thompson, Conn.
KRAUTUVĖJE

Malonu pranešti, kad kny
ga žmonės gyvai susidomė
ję. Jau yra gauta keletas
didesnių užsakymų. Štai da
lis jų: 1, “Amerikos” admi
nistracija paėmė 200 egz.,
2. kun. J. Prunskis, Chica
goje — 50 egz., Lietuvos Pa
siuntinybė Vašingtone —
25; kun. dr. J. Starkus Eliizabethe — 20; kun. J. Vai
Primenam, kad visi, ku
tekūnas, Providence — 15; rie yra šiemet sumokėję pre
numeratą už “Studentų žo
pasveikinti
ne
dėlko
kito,
džio” žurnalą 2 dolerius (ad
Acine tūle*boto)
kaip tik dėl vienos idėjos resas: Marianapolis College,
Henry J. Kaiser, Oregono
mus vienas kito ir nepažįs Thompson, Conn.), gaus “Be
laivų statytojas, senato ko-,
tančių jungiančios. (( lis Tėvynės Brangios” dykai
mitetui aiškina planus, kaip
žmogui priduoda dvasios kaip priedą.
be darbo esamose laivų dirb- Į

veikti ir pergalėti sunkeny

3241 So. Halsted St.
Mano 80 metų praktikavimas
jūsų

garantavimas

Optometrically

Akių

Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir
toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼.
vak. Seredomis nuo pietų, o Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
VAROSI MUM

DR. G. SERNER

tuvėse būtų galima gaminti
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
bes.
to į namą, kur jisai buvo
25 metų patyrimas
lėktuvus vežti kariuomenę ir
Ar
žinai,
kad
Tel. Yards 1829
sustojęs. Londone ypač yra
Taigi nuoširdžiai dėkoju
karo reikmenis.
Pritaiko Akinius.
išgriauti žydų gyvenami
Tamstai už gražų ir palan Vilniaus krašte aukščiau
Kreivas Akis
kvartalai ir biznio sekcijos
kų man pasveikinimą ir pri sios iškilusios vietos yra Daugely atsitikimų akys atitaiso
nuo oro puolimų. Nėra gir A. a. vysk. Kuktos
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
siųstas dovanėles — (iškar i Švenčionių apskrityje tarp mos be akinių. Kainos pigias kaip
8401 SO. HALSTED ST.
pirma.
dėjęs, kad nuo lėktuvų ata
pas — mano pastaba) ir Daugėliškio ir Svyriaus ir
kampas 34th St.
dėkingumo
žodžiai
<712 South Ashland Av.
kų būtų žuvę lietuvių. Tik
vienkart siunčiu Tamstai sa tarp Švenčionių ir MelagėValandos nuo 10 iki 4, nuo S iki 8
YARDS 1373
Špokevičius, buvęs “Lietuvos
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
vo
atvaizdą
atminimui.
Prie
nų.
Kada spauda pranešė, kad
Aido” korespondentas, nuo
šios
gi
progos
Tamstą
svei

nervų smūgio mirė ligoninė vyskupas Juozas Kukta jau kinu ir laiminu.
LIETUVIAI DAKTARAI
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
je. A. Urbelis yra apvažia pasimirė, man prisiminė,
TeL YARda SIM
Juozapas Kukta
vęs beveik visą Angliją ir kad kai 1933 metais buvo
BĮ.
P.
ATKOČIŪNAS
Kaišedorių vyskupas.
>■ i
prisižiūrėjęs lėktuvų puoli minimas vienas jo jubiliejų,
DR.
V,
A.
ŠIMKUS
DANTISTAS
Būkit
Malonūs
man kartą mūza padiktavo
mo pasėkų.
1446 So. 49th Court, Cicero 4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
K. V.
SAVO AKIMS!
lietuviškai ir lenkiškai jo
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
IB AKINIUS PRITAIKO r ;•
Tik viena pora akių visam gy
Lietuvos pasiuntinybė dir garbei eilėraštį. Kada tfe
ir Penktadieniais
venimui.
Saugokite Jas. leisdami
744 VVest 35th Street J
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11.
iftegza minuoti Jas moderniSklausia
ba sumažintu personalu; vi kūriniai buvo atspausdinti
ADVOKATAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:36
gali suteikti.
so ten su ministru Balučiu ir iškarpas pasiunčiau jam,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
85 METAI PATYRIMO
Pirmadieniais tik 2-4
.;
yra 3 žmonės.
pririnkime akinių, kurie pašalina
ir šeštadieniais
Šventadieniais
11-12.
jis, įkainuodamas tą. atsiun VYHITNEY E. TARUTIS
visa aktų Įtempimą- ..
Valandos: 3 — 8 popiet.
, Lietuviai kunigai laikosi tė savo paveikslą ir tokio
ADVOKATAS
Dr. John J. Smetana DR. F. C. WINSKUNAS TeL CANai 6969
Centrinis Ofisas:
gerai. Jam teko susieiti su turinio padėkos laiškutį:
3133 S. HALSTED ST.
kun. dr. A. Matulaičiu Lon
Dr. J. J. Smetana. Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS DR. WALTER J. PHILLIPS
Aukštai gerbiamasai pone.
(Lietuvių
Auditorijoje)
OPTO M ETRISTAI
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
done ir kun. J. Gutausku
Pasiųstas man šiomis dieno VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe 1801 So. Ashland Avenue
2158 VVest Cermak Road
Ofisu ir Rezidencija:
Škotijoje. Jie savo pareigas
Ofiao taL OANal 2346
Kampas 18-tos
mis Tamstos gražus pasvei
valandos vakare.
rele
fonas:
CANAL
0523,
OhJcagt
2155
VVest Cennak Road
Ofiso
vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
eina nepailsdami.
Telefonas CALomet 8877
OFISO VALANDOS:
kinimas, jis yra tuo reikš
Seredoj pagal sutartį.
Kasdien 9:>0 a. m. iki 8:10 p. ra.
OFISO VALANDOS
Nusiskundė svečias, kad
i 7004 So. Fairfield Avenue
134 N. LA SALLE ST.
Trečiad. ir fteitad. #:10 a. m.
mingas, kad parodo, jog idė
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bea.
toL:
HEMloek
1180
tki
7:00
D.
m
lietuvių jaunimo tarpe An
Tek STAto 7fi7»
ja žmonių gyvenime visgi Kooro 2A14
ANTRAS OFISAS
glijoje jaučiamas didelis su
TaL YARda 2246
ima viršų nors pasaulis ir
2017 So. VVestern Ave.
anglėjimas ir lietuvių kal
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
TaL CANai 7171

Daugelis prisidėjo mažes
ne auka. Jų vardai nepaim
ti. Visi prisidėję pagal išga
lę skaitomi rėmėjais to už
manymo, ir teikėjai pagar
bos mūsų jaunimui, išėju
siam į kariuomenę.
Bet, buvo ir tokių, kurie
savo ranka ir akis kreipė į
šalį — neprisidėjo ir neįver
tino to, kad būtų teikiama
mūsų jaunimui pagarba.
Kaip ten nebūtų pasitiki
ma, kad Šv. Kazimiero pa
rapijos jaunimas — kai rai,
įvertins ir bus dėkingas už
gražų sumanymą. Vėliava
plevėsuos iš lauko pusės
bažnyčios priešakyje.
Dar kartą primenama, kad
visi priduotų sava sūnų, bro
lių vardus, pavardes ir ka
riuomenėj tarnybos pažymė
jimą į kleboniją: 324 Wharton St., kad suspėjus garbės
žvaigždę uždėti ant vėliavos.
Jaučiama, kad pastaruoju
laiku pašauktų ne visų var bos vengimas.
dai priduoti. Sąrašas jau
siekia apie 120. Pasiskubinkit priduoti.
K. D.

Mylėk savo gimtąją šalį,
savo tautą. — mylėk visur ir
visada. (Dr. T. Toth).

labai būtų sumaterializėjęs.
Jog Tamsta panorėjai mane

MAKE
EVERY
PAY DAY

St BOND DAY

t• UFB'S BYWAYS
i ...

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

Ofisą taL VTRginia 0086
Raaidendjoa toL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonaa:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

6924 So. Western Ave.
Chicago, UI.

DANTISTAS '

Nuo 8 vaL ryto iki S vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel............. . VIRglnla 1886

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

DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
Telefonas:
HEMloek
5849
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
4204 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0-8:30 P. H nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Trečiadieniais : pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Trečiadieniais ir še&tadienio vaka
Raa. 6068 So. Talman Ava.
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
rais pagal sutartį.
Raa. TaL GROvehilI 0617
6757 So. VVestern Ave.
Offloa taL HEMloek 4848
Tai. OANal 6122
OFISO VALANDOB:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
* Nedėliomis pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER T. BRAZIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitama.

2201 VVest Cennak Rd.

2423 VVest Marąuette Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

PHYSICIAN AND SURGEON

Savings and Loctn
Association

DR. A. W. PRUSIS

DR. C. VEZEUS

4157 Archer Avenue

DR. STRIKOL’IS

MUTUAL
FEDERAL

Telefonas: HEMLOCK 0201.

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal eutartį.
Offica teL YARda 4787
Namų tel. PROapect 1980
TeL YARda 6921.
Ras.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
Ofiao rai t auo 1-3; nuo 6:30-8.-00

756 VVest 35«h Street
Kur kas yra geriau turėti
išminti, negu auksą.

DL CHARLES SEGAL

Telefonas CANai 4796

3241 West 66th Place
TeL REPubllc 7868

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal autartį.
Sekmadieaiais taipgi pagal eutartį.
Rea telefonai SEElay 0434.

TaL OANal 0267
Raa. tai.: PROapect 6659 TaL Cicero 1484

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB 0HIRUR0A8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

4729 So. Ashland Ave.
,(2-troe lnboa),
TaL MIDiray 2860

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, auo 2 iki i
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 raL vak.
Sekmad. uuo 10 iki 12 vaL ryte.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRI/RGAS

4631 So. Ashland Avenue
Oflao TaL: Yards 0994
Bes. Tel.: Keawood 4880

VALANDOS
OFISO VALANDOS:
leaidencija: 6600 So. Arteaian Ara. 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nao 10 ik. 12 vai. dien v
VALANDOR: 11 v. ryto iki 3 popiet
ir pagal eutartį.
6 iki B vai. vakare
Res. 1625 So. SOth Avenue

Nuo KugpKičio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS

Tai Cicero 1484

DR. A. JENKINS

Rez. Tel. LAFayetta OOfH
Ofiso Tel. LAFYETTE S2I8
Emergency KEDZIE 2868

'(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims ligonius nuo
Dr. Emily V. Krukas
1-mos iki 3-čios popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
ir nuo
4146 Archer Avenue
Kas bus ištvermingas iki
6-tos iki 8-tos vak.
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
galot tas bus išgelbėtas.
Telefonas: Y A R D S 7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.
10 iki 2:30 P. M.
{Mat 1Ą Mj. 3325 South Halsted St. | Treč.
įr Sekm, pagal auttUruną.

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal eutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737
Namų telefonaa VIRtinia 2450.

RKMKITE “DKALG^”

PTmalIenfB, rugp. 3 d., 1942

BIRUSIS

NAMINIS FRONTAS
“Amerikos gamyba — i skirtu laiku tas riebalas bus
kuri tokią didelę pažangą renkamas ir pristatytas kapadarė — galutinai sutriuš rinių reikalų autoritetams
kins Ašies jėgas su stebėti dėl gaminimo karo medžia
nu gaminimu karo ginklų”, gų ir kitų reikalingų daiktų
Yeit. Gen. William S. Knud- kaip muilo. Reikia riebalus
sen pasakė grupei karo pra- persunkti ir įpilti į blešinumonihinkų Michigane po sek kes ne į bonkas ar maišus.
madieninių peržiūrėjimų įs Vajus tęsis nesustojančiai.
Gamybos linija — gamini
taigų, kurios dirbo pilną
mas ginklų didžiajam ofenlaiką.
“Mes išlėto pykstame, ir syvui prieš Ašį — padarė
tas kiek mus sulaikė. Bet didelį pažangą.
Donald Nelson, Karinės
mes galutinai sutvarkėme
savo karo pastangą taip, Gamybos Tarybos pirminin
kad nustebinsime Hitlerį ir kas, pasakė nariams Auto
tuos kitus, “Armijos Kari- motive Council for War Pro
hės Gamybos viršininkas duction, neseniai, kad A.
pareiškė. “Amerikos pramo Jungt. Valstybių fabrikai
nininkai mėgsta sau nusta pagamins reikmenų iki 45
tyti “negalimas” kvotas ir bilijonų dolerių vertės šį
jas ne tik išpildyti, bet ir met. Ir 1943 m. reikmenys
perviršyti”.
pasieks 70 arba 75 bilijonų
“Bus ilga ir sunki kova, dolerių.
,
’
mūsų darbas tik prasidėjo”,
Kalbėdamas apie svarbią
jis sakė. “Bet, tikrai, mes rolę, kurią Amerikos milži
kovosime iki laimėsime, ne niška automotyvių pramonė
paisant kaip ilgai tas bus”. lošia karo pastangoj, Nelso
Visą-tautą liečiantis va nas sakė:
jus rinkti riebalus prasidėjo
“Daugiau kaip 8 bilijonai
liepos 13 d. Šeimininkės pra dolerių karo reikmenų pas
Šomos taupyti visus rieba kirta šiai pramonės iki pa
lus nuo lašinukų, kepsnių baigos šių metų; daugiau
ir kitokios mėsos. Surinkus kaip penki bilijonai prieš
svarą arba daugiau ji gali Perlų Uosto užpuolimą. Tai
nunešti į bučernę iš kur po tik pradžia.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

NELAISVIS SUBMARINE negu vergas. Jungtinių Tau
tų gerai apmokamas, patrio
tinis darbininkas parodo, ką
laisvi vyrai gali padaryti
produkcijos kovoje, kuomet
botagais varomi darbininkai
Ašies kontroliuojamų šalių
gamina mažiau ir mažiau
po bizūnais žvėriškų vadų.
Hitleriui trūksta vyrų pa
jėgų ir jo darbo jėgos suda
rytos iš įpykusių žmonių.
Jugoslavijoj 16 metų am
žiaus vaikai priversti stoti į
Vokietijos armiją be jokio
medikalinio
peržiūrėjimo.
Gestapo agentai Belgijoj su.
ima vaikus nuo 15 iki 17 me
tarnybon.
Kap. Harry Stephenson, tų militarinėn
66 m. amž. Grace laivų lini- Norvegijos vaikai 15 metų
jos veteranas, paimtas ne ir senesni varomi prie pri
laisvėn į nacių submariną, verstino adrbo Vokietijoj.
kurs Atlantike nuskandino Daugiau kaip 3,000 jaunųjų
jc laivą.
iš Pabaltijos valstybių dirba
Vokietijos fabrikuose.
‘ ‘Kada pramonė gamins
Norvegija, kur įvyko stip
tiek, kiek ji galės, pagal da rus pasipriešinimas na
bartinių planų, karo reikme ciams, iššaukė daug streikų
nys reprezentuos šeštą dalį protestuodami prieš Quislinvisos karinės gamybos vi go sutartį išsiųsti 50,000
sų A. J. Valstybių.
norvegų į Reichą priversti
“Per gegužės mėnesį ši nam darbui. Olandijoj įvyko
pramonė pagamino už 63 mi tiek daug sabotažo veiksmų,
lijonus dolerių lėktuvams kad Vokietijos kareiviai su
inžinų, ir už 24 milijonus do- ėmė daug garsiųjų olandų.
lerių tankų. Su šių metų pabaiga, inžinų produkcija tuIri pasiekti 150 milijonų do
lerių per mėnesį, ir tankų
produkcija turi etveriopai
A
A.
pasidauginti.
JONAS BUKALTAS
Šis karas parodo, kad lai
Gyveno 839 W. 33rd Pi., tel.
svas žmogus geriau dirbo,
Yards 3G42.

Į

Mirė rugp. 2, 1942, 3:30 vai.
ryte, sulaukęs 2 3 m. amž.
Gimė Beloit, Wis.

Kreipkitės į -

AND

ANTHONY B. PETKUS

ifELLlNG ME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ĮtA

MY

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

* -1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

THANKs

for
about

V/HOLE

FAMILY]

loves IT!

Paliko dideliame nuliūdime
motiną. Eleną, po tėvais Gerllkaltė, tėvą Stanislovą, brolj
Stanislovą ir brolienę Josephine. ir jų Seimą. 2 seseris; Elz
bietą .Iakomskis, švoger) Al
fonsą Ir jų šeima ir Helen
Bukaltae; senukę Elzbietą Gerlikienę: 3 dėdes: Joną Geritką Ir Seliną. Juozapą Gerliką
ir Juozapą Brekoltą ir šeimą
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituaniea avė.

nhe

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

Toidųtuvės Jvyks ketvirtadie
ni. rugp. 6 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas J šv.
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas J šv Kazimiero
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Motina.. Tėvas. Bro
lis, Seserys, Brolienė švogcrls,
švogerkn, ir Visi Giminės.
N
laidotuvių direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefonai
YARds 1138-1139.

•T

kaipo įkaitus. Visoj Euro
poj neapykantos sėklos na
cių pasėtos jau žydi. Visur
įvyksta sabotažai, žudymai
ir atsisakymai bendradar
biauti “Naujoje Tvarkoje”.

CLASSIFIED
|

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Karo Vyrų Pajėgų boardo
pirmininkas Paul V. Mc
Nutt praneša, kad darbai ka
H.FLP WAVnm — VYRAI
ro gamybose padvigubinti
DIE MAKERS
pereitais septyniais mėne 11.40 j valanda, su užtenkamai "over” Turi būt Ist class.
siais po Perlų Uosto užpuo tline.UNITED
SPECIALTIES CO. ,
0705 Cottage Grove.
limo. šiandien 12,500 darbi
TOOL 4 DIE MAKERS
ninkų prie darbo — dirba
Atsišaukite sekančiai —
kaipo laisvi vyrai prezervuo RENTSCHER
TOOL A MACHINE
WORKS. 2752 Elston Avė.
ti laisvą tautą. Jis tiki, kad
kiti 5,000,000 prisidės su
Tool and Die Makers
I.atiie Ilands
sausio 1 d., 1943 m. Su mū
Universal Grinder Hands
sų gamybos išsivystymu ir Turi būti pirmos rūšies Geriausios
; Algos, su overtime. šiokiomis dieaugančiu skaičium darbinin ' nomis kreipkitės nuo S vai. ryto iki
8 vai. vak : sekmadieniais nuo 10
kų, mes išrišime savo prob , vai.
ryto Iki 3 vai. popiet.
EDWARI)
KATZINGER CO.
lemas taip gi. Darbininkų
ltllft No. Cicero Avenue
trūkumas pasirodo įvairiuo Paieškomi Tool and Die Makers ap
darbams; aukščiausios algos.
se produkcijos centruose ir saugos
Kreipkitės j —\VACO PRODUCTS
gal, išsiplės sekamais ke
457 No. Oakley Avenue
liais mėnesiais. Moterys, jau
SCRF.W
nuoliai dar nesulaukę draf- ACM ES. AUTOMATIC
MACHINE
O P E R A T O R S
to amžiaus, ir seni darbinin Tik prityrusioms
reikia kreiptis; ge
kai turės stoti darban — ra alga: dienomis ir naktimis.
PF.RFF.CTION SfREtV
ne todėl, kad, juos kas ver
PRODUCTS CO.
1500 W. 15th St.
čia taip daryti, bet todėl,
GRINDERS \VANTED —
kad jie nori prezervuoti de Surfaee
Fortn, Hole. Heald Ttotary,
and Cutter Sharpener
mokratiją ir jų pareiga yra Are Form
CARBIDE TOOL CO.
dirbti.
FLIS
K 1(1 N. Kostner

A.

+

MII.I.ING MACHINE OPF.RATORS
patyrusiu prie snirnl work.
CARBIDE TOOL CO.
818 N. Košt nėr

PETER TROOST
MONUMENT CO.

A.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje, riceroje. 9 metai toje pačioje vietoje.
Pilt narna Kaina, šiukite —
CICERO 7010
PARDAVIMUI
Farsiduoda labai prieinama kaina
dviejų
aukštų
namas su dvejais
apartmentais ant antro aukšto. Yra
Ir Storas su keturiais kambariais ir
garadžiu. Puikios jelgos ir visus už
imtas. Puiki vieta restoranui ar ta
vernų! dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko.
Kreipkitės prie: D. Floley
440 Wost Persfiing Road
Tel. Botdcvaiul (>377

Maskva, rugpjūčio 2 d. —
Maskvos radio pareiškė, jog
rusų aviacija > dvi savaites
sunaikino 1,036 nacių tan
kus, 4,240 sunkvežimių, 51
amunicijos ir gasolino san
dėlį ir milžinišką skaičių ka
reivių.

MIDDLE-AGED
' PEOPLE
are common offenders

KEY MEN
Tik prityrusieji atstatymui serew
machinų tegul kreipiasi. Gera alga.
55 vai. savaitėje. Dieninis darbas.
LAKE MACHINERY CO.
654 West T<ake — 3rtl fl.

PRANCIŠKUS ZAVECKAS
Mirė rugp. 1, 1942, G vai. ry
to. sulaukęs pusės amž.

TOOL AND DIE MAKERS
Geros algos
Yra daug “over-time”
ir dirbam
100% apsaugos darbų. Turite būti
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba
rašykite
Emplovment Office
AMERICAN CENTRAI, MFG.
CORP.
GonnersvUle, Tnd.

Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Šiaulių apskr.. Triškių parap.,
Judlejų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Marijoną
(po
tėvais
Maciukę). dukterį Ylary, 2 sū
nus: Frank ir Stanley, 2 se
seris Martha Janutienę ir šei
mą Ir Oną Stankienę ir šeimą,
švogerką Oną ir švoger) Vik
torą Bražinskus ir daug kitų
giminių. Ir pažįstamų.
Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų dr-jos.
Kūnas pašarvotas namuose.
3825 S. Damen. tel. I^f. 5494.
laidotuvės jvyks antradienį,
rugp. i d. iš namų 8:00 vai.
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, .kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę; Moteris, Duktė. Sti
liai, Seserys. švogerls, švogerka Ir Giminė*.
laidotuvių
direktoriai Maželka-Evanauskns, Tol. Yards
1138—1139.

REMKITE

PARDAVIMUI

GENERAL MACIIINISTS
Reikia tokių, kurie dirbtu prie
lAthes Milling 'Machines, Sbapers,
ete. Reikia taipgi Seraper Hands. Te
gul tik tie kreipiasi, kurie pritvrę
prie atstatymo mašinų irankiu. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje. Dieninis
darbas.
LAKE MACHINERY CO.
654 \Vest Lako — 3r»I n.

Taktas, tai suderinimas
mūsų vertės su kito verte
prie kokio nors veiksnio.
Mokėti save suvaldyti reiš
kia
f mokėti gyventi.
Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka
gerai ir tobulai. (Fr. Webery

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
of tener than that of a young person.
Fermentation of tiny J»od particlcs
caught by partial platės and *3entures freąuently cause this condition
which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—»
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath svveeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
S t. Louis, Mo.
Befort Any D ate Vte r

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter. ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

(Įsteigta 1889 m.).
|x

HELP WANTED — MOTERYS

J SINGLE NEEDLE OPF.RATORS
| Reikta mergini, au prityrimu prie
house.coats. sportą w»a.r. Geriau
sia alga mokama.
H. I1YMAN CO., 230 S. Eranklin

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVEHTISINO DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANiloloh V4HH-V4M9

Grybaudamas n e s i d e d i
šungrybių su geraisiais.
Skaitydamas knygas ir laik
raščius rinkis gerąsias, at
mesk blogąsias.

ADS

“DRAUGI’

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected Anyvvhere
TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

I. J. ZOLP

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnii Direktorius
AMBUBANOB Dleu| Ir Naktį

KRE1PKJTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnanton Ohamber of Oommeroe.

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

J. LIULEVIČIUS

1646 VVest 4fith Street
Tel. YARds 0781-0782

4348 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

LACHAWICZ IR SCNAI

ANTANAS M. PHILLIPS

2314 West 2Srd PUoe

3307 Lituaniea Avenue
Tel. YARda 4908

Tel. CANal 2515

42-44 East 1081h Street

MAŽEIKA

ir EVANAUSKAS

3319 Lituaniea Avenue

♦605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULlman 1270

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

3354 South Ilalsted Ttreet

LEONARD F. BUKAUSKAS

Skyrius: 710 West 18th Street

10821 South Michigan Avenue

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

Tel. YARda 1138-1139

Visi

telefonai:

YARda

1419

Tel. PULlman 9661

I

DBIŪGII

Priežastys, kurios sulaiko antrąjį frontą

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
&Mrfh Oakley Avė.
UMes<O’ tfUnola
Published Daily, «xcept Sundays
A member of the Catholic Presą Association
SubseriptionM: One Year — (6.00; Six Months — (3.5<k Three
enths — $2.00; One Month — 75c. Europe — On* Year — $7.00;
x Months — (4.00. Single Copy
3 cents.
»
.Advertising in “Draugą*” brings best results.
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Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
ras — $6 00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — (2.00;
išnara Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
• (7.00; Pusei Metų — (4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraMname, jei ne-aėoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų,
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
ėtus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koręsponntų prašome rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomaja majėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, Ir vengiant poleIkos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne*

*------ — K
Entered as second-Class Matter March 31, 1M6 at Chicago, Itt
Mfer the Act of March 3. 1373.

kartine karo eiga ir kas toliau
Ateinančios žinios iš rusų ir vokiečių karo fronto yra
e kokios. Rusų vokiečių frontas verčia ne vieną giliau
usimąstyti ir pagalvoti apie karo perspektyvas.

Jei Hitleriui pasisektų pasiekti to ko jis dabar nori,
ūtent, paimti Stalingradą, Volgą ir Kaukazo aliejų, tai
išku, tada karo vaizdas gerokai pasikeistų.

Galimas dalykas, kad Hitleris po stambių laimėjimų
.unijoje vėl atsisuks prieš Angliją, norės ją parblokšti,
ėt Anglija Vokietiją viršija oro jėgomis. Čia Hitleris
landžiai atsikąs dantis.
Jei mes tikime, kad naciai neįstengs parblokšti An
glijos, tai juo labiau jie negales padaryti invazijos į
įmerikos kraštą. Amerikos jėgos kontroliuoja tuos vanenis, kuriais naciai galėtų daryti invaziją.
• ‘s
Taip pat yra galima, kad naciai pasuks ir į Artimuoius Rytus.
Su panašiomis jėgomis naciai briausis į S y riją ir
Ogiptą, kad sujungę savo jėgas galėtų žygiuoti į Indios okeaną. Turkija tada būtų priversta kooperuoti su
taeiais, nors ir prieš savo norą.

Jei naciams Rusijoje pasisektų taip, kaip jie nori, tai
lie stambias karo jėgas permes į Egiptą ir bandys an;lus išvaryti iš Suezo ir Amerikai būtų labai sunku
pristatyti karo medžiagą.
Karas bus ilgas

i

Pirmadienis, rugp. 3 d., 1942

>

Kiekvienas Hitlerio pasisekimas Rusijoje vis labiau
maalina japonus pulti rusus. Kad japonai puls Rusiją —
nerta jokios abejonės. Jei šiandien Rusija smarkiai su
šlubuotų, tai šiandien japonai ją pultų. Kiekvienas ru
nų nepasisekimas artina karą japonų au rusais. Kai ja
ponai užpuls Rusiją, tai ašis nukirs Amerikos ginklų
gabenimą į Rusiją per Murmansk, Persiją ir Vladivostok ar labai smarkiai sutrukdys.

Jei Rusijos armija ir toliau pasiliktų kaipo veikianti
jėga, tai Hitleris pasitenkintų defensyva ir eitų kurti
Europoje ir Azijoje “naują tvarką”, žinoma, au japo
nų pagalba.

Naciai turėdami pakankamai aliejaus, kviečių, gumos
ir kitų žaliavų galėtų defensyvoj laikytis tol, kol į Eu
ropą neateis Amerikos jėgos wir
M < jų nesunaikins.

Kas mano, kad karas baigsis šiais ar kitais metais,
turėtų savo sanprotavimus persvarstyti.
Ką toliau darys Hitleris
Jei Hitleris pilnai įsigalėtų Europoje ir Azijoje, tai
aišku, kad po to ateitų eilė Amerikai. Mes Žinom, kad
dėl geografinės ir strateginės padėties naciai į Ame
riką negalės įsibriauti, bet Hitleris ir jo agentai bandys
Hame krašte sėti nepasitikėjimą Amerikos valdžia ir
demokratine santvarka.

Dabar pats laikas, kada turime d^r labiau ir gyviau
susirūpinti vienybe ir atsparumu visose grupėse prieš
visų priešą — hitlerizmą. Turi išaugti dar didesnė vie
nybė ir susiklausymas tarp visų grupių, tarp darbi
ninkų, darbdavių ir farmerių, kad jokia. Hitlerio pro
paganda šiame krašte neturėtų pasisekimo.
Mes pastikime
» '\
Mes žinom, kad karas bus ilgas ir žiaurus. Dar daug
aukų pareikalaus. Bet spauda ir editorialai karo prob
lemų neišspręs. Siame dalyke autoritetai yra preziden
tas Rooseveltas, jo pagelbinlnkai ir karo vadai. Mes
. tikime, kad Amerikos valdžia ir karo vadai daro viską,
kad tik karą laimėti. Todėl mes vienybe, drausme, krau
ju, savo darbu ir doleriais padėkime, kad Amerikos
pergalė.
. .
— *1' Al.
»——— 11 ■ M W
i k , K. B.

Kartais spaudoje pasirodo žinių ar straipsnių, liečian
čių antrojo fronto klausimą. Norint turėti aiškesnį vaiz
dą dėl antrojo fronto, tektų prisiminti kai kuriuos da
lykus.
I
momentai
1. Visai suprantama, kodėl Churchill nepadaro deciduojančio sprendimo dėl antrojo fronto, nes tai yna
vyras, kuris Didžiojo karo metu, 1915 metais, skaudžiai
pergyveno Gallipolio tragediją, kada anglams nepasi
sekė paimti iš Turkijos Dardanelių ir per Juodąsias
jūras susijungti su rusų armija. Po devynerių mėnesių
anglai turėjo apleisti Gallipolį su dideliais nuostoliais
ir tai anglų istorijoje buvo didžiulis smūgis, koks juos
buvo ištikęs. Kada Churchill pasirodydavo viešose vie
tose, jis labai dažnai girdėdavo iš anglų moterų lūpų
žodį: Gallipoli. Ir jis matydavo tas motinas, auksinė
mis žvaigždėmis moteris, kurių sūnūs buvo kritę Galli
polio pašlaitėse. Ir į Churchill vaizduotę gyvai įstrigo
1915 metų Gallipolį fronto nepasisekimas. Jis tada bu
vo laivyno admirolas ir paklausė parlamento mažumos,
kuri griežtai reikalavo antrojo fronto. Frontas buvo
atidarytas, bet visai nesėkmingas, bet nuostolingas.
1915 metais Rusija beveik ėjo iš kovos lauko ir jai
pagalbą nepasisekė pristatyti. Šiandien beveik panašus
vaizdas.
Psichologiški

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 3d.).
Didelės riaušes Petrogra
kų figerių, kas tik neina ke
de.... Per dvi dienas rusų Po svietą pasidairius
lias aplink Staliną, buvo ir
sostinėj ėjo baisios riaušės,
Siurbdami Lietuvos krau yra pro nazis. Negana to.
kuriose užmušta 400 žmo
Dabar Andriulis siundo savo
nių ir virš tūkstančio su ją vokiškos dielės — na- tavorščius, kad visi tie ne
ziai deda pastangų, kad ir
žeista.
lietuvių pavardės būtų pa prieteliai būtų visur ujami,
vejami iš mitingų ir t. t.
Sulaikyta “Pravda”... Ke- keistos į vokiškas. Tame
Jei tas Andriulio recep
renskis įsakė uždaryti so jiems padeda ir .patys lietu
tas — uiti, vyti, mušti Ame
cialistų provokišką laikraš viai pro naziai. Pasakoja
rikos neprietelius būt buvęs
tį “Pravda”, skiriamą ka ma, Kaune susitiko du lietu
viai: Cyrulis ir Mustaitis. pritaikintas, sakysim, kad
reiviams apkasuose.
ir Lietuvos Respublikos
Cyrulis klausia:
•
— Pasakyk man, kaip da- Dienoj, liepoą 25 d., tai pir
Atmeta talką.... Vokiečiai
miausiai būtų nukentėję
aplinkiniais keliais siūlo An dar rašai tu savo pavardę?
— Mushtaut, — atsakė ‘didieji Amerikos patriotai'
glijai taiką, bet anglai ją
ir pats Andriulis, ba kuo
griežtai atmeta. Sieksią vo Mustaitis.
Atsamintini kai kurie faktai
— O tu? — klausia jau met susirinkę “pro naziai”
kiečių militarizmą sutriuš
išpirko Bonų už šimtą tūks
Mushtaut.
Jei nebūtų kritęs Tobruk, tai galima būtų iš anglų kinti.
— Ziehrullies, — atsa tančių dol. ir stempų už ke
laukti griežtesnių sprendimų dėl antrojo fronto. Bet
•
letą tūkstančių, tai Andriu
dabartiniu metu kitas reikalas, visai kita situacija.
Mirė badu 40,000 graikų... kė Cyrulis.
Lietuviai — Cyrulis ir lis su savo “patriotais”, sto
Taip pat tenka nepamiršti faktą, kad Prancūzijos Nuo to laiko, kuomet bul
jūros pakraščiai smarkiai apsaugoti ir fortifikuoti tais garai užėmė rytinę (graikų) Mustaitis dabar jaučiasi vėdami netoli steidžiaus, pa
ginklais, kurie buvo atvežti iš Maginot linijos. Taip pat Makedoniją, jie badu numa gryno kraujo arijonai: Zieh sirodė didžiausiais pro naziais: nenupirko nei vieno
rullies ir Mushtaut.
faktas, kad naciai neįstengė įsibriauti į Anglijos salą, rino 40,000 graikų.
bono, nei stempos, nors ke
•
kada anglai buvo silpnesni. Yra sunkenybių pristatyti
Priklodas sako, kad jei liais atvejais Raudonojo
į Angliją iš Amerikos kariuomenę. Nepamirština, kad
Anglų laivyno nuostoliai...
600,000 nacių saugo vakarines Europos pakrantes; o, Ministras Robert Cecil par svynia ragus turėtų, tai vi Kryžiaus “sesutės” buvo
prie jų priėjusios ir siūlė.
šalia to, dar pridėkime 1,500,000 nacių, kurie yna. pa lamentui pranešė, kad An są svietą išbadytų.
Taip, tavorščiai, ir mano
Šis priklodas labai tinka
sirengę pulti Anglijos kanalą arba žygiuoti į Rusiją, glija karo metu netekusi 3
mil. tonų įtalpos prekybos Čikagos lietuviškų balšąvi- delnas pritaria tam, kad
į pagalbą saviesiems.
laivų. Prieš karą Anglija kų komisarui V. Andriuliui. liežuvio patriotus reikia vi
Nacių apsigynimai
Mums, tavorščiai, jau yra sur uiti, vyti iš mitingų
turėjusi 18 milijonų tonų lai•I
Naciaii yra smarkiai sustiprinę Prancūzijos pakran
žinoma, kad, valug balšavi- lauk ir t. t. Jie yra žiurkės,
n.
«ti
tes, kad Jungtinių Tautų jėgos sutiktų didžiules kliūtis
kurios graužia gražiausius
atvykti į Europą išvaduoti pavergtųjų. Prancūzijos pa
Amerikos idealus — jos lai
ir veiksmų esame matę daug — laikraščiuose, kny
krantės yra sustiprintos keturiomis apsigynimo eilėmis.
svę.
gose, per radiją, žymių piliečių paramoj mums, epis
Pirmoj eilėj stovi didžiulė artilerija, paskui eina smul
kopate, vietinių pareigūnų veikloje, šioj vietoj ypač
Studentu seimas
kesni ginklai, toliau seka nauja “Siegfried” linija, ęu
dėkingai norėtume pažymėti Illinois gubernatorių
ginklų lizdais, o dar toliam seka Maginot linija. Štai
(Atkelta iš 1 pusi.)
Green, paskelbusį Lietuvos Respublikos dieną.
kokias kliūtis sutiktų Jungtinių Tautų armija.
. NAUJA VALDYBA
Kaip daugelis pavergtų kraštų, taip ir Lietuva, tu
Bet jei kitais metais rusai būtų išmušti iš karo fron
Šiandie konvencijos sesi
rėdama galingą J. Valstybių ir prezidento Rcosevel
joj sudaryta komisija vesti
to rikiuotės, tai tada jau ne 600,000, bet 3,500,000 nacių
to paramą, į ateitį žiūri šviesiai: Lietuvos Respublika
anglų kalba skyrių studen
bandytų veržtis skersai Anglijos kanalą.
vėl vieną dieną stovės laisva, nepriklausoma, kūry
tams, priimta rezoliucios ir
Tai yra svarbiausios priežastys, kurios sulaiko ati
binga ir pilna padėkos tiems vyrams, kurie nelaimės
išrinkta naujoji valdyba.
daryti antrąjį frontą.
Šilinis
valandoj jai tarė: “Lietuva vėl bus laisva”.
Naująją centro valdybą
sudaro: Vincės Medonis,
I ateitį žiūrime šviesiai
Lietuvos konstitucija
Detroit, Mich. — pirminin
“Amerika”, rašydama apie Lietuvos pripažinimą, da
Praėjusį šeštadienį, būtent rugpiūčio 1 d. suėjo ly
kas, Elena šliteriutė, Chica
ro išvadą:
giai 20 metų, kai Lietuvos Steigiamasis Seimas priėmė
go, III. ir Ed. Martinaitis,
“J. Valstybių vyriausybė jau prieš 20 metų, po ati Lietuvos Respublikos Konstituciją.
Chicago, III. — vicepirm.;
daus tyrinėjimo, įsitikino, kad Lietuva visas šias są
Paskelbus šį aukščiausią Lietuvos įstatymą, Steigia
Soc. sekr. — Jadvyga Sbullygas kuo sąžiningiausiai patenkina ir, po Amerikos masis Seimas užbaigė savo vertingus darbus ir išsi
ginskaitė, Waterbury, Conn.;
pripažinimo, tiek savo pažangumu, tiek savo politi skirstė, pavesdamas pačiai tautai savarankiškai tvar
Ižd. — Valerija Jakštaitė,
kos taikingumu ne vienam kraštui galėjo būti pavyz kytis pagal jos išrinktų atstovų nustatytas gaires.
Waterbury, Conn.; sekr.
dys. Už tai dabar ir suprantame, kodėl idealistinis
Kaip žinoma, Steigiamojo Seimo Konstitucija, vaduo
Gertrūda Mozeriutė, Chica
Amerikos vyrų realizmas nė valandėlę nesuabejojo dėl jantis, Lietuvos žmonės turėjo trejus rinkimus į seimus.
go, III.
Lietuvos Nepriklausomybės ir jos laisvos ateities: jie
pažinojo Lietuvą ir matė jos pažangą. Geriausią to
GEN. STILWELL ŽY GIUOJA $ INDIJĄ
nusistatymo priminimą turime šių metų pavasario
politikoje, kada apgailėtinos atminties Stafford Crippso agitacijų įtakoje kai kurie sąjungininkai buvo
susvyravę ir pasišovę Lietuvą su kitais kraštais, viso
apie 20 milijonų žmonių, pripažinti Sovietų Rusijai.
Tokia smulkių pirklių politika atsimušė Vašingtone
kaip į uolą — ir sudužo. Vašingtono ir prezidento
Roosevelto nuopelnas, kad, nežiūrint gudrių spaudi
mų, Molotovas į Maskvą grįžo be Pabaltijo valstybių.
Lietuvių tauta savo šviesesnėse ateities dienose nie
kados neužmirš tų veiksmų, kurių yra padarę J. Val
stybių vyrai su prezidentu Rooseveltu, gindami mūsų
žemės laisvės ir nepriklausomybės rytojų.
Visa lietuvių tauta ir kiekvienas lietuvis atskirai
su didele šiluma mini ne tik J. Valstybių vyriausy
bės, bet ir viso krašto palankumą prislėgtam mūsų
kraštui. Dėl teisybės turim pripažinti, kad kartais
spaudoj ar per radiją čia susiduriam su lengvapė
džiais, kurie visą pasaulį atiduotų įvairaus plauko
diktatoriams, kad tik šiems savanaudžiams būtų leis
ta ramiai miegoti ant jų pinigų maišų. Bet tokių yra
nedaug, ir kiekvienas mato, kaip tokios jų pastangos
k*'Vr*ucM" A.cm« UiepuoLo,
trukdo pačios vyriausybės karo prieš diktatorius dar
bą. Bet tūkstančiai ir milijonai šiandien čia yra tų,
Leit. gen. Joseph Stilwell, U. S. armijos vadas Azijoj, su savo kolona iš Burmos per
kurie žiūri į pasaulio reikalus plačiai ir žmoniška
didžiuosius raistus ir miškus žygiuoja Indijos link. Tas įvyko, kai japonai įsivyravo
širdimi, suprantančia kito žmogaus širdies džiaugs Burmoje. Laimingai pasiekė Indiją. £mė 20 parų nukeliauti apie 140 mailių tolį. (Offimo, laimės ir laisvės troškimą. Panašios rūšies balsy
cial U, S. Army photo). *

r-*
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dais, bet daugiausia tik baž
nyčiose surinktais. Vadina
si, naciai pirmiau tik tarpi
ninkaudavo. šiandien jie ir
to išsižadėjo.
Neseniai katalikų ir Augs
burgo protestantų bažnyčios
bendruoju laišku kreipės į
šiaurinės Bavarijos darbda
vius, kad jie iš savo darbi
ninkų išmokant atlyginimus
parinktų aukų religinių įs, taigų , išlaikymui, kadangi
bažnyčios jau neatkelia
joms užkrautos naujos naš
tos. Nacių laikraštis Schwar
ze Korps visu pašėlimu su
simetė prieš tai protestuo
ti. Jis pareiškė, kad tokia
(“Draugas" Acme telepbo
bažnytinė rinkliava esąs pri
U. S. S. Seeandbee, Didžiųjų Ežerų keleivinis laivas, Bu ffalo, N. Y., dokuose pertaisomas lėktuvnešiu, šis laivas vatus dalykas ir karo metu
varomas šoniniais ratais ir, regis, jis nebus pasiųstas kur nors į kovų plotus. Matyt, bus naudojamas jūrinių skri- nereikšmingas,
dikų mokslinimui.
/
GARLAIVIS

Ką pasakoja iš Sibiro grįžusi tremtine
Su ribuliais

ant šaly gatvių. Vyras

maldauja ir jį areštuoti. Šautuvų buo

žėmis ir batų smūgiais vaiko pašalie

čius. Kodėl į gyvulinį

vagong įbruko

nualpusią motinų?

B

KEIČIAMAS

LĖKTŲVNEŠIU

ti. Iš . namų bolševikai tą
pačią naktį ją atgabeno į
Kasdieną skaitome ilgus vieną miesto gatvę, kur pa- Į
sąrašus ištremtųjų brolių liko laukti kol atgabens dau
Sibiran. Mūsų akyse stovi giau tremiamųjų. Čia stovė
jų mieli veidai, mūsų mintis jo bolševikų tarnautojai,
dažnai lanko anuos malo skirstė atvežamus žmonės
nius laikus, kada buvome pagal jiems iš anksto pa
drauge su jais, kurie mus duotus sąrašus, rėkdami ant
visada suprato ir iš širdies vaikų ir grąsindami suau
dalinosi kiekvienu džiaugs gusiems. Žmonos buvo ats
kiriamos nuo vyrų, vaikai
mu ir skausmu.
DIDK1.IS IftPARDAVIMAS M U S V
Dabar, ypač vienatvės ir nuo tėvų, girdėjosi graudus ševikų kareiviai varė visus šė į vagoną apalpusią: ją at
MIDŽIMAKO STAKO MIZ1KALINIV INSTUIMEN'FV
ilgesio valandoje, mes savęs verksmas ir klyksmas. Ap tolyn, paragindami šautuvų plėšė nuo 12 metų sūnaus,
PASINAUDOKIT
PROGA DABAR
<1*.
KOL DAK NE9&PARDUOYI
dažnai klausiame, koksai jų linkui vaikščiojo keturi re buožėmis ir batų galais.
kurį vienui vieną nuskyrė į
TŪBOS, CLARINETAI. TROM
t
gyvenimas tenai, Sibire? Jų volveriais ir šautuvais gink
kitą traukinį. Suardytų šei
BONAI,
SAXAPHONES,
ELUTremtinius
grūdo
į
tre

TES su "cases" — $35.00. >37.50,
balso ilgai mes neišgirsime, luoti bolševikų kareiviai,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
mų asmenys paskubomis da
lengvam grojimui.
o gal ir niekados į mus ne- kurie saugojo, kad nepabėg kus, paskui žmones kimšo linosi ryšulius.
»
LONDONAS. — Anglų I bei šiandie svarbiau yra ka
KONCERTUI GUITARAI, SPAjų
ryšulius,
Gabeno
į
stotį.
NISKI MANDOLINAI, BANJOS,beprašneks lūpos tų moti- tų areštuotieji tremtiniai ir
ro vykdymas, negu tų įstai SMUIKOS.
Catholic
Newsletter
prane

TENOR BANJOS —
Stoties aikštėje buvo dar di }
nų, kurios mus išlydėdamos ^neprieitų pašaliečiai,
$6.50, $8.50,
$12.50 iki $35.00.
gų
likimu
rūpinimąsis.
Sa

Lyg
tai
vinys
į
jų
ša,
kad
naciai
Vokietijoje
STRIUNINIAI BASAI — $60.(10,
desnė kamšatis: daugelis
$125.00 lr $150.00. BASO U2bučiavo...
ko,
tegul
pačios
bažnyčios
išleido
naują
įstatymą,
ku

pačių
grabą...
DENGALAS — $12.00. SMIČEvaikų verkė, vyrai ir mote
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNINIjomis
rūpinasi.
riuo
numatyta,
kad
įvairias
N1AMS BASAMS.
VIOLAS
ir
Tačiau nors mažą spindu Savu noru ištrėmimai,
rys spraudėsi pro minią ieš
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
drauge
su
žmona
Gyvuliniai vagonai į ku į religines įstaigas, kokios
$10.90 ir $15.00. Striūnos dčl vi
lėlį jų dabartinės kančios
Kadangi bažnyčios Reiche sų
kodami bene pamatys pra
viršminėtų instrumentų. BASS
riuos sugrūdo tremtinius Vokietijoj dar užsilikusios, neturi atitinkamų organiza DRUMS.
ŠNARE DRUMS - $18.50,
atskleidžia tie, kurie jau bu
žuvusį
šeimos
narį
ar
kaž
$23.50, $35.00, $50.00. PBDALS.
Viena areštuotoji pradėjo
HI BOYS.
CYMBOLS.
DRUM
vo Sibiro bolševikiškame iš
kur dingusį ryšulį, kiti kur buvo nešvarūs, dvokią, be turi išlaikyti ne kas kitas, cijų pinigų rinkliavai, tad HEADS
pataisomi jums palau
balsu
šaukti:
trėmime ir iš ten ištrūko. Ne
kiant.
MOUTH PIECE visiems
susimetę į pakraščius po jokių suolų, langučiai gele tik pačios bažnyčios, daro čia ir susiduriama su nepa brass
ir
“reed" Instrumentams
seniai išėjo amerikietės ra — Mes negalime keliauti drabužiais slėpė vogčiomis žimis išpinti — visame va momis jose rinkliavomis. prasta sunkia padėtimi.
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
šytojos Mowrer
knyga vienos, negalime... Ji šaukė paimtas savo brangenybes. gone tamsu. Duris užtrenkė, Pirmiau religines įstaigas
pataisymas.
Catholic Newsletter pa PHONOGRAPH
Atstatymas visų dalių Glarne“Arrest and Exile”. (Išleido si savojo vyro, kurs jau ke Ant grindų gulėjo mergaitė, užraktus suveržė. Tremti remdavo pati valstybė. Na aiškina, kad ir pirmiau na tams. Triūboms, Sazaphones,
Smuikoms lr Guiturams.
William Morrow & Co., lios savaitės slapstėsi nuo atrodė, kad ji apalpusi, bet niai klausėsi to baisaus dun ciai dabar sako, kad valsty- ciai religines įstaigas rem
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
1941, New York, pusi. 274, bolševikų. Kažkas iš paša sargyba jai nesiskubino pa- dėjimo, tratėjimo, lyg tai bū
914 Mazwell St., Chicago.
davo ne kokiais kitais fonkaina $250). knygoje viskas liečių tą raudančią moterį galbėti, o kiti buvo pritrenk tų vinys kalami į jų pačių
VVHOLESALE
surašyta, ką patyrė Sibiro ■pažino ir skubiai nubėgo ti savos nelaimė; kampe grabą.
ištrėmime Olga Kochanska, besislapstančiam jos vy žiaukščiojo pergązdintas vai Konduktorius sušvilpė, da
NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
taip pat amerikietė, bet bol rui pranešti, kad jo žmona kas.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
bar jau pervėlu pabėgti.
APYLINKES
LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
ševikų okupacijos metu gy- išvežama ištrėmiman. Vyras
Traukinys sujudėjo pradė
venusi Lenkijoje. Ją drauge (atbėgo. Priėjęs prie sargy - Alpstančią motiną atplėšė damas ilgą žmonių kelionę
su kitais lenkais bolševikai bos jis rusiškai prašėsi, kad nuo sūnaus
į ištrėmimą.
ISveilojame
p<> vt-a
buvo išvežę Sibiran, tačiau leistų jį prie žmonos, kad jį
Prunskis
Chicaga.
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
kadangi ji buvo Amerikos irgi areštuotų. Sargybiniai Giliai dūmais ir garu atsi
Vienintėlis ir Smagiausias
pilietė, jai pavyko ištrūkti. jį varė tolyn, bet jis vėl grį duodamas privažiavo trau
Vakarinis Lietuvių Programas
REMKITE
\VOIK STliniO
SENA
W<?st
Street
Dabar ji gyveną Čikagoje. žo, prašėsi, verkė. Niekas kinys. N.K.W.D. (Narodnyj
»
Amerikoje!
LIETUVIU
'ke
J
to
fa/
t/falsfat*
- VIENUOLIKTI METAI! DRAUOA
negelbėjo. Pagaliau į sargy Komisariat Vnutrenych Diel
N.
KANTER,
sav.
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
Revolveriais ir šautuviais
binio ranką jis įglaudė su — Vidaus Reikalų Komisari
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
5
ginkluota sargyba
suktą nosinę..., kyšys gelbė ato) tarnautojas perskaitė
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
jo — sargybinis jo norą iš ilgą pavardžių sąrašą. Su
Telefonas: BOULEVARD 0014
E
Pasinaudodami ta knyga pildė.
WHFC-I45O kil.!
minėtieji pagriebę savo ry
pradėkime nuo ano baisaus
šulius paskubomis kopė į
vidurnakčio 1940 m. birž. 29
gyvulinius vagonius. Prasi
d., kada tamsoje, 2 valandą
dėjo jų kelionė. Kur? Nie
trys
bolševikų policijos
Darėsi šviesiau, eidami kas iš tremtinių nežinojo.
VVHOLESALE
agentai atėjo jos paimti iš žmonės į darbą, pamatę Suėjus į traukinį, dar padidė
FURNITURE
namų Lvove. Jai leido pasi tremtinius, su ryšulėliais, su jo raudos ir šauksmas. Dau
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
imti tik tiek daiktų, kiek ry ašarotomis akimis, išgirdę gelis tėvų buvo atskirti nuo
BROKER
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
šulėlyje gali su savimi paim (raudas, pradėjo rinktis. Bol šeimos. Vieną motiną atpeM
Kančių knyga

Naciai visokiais būdais
spaudžia krikščionis ir bažnyčias

LIQUOR

ĮSTAIGA

MARGUTI J

K, J.

MUTUAL

4707

lott

So.

CO.

LIQUOR

St.

Halsted

ST ”OSSIB1.F »’KI( H

I IIOM. I K K \ i

i i h 2*1 .

6755

Scenos

stotyje

1

Dining Room Seto — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

“THAT LITTLE GAME”LUCKY

Trick PlAVER. .

-Lucky Boob
%»RAIdMT*

Nationally

t4ov4 i’ll Pul v A

LiC Blind STAB drau/
Fon. A criAN&E.
Vll keep These Two,
■a/hątever they AGE,
And i’ll diSCArd
T'HCEE.

2242

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IK KAIMŲ

advertised itema.

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

That s Emuff/

t'M &OIH’ J
Žg Nl* OH BuckiM
That cfiAiY
Foou.
f|A THR0U5M

Avenue

GROvehill

KAINOMIS

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
z Stovės.

*■

Western

So.

Pbone:

ALEX ALESAUSKAS and SONS

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

REPRESENTATIVE

FACTORY

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas

Give ME'TrtnEE,

—

REPUBLIC

6051

Yards 2588

1711 W. 47th St.
Mrs.

J

K.

P.

Dziubak ir Duktė, Sav.

f

CRANE

COAL

WEST

VIRGINIA

QO.

D A R A P Yra G*riBIwlas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'/'D/vlv Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

GENUINE

PIRM

PIRKIMO

POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai *8.65
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... *8.65
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50
5332

V

SO.

LONG

AVĖ.

TEL.

PORTSMOUTH

9022

Atvyk i mūsų jardą ir apžiūrėk Ata
ką Ir aukštą rūš| LENTŲ—MIl.lz,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLA- Dėl garažu, porčlų. vlAkų, skiepu ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvata Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI
3039

South

Halsted

Si.

Tel.

VICtory

1273

n r a r o a s

Chicagoj įvyks
nulamsinimas r

Vyry 1-A klasė išsibaigia;
gal bus šaukiami vedusieji
Vyrų karinės konskripci- .ninkus pakeisti senesniais
jos Illinois valstybėje direk- vyrais, arba moterimis. Tas
torius pulk. P. Armstrong turi būti daroma be mažiau
praneša, kad lokaliniai draf šio delsimo. Nes ateinanto boardai jam baigia iš čiais metais U. S. kariuorinkti visus 1 A klasės vy menė bus praplėsta ligi 8 mi
rus ir gal artimoj ateity lijonų, o gal ir 10 milijonų
prisieis šaukti vedusius vy vyrų.
rus.
Anot direktoriaus, yra
vilties daug tinkamų vyrų
gauti iš šiemetai įsiregis
travusiųjų — 20-21 m. amž.
ir 36-45 m. amž. vyrų. Bet
jei iš jų tarpo bus gautas
mažas skaičius, tai apie
ateinančių metų pradžią tik
rai bus šaukiami vedusieji
vyrai, sako direktorius.

Pulk. Armstrong pareiš
kia, kad Illinoise karo pra
monė mažai rūpinasi savo
tinkamus kareiviauti darbi-

Papiginti riebalai
Office of Price Adminis
tration nustatė aukščiausią
kainą šeimininkių renka
miems riebalams. Pirmiau
buvo 6 c. svarui, o dabar
yra tik 4 centai.

Armijos 6-osios srities ko
mendanto maj.
generolo
George M. Grunert nuos' Pėdžių rugpiūčio 12 dieną
,10:00 valandą vakaro per
|Pusvalandį (iki 10:30) bus
į išbandytas kai kurių srities
italių visiškas nutamsinimas. Tas apims ir visą Chi
cagos miestą. Nutamsinimo
metu per radiją kalbės mayoras Kelly ir gubernato
rius Green.

Nutamsinimas bus pas
kelbtas aliarmo švilpynė
mis. Visos šviesos turės
būt užgesintos kaip gatvė
se, taip namuose.

Iškeliama aikštėn kad Fort Užsienių karų vete
Sheridan apylinkėse
jau
ranų karnivalas
pradėta statyti 65 pastatai,
kurie kainos apie pusę mili
33-osios Divizijos Užsie
jono dol.
nių Karų Veteranų postas

RUGPIŪČIO RAKANDŲ

| Išpardavimas
Pasirinkimas iš virš $150/000.00 Sta-

ko! Kainos yra žemesnės negu nus
tatytas "ceiling1'.
2 Šmotų Parlor Setai Kroehler už ......... $gg

qq

2 Šmotų Minkšti Krėslai po.................... $22

00

3 šmotų Miegamo Kambario Setai po .. JJJ^g QQ

5 šmotų Ąžuolo Dinettes po ................

$2g 00

Geri Mat rasai po.....................................

$g g$

Deluxe Innerspring Matrasai po ............. $19 g$

9x12 Karpetai po................................... . $gy

5»

ARMIJA UŽIMA DIDELĮ VIEŠBUTĮ

mu

No. 1871
(33rd Division
Post No. 1871 Veterans of
Foreign Wars of the U. S.),
rengia
metinį karnivalą,
kurs prasidės rugp. 7 d.
penktadienį, ir baigsis rugp.
16 d., skmadienį, Madison
gatvėje, rytuose nuo Damen
avė. Tas yra Junior Drum
& Bugle korpuso Illinois
valstybes čempijonato nau
Vienas civilinės apsaugos i aną vakarą apiplėšęs Ranch
dai. Per karnivalą surinktas
fondas bus suvartotas kor auxiliarinis policininkas pra I restoraną ir pagrobęs 350
pusą siųsti į V.F.W. nacio nešė Chcago avė. nuovados dolerių. Toliau išaiškinta,
nalinį sąskrydį Cincinnati, kapitonui, kad jis kamba kad Cogden buvo baustas
Ohio, šiemet įvyksiantį ten rių nuomų namuose 826 No. kalėjimu Louisiana, Michi
nuo rugp. 30 iki rugsėjo 15 Dearborn gat., kur jis pat- gan ir Leavenworth. Priede
d., siekti nacionalinio čempi , sai gyvena, susekęs tikrąjį Kepos 17 d. jis New Orleanse
jonato.
T'
šnipą- Jis sakė kąpitonui sa pavogęs automobilį, priklauvo ausimis girdėjęs kaip tas santį vienam FBI agentui.
šnipas su savo žmona kal Tuo automobiliu atvažiavęs
bėjęs apie pluoštą bankno- į Chicagą ir čia tuojau pra
čių, apie naują automobilį dėjęs plėšikauti.
Policija dėkinga auxiliariir kitus įtartinus dalykus.
Kapitonas pasiuntė nuro- niam policininkui už jo bud
dyton vieton tris policinin rūmą. Sumtas Cogden pakus. šie rado ir areštavo i vestas FBI agentams.
Clarence Lamar Cogden.
Tuojau išaiškinta, kad Cog- Šerifas paleido
den nėra šnipas, bet polici
jos ieškomas plėšikas, kurs 3 leitenantus

Civilinės apsaugos auxiliarinis
policininkas susekė plėšiką

atsišaukė

$100.00 vertės už .................................

$69.50

Tik viena Krautuvė atdara Sekmadieniais iki 2 vai.

po pietų po adresu 3241 S. Halsted St.

Jos. F. Budrik, Ine.
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS:
3241 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.
TELEFONAS — CALUMET. 7238

Leidžiamas žymus Radio Programas Sekmadie
nio, Vakare 9 Valandą Chicagos Laiku, WCFL
1000 Kilocykles.

Mathew Cornish, 59 m.
amž., kurs Denver mieste
nužudė Philip Peters, 73 m.
amž., ir jo namuose ant viškų vienam mažam narve per
9 mėnesius slapta gyveno.
Policija džiovino galvas ieš
kodama žmogžudžio. Paga
liau jis atrastas.

Švelniai minėjo
sidabrinę sukaktį

Liepos 19 d. Frank ir Ku
nigunda Švelniai minėjo 25
metų vedybinio gyvenimo
sukaktį.
Mišios šv. jubiliatų inten
X Povilas Joris, Aušros
cija buvo Gimimo Panelės
Švč. Marijos bažnyčioj. Al Vartų parapijos ir Lietuvos
torius buvo papuoštas sidab Vyčių Chicago apskrities
choro narys, šiandie šaukia
riniai.
Į puotą, .kuri įvyko tą pa mas išvyksta į kariuomenę.
čią dieną Marąuette salėj,
X Bruno Navickas, šią
atsilankė daug švelnių gi savaitę išvyksta į kariuome
minių, draugų ir pažįstamų nę. Išleistuves buvo suren
ne tik iš Chicago ir apylin gus jo motina. Dalyvavo
kės, bet buvo keletas šeimų daug giminių ir Bruno drauir iš Detroit, Mich.
'gų.
Atšvęsti švelniams šį j,uX Lietuvos Vyčių Chica
biliejų pagelbėjo dukrelė He
len, žentas William Janas go apskrities choras per vei
ir sūnus Frank, už ką Švel kėją S. Šimulį gavo kvieti
niai yra jiems labai dėkingi. mą dalyvauti Tautų Dienos
Taipgi jie dėkoja visiems programoj Soldier Field. To
savo draugams, giminėms, ji diena įvyks rugpiūčio 23
pažįstamiems ir atsilanku- d. Rengėjų komitete iš lie
siems už linkėjimus ir do tuvių yra adv. J. Grisius.
vanas.
X 11-to Wardo Lietuvių
Švelniai
yra
žymūs
biznie

Demokratų organizacija La
CDraugaa” Acme teiephoto)
riai
(užlaiko
maisto
krau

bdarių Sąjungos pastatytos
Karinė policija bus mankštoma Stevens viešbučio salėje
tuvę
po
adresu
502
West
81
seneliams prieglaudos įren
— Grand Ballroom. Šį didžiausią pasauly viešbutį rąžėme
Street)
ir
“
Draugo
”
skaity

gimui aukojo $5.00. Gražus
armija orinio korpuso radijo mokyklai.
tojai.
L. pavyzdys kitoms draugi
joms.

Daug jaunuolių

Sulaikyta Naujų Radio Vėliausios išdirbystės

Pirmadienis, rugp. 3 d., 1942

United States Employ
ment Service Illinois valsty
beje direktorius Chester W.
Hepler praneša, kad Chica
goj daug jaunuolių atsišau
kė, kai jie buvo pakviesti
darbui farmose. Kadangi
per didis skaičius atsišaukė,
tai jaunuolių dalys pasiųs
tos dar į gretimas valsty
bės per vasarą dirbti žemės
ūkiuose, kur pakankamai
darbininkų neturėta. Direk
torius tad įvertina Chicagos
jaunuolius.

“grand jury” tiria gamblerių įsigalėjimą Chicagos
priemiesčiuose, Cook aps
krity. Apklausinėtas šeri
fas Thomas J. O’Brien pri
verstas pašalinti iš tarny
bos apskrities policijos tris
leitenantus, kurie kaltinami
gamblerystės neslopinimu.
Šerifas paklausė “grand ju
ry” ir pašalino tris policijos
viršaičius, kad tuo būdu sa
ve apsaugoti.

FACTS YOU NEV.ER KNEW!.':

For Victory...

II. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

Padėka

Stanislava Milinienė,
Tėvų!
Jurgio parapijos veikė
Marąuette Park. ja,
3404
S. Union Avė., atos
Marijonų 5 skyriaus bendra
darbiai nuoširdžiai dėkingi togas praleido Labdarių ūypatingai mūsų-biznieriams: ky ir džiaugiasi geru poil
J. Pudzuvėliui, P. Galdikui siu ir ūkiško gyvenimo įvaiir kitiems, kurie gausiai pri-1 rumaissidėjo aukomis prie pikniko
X Genovaitė činikaitė, Eliepos 26 d. Marijos Kalne lena ir Ona Šarkaitės šią sa
liuose. Taipgi dėkingi toms vaitę baigia atostogas. Pra
geradarėms, kurios prisidė eitą savaitę* jos drauge bu
jo aukomis; darbininkams, vo išvažiavusios į Munston,
kurie dirbo visą dieną suši Wis., bet šią savaitę ramiai
lę, padarydamos gražaus pel atostogas leidžia namie.
no. Daug dalykų pačios na
X Dr. J. Poška pardavė
rės suaukojo. Garbė visiems
savo namą adresu 6504 So.
ir visoms. Matytis buvo prie
Artesian Avė. ir nusipirko
mūsų skyriaus kun. Dam
brauskas ir keletas biznie naują moderniškai įrengtą
su visokiais patogumais irgi
rių ir nemažai svečių. Visais
atžvilgiais piknikas pasise Marąuette Park kolonijoj ad
kė gerai. Tad nuoširdus a- resu 6606 So. Washtenaw
čiū visiems atsilankusiems, Avė., kuriame jau gyvena.
ir visiems, kurie kokiu būdu
prisidėjo.
Komisija PLATINKITE “DRAUGĄ’

X

Taupykite... Džiaugsitės i

!

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

I

SKOI.INAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

II

žymi lietuvių
finansinė įstaiga

MES

mokame

3*/j%

46-ti metai
sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS

!
f
i

=AND LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
SS*
Ky Bob Dart

M

