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IG KAUKAZO ALIEJAUS 30 M.: NACIAI
Prez. Rooseveltas Svarsto Šnipu Bylas
Naciai prie Stalingrado

KARO TEISMAS PASMERKĖ
SESIS NACIU SNIPUS MIRTI

KARO EIGA

Visiems sabotažninkams gresia mirtis
VVashingtonas, rugpiūčio dentas gali jų pasigailėti ir
7 d. — Prezidentas Roose pakeisti mirties bausme ka
veltas spaudos konferenci lėjimu iki gyvos galvos.
joj pareiškė, jog jis dar ne
baigęs peržiūrėti aštuonių
nacių sabotažninkų bylos ir
pridėjo nežinąs ar šiandie
UJgsiąs.

VVashingtonas, rugpiūčio
7 d. — Kiek anksčiau bu
vo nepatvirtintų pranešimų,
jog Prezidentas Rooseveltas
paskelbęs mirtį šešiems na
cių sabotažninkams
ir
dviem jų parodęs pasigailė
jimo, bet Baltųjų Rūmų se
kretoriaus padėjėjas W. D.
Hasset pareiškė, jog Prezi
dentas dar nebaigęs svars
tyti agentų bylos.
Teisme
visų aštuonių
svarbiausiu gynimo punktu
buvo, jog jie pabėgę iš Vo
kietijos. Tačiau atrodo, jog
buvo nustatyta, kad jie
Amerikon atvyko tiksliai
sabotažuoti krašto industri
ją ir susisiekimą.
Jei jie rasti kalti špiona
žu ir sabotažu, jiems gręsia
mirties pavojus, bet Prezi-

Indai kreipės į
Prez. Rooseveltą

Bombay, rugpiūčio 7 d. —
Indijos nacionalio kongreso
darbų komisija šiandie nu
balsavo pasiųsti Preziden
tui Rooseveltui, Kinijos gen.
Chiang Kai-shekui ir Rusi
jos ambasadoriui Anglijai
Ivan Maisky prašymą, kad
palaikytų Indijos reikalavi
mą išgauti iš Anglijos sau
nepriklausomybę.
Tuo pačiu laiku baigiama
planuoti rezoliucija, skel
bianti Indijos pasyvų pasi.priešinimą Anglijos valdy
mui.
Tuo tarpu Gandhi aiškiai
pareiškė, jog Indijai atga
vus nepriklausomybę jis,
Indijos vyriausybei ir są
jungininkėms tautoms su
tinkant, vyktų Japonijoj su
taikos pasiūlymais.
Beto, sąryšyj su pasy
viuoju pasipriešinimu, Ganhi pažymėjo, jog jis galvo
jąs savo sekėjams įsakyti
VVashingtonas, rugpiūčio sukelti generalinį streiką
7 d. — Valstybės departa visoj Indijoj.
mentas šiandie paskelbė,
jog suistarta su Vokietija
Naciai laimi dėl
ir Italija, Švedijai tarpinin
kaujant, kaad kas mėnesį iš aviacijos persvaros
Amerikos Švedijos laivais
Maaskva, rugpiūčio 7 d.
bus
pasiųsta
Graikijon
15,000 tonų kviečių ar mil — Komunistų laikraštis Izviestija rašo, jog Dono-Kau
tų.
šiandie iš Montreal iš kazo fronte vokiečiams pa
vyksta pagal susitarimą vykę pralaužti rusų linijas,
Graikijon trys Švedijos lai nes svarbiausiose fronto vie
vai: Formoaa, Eros ir( Ca- tose vokiečių aviacijos pajė
gos buvo nepalyginamai ga
melia.
lingesnės.
japonus Kinijoj
Pasak Izviestijos, vokie
čiai susilpnino savo aviaci
U. S. lakūnai atakavo ją antriniuose frontuose ir
Chungkingas, rugpiūčio 7 sukoncentravo ją svarbiuo
d. — Jungtinių Valstybių siuose frontuose, kur nacių
kariuomenės
bombanešiai aviacija glaudžiai bendravakar atakavo japonų aero darbavo su pėstininkaais ir
dromą netoli Cantono. Gen. tankais.
Stilwell komunikatas pa
reiškia, jog atakos metu su
Buenos Aires, rugpiūčio 7
naikinta dešims japonų or
laivių, buvusių aerodrome. d. — Kiekvienos politinės
Beto bombanešių bombos į partijos Argentinos atstoišsprogdino įsibėgimo ke- vų rūmuose pasisakė prieš
liūs. Iš šios atakos visi
Amerikos bombanešiai grį
žo į savo bazes.

Susitarta su naciais
dėl maisto graikams

ataką

do

ant

Frank,

ligoninėj

amerikiečio

kuris

RUSU REZERVAI IR TANKAI ŠUTAI
KE NACIUS PRIE STALINGRADO

šiuo

sveiksta.

Wal-

metu

EUROPA
Nacių ši .Itiniai paskel
bė* j°g jų kariuomenė pa
siekusi Maikopo aliejaus
laukus Kaukaze, kai tuo
pačiu laiku rust i paskel
bė, jog jų didieji tankai
sulaikė vokiečių veržimą
si.
Britų aviacija atakavo
Vokietijos industrijos cen
trus, kai tuo tarpu Lon
done, skelbiama, jog Mks
kvoje vykstą pasitarimai
apie antrąjį fomtą.
TOLIMIEJI

RYTAI

Kinijoje Amerikos avi
acijos daliniai tebeveikia
prieš japonus sėkmingai.
Austtf.:lijos karo zonoje
japonai užėmė tris mažas
salukes. Tuo tarpu Indi
jos kovos už nepriklauso
mybę plačiau vystosi.

AFRIKA
Jungtinių
Valstybių
aviacija
bombardavo
ašies laivus ir padegė To
bruko uosta. Egiptan at
vyksta daugiau lenkų ka
riuomenės.

Kazokai kardais iškapojo 3,000 nacių

I

MILlS
KM

kCllSKAYA

STALI NGRAD

*THE FRONT
įjftALSK

giliau į KLukazą ir šiuo me
tu yra tik per 30 mylių nuo
Maikopo aliejaus laukų.
Nacių komunikatas pas
kelbė, jog ašies pajėgos yra
netoli Krasnodaro ir štur
muoja Timaševskaja gele
Londonas, rugpiūčio 7 d. žinkelių stotį.

?•

^kotelnovkoski''

ROSTQV

Beriyni.s, rugpiūčio 7 d. nešimą, jog vokiečių ir ru
— Berlyno radio paskelbė munų kariuomenės pasistūnacių karo vadovybės pra- mėjusios dideliam karštyje

Rusijai gelbėt
konferencijos

O
ASTRAKHA

’BtLAYA GLINA
T IK UORE T SK

KRASNOOAR

— Pranešama, jog Maskvo
• MAIKOP
je susirenka sąjungininkių
tautų atstovai “išgelbėti
Rusiją ir laimėti karą” kon
ferencijoms.
Patys britai apie šias
THF CAl/CASl/S
konferencijas ir apie savo
vadų keliones nieko neskel
bia, išskyrus tai, kad britų
ambasadorius Rusijai, Sir
Archibald Clark Kerr iš
Kuibyfievo išvyko Maskvon
ir kartu su juo vyksta
l"Ur*utu" Acine telepnutol
Kruviniausios vokiečių kautynės vyksta su raudonąją Amerikos
ambasadorius
armija Stalingrado šiaurviakaruose ir pietvak aruose. Vo adm. William H. Standley
kiečiai žnypliftK’taktika stengiasi Stalingradą, sovietų ka
ro pramonės centrą prie Volgos, suremti iš dviejų šonų.
Pranešta, kad raudonoji armija nepapnastai aukojasi tiks U. S. bombanešiai
lu apginti šį miestą.
padegė Tobruką
“kubah-

Sąjungininkai atakuoja japonų
bazes Australijos zonoj

Gen. MacArthur štabas, Imė Kai, Tanimbar ir Aroe
Naciai nuskandinę
rugpiūčio 7 d. — Gen. Mac saliukes, per 225 mylias
Arthur atstovas šiandie nuo Australijos ir 100 my
17 sąjungininku laivų pripažino,
jog japonai užė- lių nuo šiaurvakarinės Nau
josios Gvinėjos.
Berlynas, rugpiūčio 7 d.
— Berlyno radio paskelbė,
Tuo pačiu laiku praneša
jog vokiečių submarinai At Britai atakavo
ma, jog sąjungininkų bom
lante nuskandinę 15 prekybi
banešiai pravedė sėkmin
nių laivų, destroyerį ir sar Duisbergą, aerodromus
gas atakas ant japonų oku
gybos laivą.
Londonas, rugpiūčio 7 d. puotų bazių Salamaua ir
Vokiečių pranešimas nes — Aviacijos ministerija šian Lae apylinkėse.’ Visi orlai
kelbia, laikotarpio, kuriuo die paskelbė, jog galingos viai sugrįžo ir ^nesutiko sa
šie visi laivai * nuskandinti.
’
britų aviacijos pajėgos ata vo atakose jokio pasiprieši
Pasak nacių šiuos laivus kavo Duisbergą ir kitas vie nimo.
It./i
submarinai nuskandinę At tas industriniam Ruhr slė
Buna-Gona tyku
lante ir prie Vakarų Afri nyje, Vokietijoje.
kos pajūrio.
Komunikatas taip pat pa
Kiti britų orlaiviai ata
kavo nacių aerodromus oku skelbė, jog situacija Bunapajūrio pakraš Gona apylinkėje, 150 mylių
Jei diktatoriai laimėtų, puotuose
čiuose. Iš šių atakų negrįžo nuo Salamaua, nepasikeitu
šeši orlaiviai.
būtų sunku U. S.
si. Tik mažesni žemyno ka
Britų aviacijos dalinio,
New Yorkas, rugpiūčio 7 atakavusio Duisbergą, sudė riuomenės daliniai praveda
d. — Vidaus reikalų sekr. tis ir skaičius neskelbiama žvalgybos veiksmus.
Ickes pareiškė, jog diktato- oficialiai, bet neoficialiai
Tuo tarpu Australijos ofi
rinėms pajėgoms laimėjus pareiškiama, jog tai buvu cialieji žmonės pareiškė, jog
Europoj ir Australijoj, jos sios palyginimai milžiniš sąjungininkų
užmetimai,
dominuotų pietų Ameriką kos atakos.
kad Australijai teikiama
ir tada Hitleris galėtų “pri
perdaug paramos, esą netei
versti mus grįžti į padėtį,
New Yorkas, rugpiūčio 7 singi. Australijoj esamą ka
buvusią prieš du ar tris
d. — Londono radio pas riuomenę sudaro penkios šeš
šimtmečius” be kovos.
tosios australų. Taip pat ir
Pasak sekr. Ickes, jei kelbė, jog Vokietijoje iš reikmenų siuntimas Austra
taip įvyktų, tada jie būtų leistas naujas įsakymas, lijon nesąs toks jau milži
viešpačiai “viso žinomo pa draudžiąs pirkti ir parduoti niškas.
saulio, su galima išimtim žemę.
šiaurės Amerikos kontinen
to”.
nauti jam, nes jis savo ran
Hitleris galėtų priversti kose turėtų pasaulio rinkas
Jungtines Valstybes tar- ir ekonominį kontroliavimą.
Saulė

lė

teka

leidžks

5:51

8:02

vai.,

vai.

Maskva, rugpiūčio 7 d. —
Pranešama jog pasiuntę
savo didžiuosius tankus ru
sai sulaikė nacius visam
Stalingrado fronte.
Tačiau kritiškam Beląj a
Glina sektoriuje rusų ka
riuomenės atsparumas linkstas nuo galingų nacių mo
torizuotos kariuomenės smū
gių. Čia ypač skaudžius
smūgius rusams teikia na
cių nardomieji bombane
šiai be perstojo bombarduo
ją rusų pozicijas ir paruo
šiu nacių kariuomenei žygį.
3,000 nacių nukauta
Rusų pranešimai pareiš
kia, jog Stalingrado fronte
naciai priversti traukti ir
Dono ir Kubaniaus kazokai
kardais iškapoję virš 3,000
nacių kariuomenės.
Rusų komunikatas pas
kelbė, jog “į pietus nuo
Kletskajos, 80 mylių į šiaur
vakarius nuo Stalingrado,
mūsų kariuomenė pravedė
skaičių kontratakų ir pri
vertė priešą pasitraukti”.

Kairo rugpiūčio 7 d. —
Jungtinių Valatybių kariuo
menės bombanešių dalinys
efektingai atakavo laivus ir
Tobruko uostą vakar vaka
re.
Kiek ankstesnis britų ofi
cialus pranešimas paskelbė,
jog atakavęs aviacijos dali
nys sukėlė Tobruke milžiniš
kus gaisrus.
Tuo tarpu pranešama, jog
iš Rusijos Afrikon atvyksta
nauji būriai lenkų kariuo Kusčevkos fronte
menės. šie daliniai apgink Tuo tarpu “Kotelnikovsluoti britų ir Amerikos gin kio apylinkėje, 95 mylios į
klais.
pietvakarius nuo Stalingra
do) vokiečiai siunčia didelį
Importuos Meksikos
skaičių tankų, kad pralauž
tų mūsų apsaugą. Mūsų ka
darbininkus ūkiui
riuomenė šias atakas sulai
Washingtonas, rugpiūčio kė.
“Į pietus nuo Kusčevkos,
7 d. — Šiandie Jungtinių
Valstybių ir Meksikos san 50 mylių į pietus nuo Rosto
tykiai dar labiau sustiprėjo vo, vokiečiai pravedė pakar
kai Amerika, norėdama iš totinas atakas ant mūsų po
vengti darbo pajėgų truku zicijų, bet buvo su dideliais
mo ustiko importuoti Mekai jiems nuostoliais atmušti”.
kos darbo pajėgų, ypač
ūkio darbams.
Tuo pačiu laiku, reikalui Gali nutraukt
susidarius, vyriausybė suti
degtinės gamybą
ko padengti išlaidas tų dar
bininkų, kurie turės persi
Washingtonas, rugpiūčio
kelti ii vienos vietos į ki 7 d. — Karo gamybos biu
tą.
ras svarsto planus visai už
drausti degtinės gamybą,
kad visos gamyklos galėtų
gaminti tik industrinį alko
holį.
Londonas,

—

rugpiūčio

Kovojančios

štabas

Charles
Kairą,

kad

riuomenę

d.
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Biuro atstovas pareiškė,
jog uždraudimo galima ti
kėtis netrukus, bet iki šiol
dar diena nenustatyta,

DRAUGAS

2

šeštadienis, rugp. 8 d., 1942

KARAL1ENE PATENKINTA

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

Svečius vaišino: Vincas
Ališauskas, Vincas Karčaus
kas, Albinas Lukas ir Kazi
mieras Barauskas.

. NEPAPRASTAS SĄJŪDIS: RUGP. 16 D. LIETUVIŲ
DIENA FOSS PARKE. AMERIKOS ATSTOVAS
LIETUVAI IR MIESTŲ BEI VALDŽIOS ATSTOVAI
DALYVAUS PARADE. DAINUOS GENOVAITE
KLEVICKAITE. $100.00 DOVANOMS.
Waukegan ir North Chicago lietuviai, sykiu ir sve
timtaučiai, laukia rugp. 16
d., nes tą dieną bus Lake
County Lietuvių Diena. Abu Waukegano ir No. Chi
cago majorai paskelbs pro
klamaciją savo gyventojams,
skelbdami Lietuvių Dieną ir
20 metų, kaip Amerika pri
pažino Lietuvą “de facto” ir
“de jure”. Dienos programoj
dalyvaus ir Amerikos atstovas Lietuvai Owen J. C. No
rom, Waukegan ir No. Chioago majorai, valdininkai iš
U. S. Navy ir U. S. Army.
(Vardų negalime skelbti dėl
karo).
Parade dalyvaus visi

Be vietinių draugijų —
moterų, vyrų ir vaikų — da
lyvaus benai: Waukegan Mu
nicipal Band, Waukegano
J u n i o r Bugle and Drum
Corps, atstovai (color guards) iš U. S. Navy Great
Lakęs stoties ir iš Fort Sherid&n kareivių stoties. Savo
vėliavos sargybą taip pat
atsiųs No. Chicago Ameri
can Legion postas ir Waukegan.

Genovaitė Klevickaitė
žvaigždė iš Kenosha, Wis.,
linksmins visus savo gražiu,

Du kurti nebyliai

Charles Anderson, 36 m.,
ir Joseph Guepfer, 45 m.
amž., aou kurti nebyliai vie
na m ta verne susivaldė ir
susikovė. Anderson peiliu
subadė Guepfer.
Chicago avė. teisme teisė
jas E. J. Haston už peilio
vartojimą Andersoną nutei
sė vienerius metus kalėti.

$100.00 dovanų
Karo bonais ir stampomis
bus proga gauti visiems atsilankusiems, kurie įsigys tikietus. Pirma dovana $50.00
War Bond, antra — $25.00
War Bond ir penkios dova
nos po $5.00 War Stamps.

DR.

LIETU VIS
("Draugas"

Mr. Wm. Hannes.

Marijona Beitienė, Marijona

Aukos prie stalų

ADVOKATAS

Pranas Stankus $26.00, An
njonas ir Magdalena, au- tanas Kaminskaa $ia(xx Po
Onų, Marijonų ir
koms surinkti, nes pa rengi - $5.00: Petras šaltimieras,
Magdalenų bankietas mo visas pelnas skiriamas Kon3tanta3 Butvil
naujos žemes pirkimo fon Laučius, Juozas Butkus, OLiepos 26 d. šv. Petro pa dui.
na Druktenienė, Ona Valaus
rapijos salėje įvyko bankiekienė $3.00, Kaz. šarauskas
tas pagerbimui visų šios pa Aukas
rapijos Onų, Marijonų i r Bankietui surengti aukojo $3.00, Mikalina Čižakienė $2,
Magdalenų. Atsilankė, tiesa, po $2: Ona Kaminskienė, O- Jonas Vitkus $1.50, Kazimienedidelis žmonių būrelis, bet na Kaminskaitė, Marijona

Beitienė, Marijona Beitaitė,
Ona Andrikienė, Ona Lau
mės geros.
čienė ($1.50). Po $1.00: Ona
Programa buvo trumpa, Valiulienė, Ona Valauskienė,
bet gyva. Vedėju buvo nie Ona Mockienė, Ona Druktekad nenuilstantis parapijos nienė, Ona Sevick, Ona šiveikėjas Jonas Druktenis. manskaitė, Ona Kaminskie
J ra perskaitė nuo atostogau nė, Jr., Ona Lauraitienė, Ojančio klebono gautąjį laiš na Ališauskienė, Ona Vyš
ką, kuriame sveikina visas niauskienė, Ona Juškienė, Ovarduvninkes ir apgailesta na Vitkienė, Ona Kavaliaus
vo, kad šįmet negalėjęs ban- kienė, Ona Gazauskienė, Okiete dalyvauti; skatino vi- na Mockaitė, Ona Nemeikstts kuo daugiausiai prisidė- šiene, Ona Marčiulaitienė.
ti prie naujos žemės fondo, j Jr., Ona Gabrėnienė, /Ona
Jučaitė, Ona Jakutienė, MaPo to į atsilankusius ma
•ijona Leškienė, Marijona
loniai prabilo jaunas, naujai
paskirtas “Laivo” red. kun Jesūnienė, Marijona Lenke-

Antanas Sandys, MIC., ku
ris aavo energinga kalba dar
labiau pakėlė visų ūpą. Jis
sveikino visas varduvninkes
ir pareiškė nusistebėjimą Šv.
Petro parapijos pažanga.
Kun. Antanas Ignotas, kle
bono naujas padėjėjas, pa
dėkojo visiems į pietus at
silenkusiems, rengė joms-šeimininkėms. Po bankieto pa
rapijos darželyje įvyko piknikėlie, kuris tęsėsi iki va
karo.
Didelis ačiū už pietų nepa
prastas pasekmes priklauso
rengėjoms: Onai Kaminskie
nei ir Marijonai Bertienei.
Jos aplankė visas Onas, Ma-

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS MTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA
Oftee randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 No. Marion Street
Oak Park, IHinots
(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCl’lD 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 60tb Av«^ Cicero, Hl
TcL: Cicero 7881

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TcL STAte 7572

Acme

Ofiso UL VIRginia 0086
Roridendjoa UL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Jei norite nžsi tikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius,
ar Maip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parfi pintų jums polisą per mdsų kompaniją. Nelaimei IAUkus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritcrs”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5268

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
lftegTiamlnnotl jnh moderniškiausia
met-oda, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimą. ..

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

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Ctilcage
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:10 p. m.
Trečiad. lr SeSta d. 9:10 a. m.
7- n* p.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mlngai ui
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK

m

Telefonas: HEMLOCK 0201.

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieuiaia
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

6924 So. Western Avė.
Chicago, Ui.

Telefonas:

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO
PAAAUKITE:
VARTYS SftRR

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis

įįgįUHb

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
S401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DAKTARAI
TaL YARda 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRfTAIKO

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Vtūandoa: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road
OfiM UL OANal 2345
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfleld Avenue
Rea UL: HEMlock SlfiO

TsL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

DR. A. W. PRUSIS

3241 So. Halsted SI.

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
TsL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road
0Ti 80 VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud S vaL kasdien

Ofiso TeL ...........

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
'
Telefonas:
HEMlock
5849
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
4204 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M 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 vaL
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
Res. 6968 So. Talman Avs.
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
rais
pagal
sutartį.
Rea. TsL GROvehill 0617
6757 So. VVestern Avė.
Office UL HEMlock 4848
Tel. OANal 6122
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak.. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas CANal 4706
4729 So. Ashland Avė.
Vai.: 2—4 ir 7-0 vak.
2201 VVest Certnak Rd.
,(2-tam labos).
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

4157 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

DR. J. J. SIMONAITIS

2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL'IS

NELAUKITE —
Ryloj Gali Būti Pervėlu,

SAVO AKIMS!

iki

SAVINOS BONOS lstmuk

KRAUTUVĖJE

telephoto,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PHYSICIAN AND SURGEON

222 W. Adams St.

//

VAITUSH, OPT.

Specialus “Draugo”
Prez. Rooseveltas Olandijos karalienei W ilhelminai dovanojo karo laivą “subchaser”.
numeris
' Čia rodoma, kaip prezidentas tą dovaną pa veda karalienei laivyno krantinėje VVashingMano 20 metą praktikavimas
Su majorų proklamacijo- tone.
jūsų garantavimas
į
Optomitrically
Akių Specialistas
mis ir visa dienos programa
Palengvina akių įtempimą, kuris
bus šeštadienį, rugp. 15 d. vičienė, Marijona Dapkienė, ra Varnienė $1.50, Albinas Druktenienė, Elzbieta Vada- esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuoMarijona Malcevičienė, Ma Juška $2.00, Stasys Radžius polienė.
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
Amžiną atilsį
rijona Baradinskienė, Mari- $2.00, Stasys Sijanas $1.25. Po $1.50: Marijona Krau- so trumparegystę ir toliregystę.
teisingai akinius. Visuo
jeliūtė, Marijona Beitaitė. j Prirengia
Iš mūsų tarpo atsiskyrė joną Stankienė, Marijona
atsitikimuose egzaminavimas da
Po $1.00: Adomas Petro Šeimininkės, kurios šiam seromas
su elektra parodančia ma
Antanas Jakaitis. Kaz. Dru- Kraujeliūtė, Marijona Druk- šius, Stasys Petrošius, An
žiausias klaidas. Speciale atyda at
parengimui paruošė skanius kreipiama į mokyklos vaikus.
tenienė, Marijona Meldažieba ir Mickienė.
tanas Barodica, Benediktas
Kreivos skys atitaisomos.
valgius buvo: Ona Drukte- VALANDOS:
nė, Marijona Ramanauskie
nuo 10 ryto iki 8 v.
Atsiprašau
Rožanckas,
H.
Gatmanienė,
,
nienė, Marijona Druktenie- vak. Seredomis nuo pietų, o Nenė, Marijona Gasiūnienė, Ma ~
_ Stase
_. _ Ališauskiene,
.... .. _ Elzdėlioj pagal sutartį.
Užimtas Lietuvių Dienos rijona Kalašinskienė, Mari Ona Urbikaite, Albinas Lu-1 ne,
Daugely atsitikimų akys atitaiso
reikalais negaliu skaitytojų jona Kasirauskienė, Marijo kas, Vincas Ališauskas, Vin bieta Vadapolienė ir Petro mos be akinių. Kainos pigiau kaip
pirma.
patenkinti žinutėmis. Kaip na Jankauskienė, Marijona cas Karčauskas, Antanas Le nėlė Pilipavičienė.
1712
South
Ashland Av.
mešius, Stasys Ališauskas,
galėsiu, taip padarysiu.
Pbooa YARD8 1371
Smagulienė, Mikalina Igna
Povilas Jusas, Antanas Le- Prie stalų patarnavo: S.
tavičienė, Izabella Koscik,
beckas, Ona Kavaliauskienė, Zaleckaitė, M. Kraujeliūtė,
Magdalena Šimanskienė, Ro
Amerika mūsų globėja. zalija Klevickienė, Ona Mas- Marijona Dapkienė, Agota C. Mastauskaitė, Čižakaitė,
LIETUVIAI
Šimanauskienė,
R.
MastausM.
Beitaitė.
Remkime ją. Nuo jos priklau lauskienė.
kienė, Magdalena Šimanskie
Dl P. ATKOČIŪNAS
so ir Lietuvos laisvė.
Po $.50: Magdalena Dudo- nė, Teklė Šumskaitė, Tekle Būkit Malonūs
DANTISTAS
Enrikas nienė, Marijona Lalaitienė, Juškienė, Ona Kaminskienė,
1446 So. 49th Court, Cicero

vis dėlto ūpas buvo links
mas, valgiai skanūs, pasek

AGAINST HITLER/

susikovė

maloniu dainavimu. Be jos,
dalyvaus šv. Baltramiejaus
choras ir šv. Petro choras
iš Kenosha, Wis., vadovau
jant St. Žyliui ir Pr. Bujanauskui.

VISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS

INSURE YOUR HOME

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

Office UL YARda 4787
Namą UL PROspect 1986

TsL YARda 6921.
Rea.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso taL: ate 1-3; nuo 6:30-8.60
756
35th Street

Kur kas yra geriau turėti
išminti, negu auksą.

DfL CHARLES SEGAL

DR. S. BIEŽIS

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

3241 West 66th Place
TcL REPnblic 7868

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal autarlį.

Rea. telefonai SEEley 0484.
TaL OANal 0267
Rea. tel.: PROiipcct 6659 TeL Cicero 14M

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. R. PALUTSIS

TaL MIDvay 2860

Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
vaL popiet ir nuo 7 da 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0904
Res. Tel.: Keuurood 4300
Kamp. 15tos gat. k* 49th Ct
1821 So. Halsted Street
VALAND08
OFISO VALANDOS:
Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ava 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.
VALANDOR: 11 v. ryto iki 3 popiet
ir pagal nutartį.
* iki 9 vaL vnkem
Res. 1625 So. 50th Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo Rugpiūčio (Aug.)

1 d.

DR. MARGERIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai. Cicero 1484
Rez. Tel. LAFayette 0004
Ofiso Tel. LAFYETTK 8210
Kmergeney KEDZIE 2868

Priims ligonius nuo
Dr. Emily V. Krukas
1-mos iki 3-čios popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
ir nuo
4146 Archer Avenne
Kas bus Ištvermingas iki
6-tos iki 8-tos vak.
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
galui, tas bus Išgelbėtas.
Telefonas: Y A RD S 7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Sekt.
10 iki 2:30 P. M.
|
£Mat M, 82J. 3325 South Halsted St. Treč.
ir Sekm. pagal eų&itarimą.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOSNuo 1—4 lr nuo 7—9 vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

REMJ&ITE

"DRAUGI

I

DBSCBII

Šeštadienis, ragp. 8 d., 1942

AUTOBUSO K ATASTROFA

RIMTIES V
Pirmame mėnesio penkta sai kitokios; draugas nėra
dienyje žmonės pratę daly priešas. Galėdamas kitam
vauti pamaldose Saldžiau padėti, teikdamas tų dalykų,
siai Jėzaus Širdžiai; daugu kurių pats turi apsčiai, vi
ma net stengiasi prieiti iš suomet girtinas veiksmas.
pažinties priimti Švenčiau Ne tiktai maži vaikai pa
siąjį, pasitikėdami pažadais sižymi tokiu pavydu, pašykšstebuklingu būdu apreikš tėjimu, bet suaugusieji nuo
tais šv. Margaritai Alacoąue. jų neatsilieka. Kaip dažnai
Nežinia kodėl, bet atšalu laikraštyje užtiksime, kad
siems katalikams, įvairios jaunuolis nujausdamas, kad
pamaldos, juo labiau tos į- mergaitė žada tekėti už ki
vykstančios ne sekmadieny to, ją sužaloja, kartais už
je — negeistinos, vengiamos, muša; policijos sugautas tei
galop peikiamos. Galima tei sinasi, “Kadangi manęs ne
singai sakyti — tie asmens norėjo, neleisiu, kad kitam
nenorėdami pasinaudoti Die ji patektų”.
vo siūlomomis gėrybėmis,
negal pakęsti jeigu kas ki Toks pavydas bei tiesiog
gobšumas niekam garbės ne
tas jomis pasinaudoja.
Jaunas puikiai aprėdytas • daro, priešingai, patvirtina,
berniukas ėjo gatve ranko-' jog žmogus dar nėra toli pa
je laikydamas gražų didelį žengęs artimo meilėje, nega
apelsiną. Žinoma, kad kiti lėdamas pakęsti, kad arti
vaikai pamatę tokį skanėsį, mui pasisektų arba kad pa
prie jo atėjo, prašė pasida sinaudotų priemonėmis, ku
linti. Vienturtis, turtingas rios visiems teikiamos.
vaikelis dažnai ragaudamas
Būkime tokios minties —
tokių gardumynų, pašykštė nepavydėkime jeigu kas, no
jo bent pasiūlyti mažos da rėdamas pasinaudoti įvairio
lelės ; apelsiną sviedė toli mis pamaldomis tapti šven
nuo savęs, kad kartais neat tesnių, lanko Bažnyčią, pa
vyzdingai gyvena; mums tos
imtų.
Dabartinė karės taktika priemonės irgi galimos, rei
tos pačios rūšies — visai kia tiktai ištiesti ranką, jų
naikinti kas galėtų tikti prie. siekti, bet niekad nepavydė
A.B.C.J.
šams; aplinkybės tačiau vi-, ti kitiems.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

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

(Įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST

■

y

CLASSIFIED

ADS

MH.I.IVG MACHINE OPERATORS
patyrusiu prie spirai work.
CARBIDE TOOI, CO.
816 N. Kostner

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKIA NHIPPIMJ HELPER
Paieškomo shippilig room In-lpers
tarp 25 Ir 83 tn. amž. Kreipkitės Į:
TENTH.E MILLS CORP., 820 So.
Tripp Avenue.

••nitAuoAS” help wanted
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dcarlmm Street
Tel. S RANdnloh U488-U18W

TOOL AND DIE MAKER
I Būtinai reikia preclslon instrument
nianufacturer karluvmenės darbui,
DIE MAKERS
dienomis ur naktimis.
$1.40 Į valandą. su užtenkamai "over
HECK -LEE CORPORATION
time.” Turi bot lst class.
030 tVest Jackson Blvd.
UNITED SPECIALTIES CO. ,
IIANDYM AN
0705 Cottaer Grove.
Reikia tokio vyro. kuris tiktų vi
siems lengviems fabriko darbams.
Tool and Din Makers
11ECKLEY-C A'RDY CO.
Lathc Hands
1032 S. Indiana Avc.

REI,P WANTED — VYRAI

Universal

Grlnder Hands

Turi būti pirmos rūšies. Geriausios
Algos, su overtime. .šiokiomis rllonomis kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki
N vai. vak.; sekmadieniai^ nuo 10
vai. ryto iki 3 vai. popiet?

EDWARD KATZINGER CO.
11) Iii No. Cicero Al eime

AUTOM VTIC SCREVV
MACHINE
O P E R A T O R S
Tik prityrusioms reikia kreiptis; ge
ra alga; dienomis ir naktimis.
PERFF.CTION RCRE\V
PRODUCTS CO.
1500 W. 15th St.
ACMES,

fDraugas”

Acme

telephoto)

Sudaužyto Greyhound keleivinio autobuso dalys. Greitasis kareivinis traukinys jį į
sudaužė Crystal Spring3, Miss., miestely. 12 asmenų vietoje užmušta. Paskiau dar kiti
trys sužeisti mirė. Sužeistųjų apie 50.
trsjr:

Dvasios vadas kun. Ado- nepridavė savųjų kareivių
minas, pirm. Juška ir P. Kil- adresų, juos tuoj priduoti.
Town of Lake. — šv. Var mitzs prašo, kad kurie dar Ir jie gaus dovanų.
do draugijos nariai kviečia
mi sekmadienį, rugp. 9 d.,
dalyvauti mėnesinėj dvasi
nėj puotoj. Po šv. Mišių pa
Metines Mirties
rapijos salėj bus pusryčiai
Sukaktuvės
ir susirinkimas. Nariai pra
šomi ne tik susirinkti, bet
ir naujų narių atsivesti.
Draugija daug darbuojasi
kareivių U. S. armijoj rei
kalais. Iki šiol yra pasiun
tus 150 kartūnų cisr»’*^ų.

Nesiliauja prašę

Gali pradėt gamini
milžiniškus orlaivius
Los Angeles, rugpiūčio 7
d. — Maj. Reuben H. Fleet,
Consolidated Aircraft Corp.
i įkūrėjas pareiškė, jog netru
i kus galima tikėtis, kad bus
pastatytas toks milžiniškas
aviacijos transportas, kuris
galės gabenti 400 kareivių
ir perskristi be sustojimo
pasakiškas distancijas.
Pavertus juos bombanešiais, pasak maj. Fleet, jie
galėtų išvykti bombarduoti
Europą ir paskui grįžti.
Kaipo transportiniai orlai
viai jie galėtų gabenti užjūryj esančiai kariuomenei
milžiniškus kiekius reikme
nų ir tuo pačiu išnyktų sub
marinų pavojus.

AHA

Dominikas

GRINDERS AVANTED —
Surfaee Form, Hole, Heaid Rotary,
Are Form and Cutter Sharpcner
CARBIDE TOOL CO.
81(1 N. Košt nėr
GENERAL MACHIMSTS
Reikia tokių, kurie dirbtų prie
T-athes Milling Machines, Shapers.
etc. Reikia taipgi Scraper Hands. Te
gul 'tik tie kreipiasi, kurie prityrę
prie atstatymo mašinų Įrankių. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje. Dieninis
darbas.
LAKE MACHINERY CO.
654 VVest Lake — Srd fl.

KEY MEN
Tik prityrusieji atstatymui serew
marhinų tegul kreipiasi. Gera alga.
55 vai. savaitėje. Dieninis darbas.
LAKE MACHINERY CO.
054 U'est Lake — 3r,l fl.

TOOL AND DIF, MAKERS
Geros algos
Yra daug “over-time" Ir dirbom
100% apsaugos darbą. Turite būti
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba
rašykite
1
Employment Office
AMERICAN CENTRAL Ml'G.
CORP.
Conncr: ville, Ind.

O F E It A T O R f: S
Reikia prityrusių front makers. Pai
kios darbo sąlygos. Aukštas pieee
nork užmokestis. Kreipkitės prie,—
Miss Durfee,
EATON-CAKI.sON,
1725 VVest Nortli Avenue.

Balis
Gyveno 6558 South Morgan Street
Telefonas WENTWORTH 0418

KEIKIA ROUGH GRINDERS
Palcškome Rough Grinders ir Floor
Moulders. Kreipkitės j —
TENTILE MILLS CORP., 820 So.
Tripp Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiūčio 10 d., 1941 m.,
12:30 vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Laižavos pa
rapijos, Purplių kaimo.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

Buvo palaidotas rugpiūčio 13 d. šv. Kazimiero kapinėse.

Nors prabėgo jau metai laiko nuo Tavo prasišalinimo
iš mūsų tarpo, brangus Domininkai, bet mes Tavęs dar ne
užmiršome. Tavo mirties paminėjimui brolis Jonas Balis už
sakė šv. Mišias, kurios bus atlaikytos rugpiūčio 11 d., 7:00
vai. ryto, švento Jurgio parapijos bažnyčioje.

«_ tt tRimt

^Itching

ThijRutW«f

■tr MoniyBith

Forquick relief from itching of eezema. pimples,
athlete's foot. seabies, rashes and other extemally caused skin troubles. ūse worldfamous
rodinK. antiseptic, liąuid D.D.D.Prescription
Greaseless. stainless. Soothes irritation and
ąuickly siops intense itch.ng. 33c trial bottle
pfaves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PrtESCRIPTION.

Tą pat rytą 8 00 vai. bus atlaikytos trejos gedulingos
šv. Mišios, kurias užsakė velionio Dominiko žmona, Barbora.
A. a. velionio Dominiko žmona, Barbora Balis, visus
užprašo dalyvauti pamaldose, o po pamaldų kviečia visus at
silankyti į jo3 namus ant pietų, adr. 6558 So. Morgan Street.

HELP WANTKD — MOTERYS

STEAM TABLE GIRLS
Reikia merginu tarp 21 ir 33 metų
amžiaus. Bus išlavintos: alga 818.00
su valdu. Bus duodamos uniformos
ir jie bus Išmazgoti išsilavinimo lai
ke. Nėra darbo sekmadieniais ir
kitomis šventėmis. Kreipkitės j —
Miss Hintzmann. penktadieniais nuo
9-tos iki 11-tos vai. ryto arba nuo
2-tros iki 4-tos v-1. popiet.
STOUFFER’S RESTAURANT
150 No. Wahns|i A vemto
M AIDS
Kreipkitės Į Mrs. Wood sekančiai;
GEORGI.VN HOTEL. 422 Davis St.,
Evanston. III., lei. Gre<*iil<*nf 4100.

GIIX,
Reikia prityrusios merginos prie power sewing mašinos dirbant ant
langų uždangalus.
RECKLEY-CARDY CO.

1*82 S Indiana Ari“

HEMU (MAMAS

KAMBARYS

Vyrui ar moterei turime švaru, gra
žų kambarį ant rendos prieinama
kaina. Kreipkitės ar šaukite:
411 VVest 601li Plaee
Tel. \Vcntvvorth 0897

PARDAVIMUI
PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje. Cieeroie. 9 metai toje nnčioje vietoje.
Prienama Kaina, šiuk’te —
CICERO 704!$
PARDAVIMUI

Parsiduoda labai prieinama kaina
dvie h)
aukštų
namas su dveiais
apnrtmentals ant antro aukšto. Yra
ir Storas su keturiais kambariais ir
garadžiu. Puikios Įelgos ir visas už
imtas. Puiki vieta restoranui ar ta
vernų! dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko.
Kreipkitės prie: D. Foley
440 VVest Persliing Road
Tel. Iloptevard 6377
■ •■
.
------------------------ -------RENDVOJAMI 4 KAMBARIAI
Ant rendos 4 kambariai — pečiu
čiu apšildomi, $20.90 Į mėn., dėl
pusės amžiaus žmonių. Turi turėti
“referonee" ir nebuvę ant Ravinlnkų korto ar kad būtų ats'knmingl
už savo prasižengimus. Savininkas:
5803 S. PRINCETON AVENUE
PARSIDUODA BRIGHTON PARKE
Savininkas parduoda namą ant 50
pėdų žemės sti bizniu (dellkatesenas). Yra 3 kambariai prie biznio
apsigyvenimui. Antrame aukšte yra
6 modernūs kambariai su visais jrengitnals: yra taipgi 2-karų gara
džius. šaukite sekančiai —
YARDS 5482

PERSKAITĘ “DRAUGI”,

DUOKITE JJ KITIEMS

Pagalios, lai būnie visiems žinoma, kad yra užpirktos šv.
Mišios ir rugpiūčio 12 d., kurios atsibus Dievo Apvaizdos par.
bažnyčioje 6:45 valandą ryto.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Nuliūdę lieka:—

PRUZIN FUNERAL HOME

Moteris, Sūnus, Marti, Anūkas, Brolis
ir Visos Kitos Giminės.

PLATINKITE “DRAUGI

S

MONUMENT CO.
rk^putisj/'
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Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
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KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

I. J. ZOLP

Memorials Erected Anyvvhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinetion.

Laidotnii Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBULANCE Dieną lr Naktj

KRETPKTTES PRIE LIETUVIO

1646 VVest 46th Street

J. LIULEVIČIUS

Tel. YARda 0781-0782

4348 Sonth California Avenae
Tel. LAFayette 3572

LACHAIVICZ IR SCNAI

ANTANAS M. PHILLIPS

• 2814 VVeat 2Srd Place

Tel. CANaI 2515

3807 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 4908

42-44 Esat lORth Street

MAŽEIKA
!IKA ir EVANAUSKAS
E

319 Lltnanlca
LMnanle Avenne
8819
Tel. YARda 1138-1139

JOHN W. PACHANKIS

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULIman 1270

Member of tlie LtthnaolM* (Aiamber of Oommeroe.

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

4447 SOUTn FAIRFIELD AVENUE
TeL LAPayette 0727

8854 Sonth Halsted Ttreet

LEONARD F. BUKAUSKAS

Skyrius: 710 VVeat 18tb Street

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9661

MODERNI IšvIdlnS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.*
Tel. ESTebrook 3645

6919 South Troy St.
Tel. REPnblIc 4298

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

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

aiEi

Visi telefonai: YARda 1419
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
M34 Sonth Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subecriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-i Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus 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
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
rastus 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.

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

Prez. Roosevelto žmona prieš komunizmą
Lietuviškieji komunaciai savo laikraščiuose turėtų
Atsispausdinti ponios Rooseveltienės, Prezidento žmo
nos, prieš pora dienų padarytą pareiškimą, kuris labai
aiškiai nušviečia skirtumą tarp rėmimo Sovietų Rusi
jos, kariaujančios su užpuolikais vokiečiais, ir komu
nizmo. Komunacių šlamštų skaitytojai, perskaitę po
nios Prezidentienės nuomonę, suprastų, kad remti Ru
siją, kaipo valstybę, yra vienas dalykas, o remti komu
nizmą — visai kitas.
Ponios Prezidentienės nusistatymas, kaip matome iš
jos pareiškimo, visiškai supuola su mūsų daug kartų
pabrežtu nusistatymu. Jinai pasakė
nenorinti būti kontroliuojama šio krašto amerikiečių
grupės, kuri tuo pačiu yra kontroliuojama Rusijos ir
Rusijos interesų.
Nei ponia Rooseveltienė, nei paprasčiausias Jung
tinių Amerikos Valstybių pilietis negali būti kito nu
sistatymo, jei jis yra ištikimas savo kraštui, jo kons
titucijai ir esamai demokratinei santvarkai.
Jds pasisakymas, kad
ji neturinti iliuzijų dėl Amerikos komunistų nusista
tymo Amerikos reikaluose,
yra giliai įsidėmėtinas. Tai reiškia, kad ji su šio kraš
to komunistų nusistatymu visiškai nesutinka, nes ko
munistai visas savo veikimui direktyvas semia ne iš
Vašingtono, bet iš Maskvos, savo veikimą tvarko ne
pagal Jungtinių Valstybių konstitucijos nuostatus, bet
pagal Stalino. Dėl to ponia Prezidentienė ir pažymi, kad
ji
gerbianti Rusiją, kaipo tokią, ir jos šaunias kovas,
kokias ji dabar veda, tačiau visu griežtumu pasisa
kanti prieš Amerikos komunistų partiją, kurią kon
troliuoja svetima valstybė, būtent — Sovietų Rusija.
Dėl to p. Rooseveltienė visu griežtumu protestuoja
prieš bolševikuojančius politikierius, kurie užsimanė
panaudoti jos vardą ir seniau parašytą laišką. “Aš ne
noriu, kad jūs dar kartą naudotumėte mano vardą ar
mano laišką bet kuriame savo spausdinyje” — pareiš
kė jinai.
Išvada yra aiški, kad šio krašto komunistų sąjūdis
— tai svetimos valstybės padaras. Jis nėra ameriko
niškas, jis nėra lojalus šio krašto konstitucijai. Ameri
kos komunistai — tai įkyrūs svetimos valstybės agen
tai, siekią sugriauti šio krašto demokratinę santvar
ką ir įvesti čia komunistinę diktatūrą.
Kai mūsų dienraštis ir kiti ištikimi šio krašto san
tvarkai lietuvių laikraščiai pasisako prieš komunizmą
ir jo biaurius tikslus, komunistų lietuvių šlamštai mus
puola, šmeižia, net valdžiai skundžia.. Taigi, dabar slakeris Prūseika-Vabalas ir kiti “vabalai” ir “paukščiai”
skųsklte Mrs. Franklin D. Roosevelt, mūsų garbingojo
Prezidento žmoną, kuri, taip kaip ir mes, griežtai pas
merkė Maskvos kontroliuojamus Amerikos komnnistus!
Be to, pravardžiuokite ir ją taip šlykščiai, neteisingai,
kaip pravardžiuojate mus “pronaciškumu” ir kitokiais
vardais. Mes stovėjome ir stovime nž paramą prieš Vo
kietiją kariaujiančiai Rusijai, tačiau smerkiame ten iš
augusi kominrizmą, lygiai kaip ir nacizmą, nešantį žmo
nijai vergiją ir su ja surištus vargus ir skausmus. Ly
giai taip pat yra nusistačiusi ir ponia Prezidentienė.
Taigi, ar tik neprapli.ups “Vilnis English Section”, kad
ir ponią Rooseveltienę reikia skųsti pačiam Jungtinių
Valstybių prezidentui už “pronaciškumą”.
•
<•’
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Būsimąjį antradienį prasideda kitos mūsų jaunimo
organizacijos seimas, į kurį mūsų visuomenė taip pat
turėtų atkreipti kuo rimčiausio dėmesio. Tasai seimas
(Lietuvos Vyčių) bus Bostone. Lietuvos Vyčiai susior
ganizavo 1912 metais. Vadinas šių metų seimas minės
tos organizacijos 30 metų sukaktį. Tad ir dėl to jis yra
svarbus.
Vyčiai, veikdami per trisdešimts metų, kaip mūsų
priežodis sako, matė “ir šilto ir šalto”. Tarpais jų vei
kimas buvo vedamas labai plačiu mastu, buvo našus,
daug nudirbo ir šio krašto gerovei, ir Lietuvai, ir ka
talikybei. Tarpais jų organizacija merdėjo ir nekartą
buvo pavojuje likviduotis. Kai kuriose vietose (para
pijose) jie sulaukė labai stiprios paramos, bet buvo ir
tokių, kur jų visai neįsileisdavo. Dėl šių ir kitų prie
žasčių L. Vyčių veikimas nebuvo bent kiek pastoviau
lygus.
Buvo vyčių gyvenime sunkių laikų, bet ar nesunkiau
sias jiems bus šis momentas. Iš vienos pusės krašto
gynimo reikalai retina jų eiles, t. y. laikinai ištraukia
iš veikimo daug veikėjų, o iš kitos pusės — organizaci
joj vyksta persilaužymas. Seimo dalyviams teks į šiuos
dalykus atsižvelgti visu rimtumu. Karas ir jo tikslas
laimėti visiems pasaulio žmonėms teisingą taiką, lais
vę ir gerovę, turėtų būti vyčiams dideliu akstinu stip
riau susiorganizuoti ir žymiai daugiau veikti. Išėjusieji
į Dėdės Šamo kariuomenę organizacijos nariai yra jos
dideliu pasididžiavimu ir likusiems jos eilėse turėtų
būti gyvu ir- stipriu akstinu šiuo metu veikti žymiai
platesniu užsimojimu. Reikia neužmiršti, kad šiais lai
kais didesnio veikimo iš mūsų jaunimo reikalauja Baž
nyčia, mūsų kraštas — Amerika, ir mūsų tėvų kraštas
— Lietuva.
Mes nuoširdžiausiai linkime, kad šiame svarbiame,
sukaktuviniame seime L. Vyčiams pavyktų nugalėti
visas techniškas kliūtis ir ateities veikimą taip supla
nuoti, kad būtų galima išlaikyti šaunias organizacijos
tradicijas. Neužmirškite, jaunieji, savo šūkio — “Ei,
Vyčiai, gyvenam Tautai ir Bažnyčiai!”

’ SPAUDOS APŽVALGA ]
*
Indijos klausimu
N-nos paduoda anglų mokslininko Bemard Russeil
nuomonę Indijos klausimu. Jisai rašo, kad Indijai rei
kia laisvės ir Britanijos karo kontrolė, suprantama,
užgauna indėnų jausmus. Bet jis pažymi, kad šiais lai
kais turėti išlavintą ir patyrusią kariuomenę yra labai
svarbus dalykas. Tarp kitko Russeil sako;
“Judėjimas, kuriam vadovauja Gandhi, nori sutruk
dyti pergalę Jungtinėms Tautoms ir padėti japonams
užkariauti ne tiktai Indiją, bet ir Kiniją. Kas šitą
judėjimą remia, tas negali būti draugas nei Indijos
nei Kinijos”.
Visai teisingai. Mes vakar rašėm apie tai, kad jei
šiuo momentu anglai ištrauktų iš Indijos savo karo jė
gas, ten galėtų kilti suirutės viduje ir tuo pasinaudotų
priešai.

Vietoje priminimas
“T-nė” ragina lietuvių visuomenę būti pasiruošusiai
pokariniam Lietuvai gelbėti darbui. Ji tarp kitko rašo:
“Kitų valstybių žmonės, gyveną Amerikoje, savo
tėvynių ir savo žmonių likimu išanksto rūpinasi ir
kuomet ateis momentas — jie jau bus prisirengę ir
galės saviesiems pagelbėti. Bet kaip pas mus? Kiek
mes tam gyvybiniam reikalui prisirengę? Dar laike
rusų okupacijos ir pradžioje nacių okupacijos pas mus
buvo šiokio-tokio veikimo: didesnėse ir mažesnėse
kolonijose buvo organizuojami Lietuvos gelbėjimo ir
Lietuvos žmonių šelpimo komitetai, buvo renkama
aukos. Bet dabar? Vos praėjus gana trumpam laikui,
tas veikimas, pasirodo, prisimirštas. Dabar jau negir
dėti bent kokio komiteto veikiant. Dabar negirdėti,
kad bent kas rinktų ar rengtųsi rinkti aukas Lietu
vos ir ten gyvenančių žmonių gelbėjimui. Tas reiš
kia, kad apsnudome letargu tokiame svarbiame mo
mente, kuomet reikia budėti. Apsnudome, kai turi
me būti ne tik besirengią, bet jau gerai prisirengę”.
Šis priminimas yra vietoje. Nors šiuo metu, reikia
neužmiršti, visų mūsų pajėgos yra įtemptos Amerikos
laimėjimui užtikrinti — U. S. bonų pirkimui, Amer.
Raudonojo Kryžiaus darbams, civilinio apsigynimo rei
kalams, tačiau, manome, kad vis tik dar lieka laiko ir
išteklių ir lietuvių tautiniams darbams ir reikalams.
• ■

Mūsų jaunimo reikalais

Ar jie atsimena!

Mes džiaugėmės, kad Lietuvių Katalikų Studentų Są
jungos lO-tasis seimas, buvęs Chicagoj, gražiai pavy
ko. Mes džiaugėmės seime vyravusia nuotaika ir ryž
tingumu organizuotis ir dirbti tuos darbus, kurie šiais

1941 m. lietuviškieji bolševikai įžūliai skleidė hitle
rišką propagandą. Bolševikų “Laisvės” redaktoriai tais
metais rašė:
“Mūsų šalies valdžios politika nėra taikos politika.

laikais yra aktualiausi ir religijos ir tautos atžvilgiu.

Mūsų valdonai ir prezidentu Rooseveltaa kelis kar*

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 8d.).
Kl. Jurgelionio netaktas...

Chicagos auditorium pagerb
tas Rusijos ambasadorius
Bachmetjev. Tarp kitų kal
bėjo ir socialistas Kl. Jur
gelionis. Kalbėdamas rusiš
kai jis pareiškė, kad socia
listai kovoja prieš imperia
lizmą ir Bažnyčią. Be to, jis
pasisakė už Rusijos taiką su
Vokietija.... “Tai didelis Jur
gelionio netaktas”.
•
’ kii < f
Triukšmingas Vyčių sei
mas.... Šiomis d i ė n o m i s
Brooklyn, N. Y., įvyko gau
singas, bet labai triukšmin
gas L. Vyčių seimas. Įvai
riose diskusijose gyvai da
lyvavo: kun. Kemėšis, kun.
Vaičiūnas, J. šaliūnas, A.
Račkus, kun. Ambotas, kun.
Pankus, B. Mastauskas, K.
Pakštas, kun. Pakalnis, kun.
Petkus, M. Zuj.us, A. Alek
sandravičius.

Po svietą pasidairius

prieš Rusiją, kuri didvyriš
kai kovoja su naziais, ale

Vakar, tavorščiai, trenkė prieš pašvinkusį balšaviz
perkūnas. — tiesiog iš balša mą, kuris teršia visą svie
vikų abazą. Čikagos ir Bruk tą.
lyno balšavikų vadai vaikš
Cicilistų tėvo Maikio gato išbalę, o jų pasekėjai kur
zietoj So. Bostone pasirodė
tik nesueis kalbasi:
— Ar tu girdėjai naujie tokia džiaugsminga gromata iš Vusterio:
ną?
— Kokią?
“Žvirbliai pradėjo garsiai
— Nugi, prezidento Roo čirkšti ant stogų, kad tūli
sevelt žmona pasirodė pro vedę vyrai flirtuoja su sve
nazis.
timomis moterimis, o mote
— Ar girtas esi, ar ką, rys — su kitais vyrais”.
kad tokius niekus pasakoji.
Maikis tuo labai džiaugia
— Noser! Ar skaitei ga- si ir didžiuojasi, kad jo gazietose, ką prezidento žmo zietoj dedami pagarsinimai
na pasakė apie balša vikus? pradeda rodyti rezultatų ir
— No.
kad Vustery atsirado vyrų
— Štai, ką ji pasakė: ir moterų, kurie pradeda
“Aš neturiu jokių iliuzijų gyventi valug cicilistų ro
dėl Amerikos komunistų jaus konstitucijos.
užimto nusistatymo Ameri
kos reikaluose. Aš gerbiu
Rusiją ir puikias jos kovas, Spicpirvirvio Dumkos
Bulotienė pasakojo, kad
Li beria paskelbė karą...... kurias Rusija veda... bet
aš
nenoriu
būti
kontroliuo

lietuviai nusivylę naciais,
Liberijos respublika paskel
jama,
šiam
krašte
amerikie

nieko iš jų nesitiki, jiems
bė karą Vokietijai. Diplo
čių
grupės,
kuri
tuo
pačiu
nuo širdies gilumos priešin
matiniai ryšiai su Vokietija
laiku
yra
kontroliuojama
gi ir aktingai nusistatę. Bet
seniai buvo nutraukti.
Rusijos ir Rusijos interesų. kominterno papūga Čikago
•
— Na, tai kas?
Atstatys Belgiją.... Angli
je paskelbė, būk Bulotienė
— Kas? Juk iki šiol lie atvežusi “nacių propagan
jos karalius mušė telegra
mą Belgijos karaliui, kad tuviški balšavikai ir vadi dos”! Katės maiše nepaslėp
Belgija būsianti atstatydin no pro naziais visus tuos, si ir , Viedoomsčių buvęs
kurie buvo nusistatę ne draugavimąsi su hitlerinin
ta nepriklausoma valstybe.
kais vis meiliai jų redakto
tus pareiškė, kad taikoj su fašistais agresoriais ne
riams prisimena, kad net
galima sugyventi, kad Amerika pilnai stovės su An
dabar patalpininkauja.
glija.”
Gal bolševikėliai savo pro-hitlerišką veikimą “pa
Priežodžiai
miršo”, bet mūsų visuomenė atsimena ir jų išdavikiškų
Atatiko kirvis kotą.
žygių niekuomet neužmirš.

Dėdė Šamas dirba ir jam sekasi
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VAIDINA OPEROJ ŠĮ VAKARĄ

r

KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų
Rašo K. šilinis

ryžiaus geležinkelių stotis, o
paskutiniąją dieną visi išAnkstyvas 1939 m. rugsė , nyko. Paryžiuje dabar vieš
patauja nejauki tyla ir įtar
jo 1 d. rytas. Paryžiaus gat
tinas ramumas.
vių kampuose aidi laikraš
Tuščia kinuose, kavinėse,
čių pardavėjų balsai: karas,
restoranuose. Prie ginklo pa
karas, Hitleris užpuolė Len
šaukti ne tik klijentai, bet
kiją. Laikraščių pirmieji pu
ir tarnautojai.
slapiai stambiomis antraštė
Reikia stebėtis Paryžiaus
mis skelbia apie prasidėjusį
naują karą. Visame Pary moterų išdidžiu šaltumu. Jos
žiuje sujudimas ir nerimas, lydi į stotis savo vyrus, tė
bet nuo prancūzų veido šyp vus, brolius, tačiau lydėdasena ir giedrumas dar nenu mos neverkia. Atrodo, kad
vytas, tik gali pastebėti gi jos tik savo pareigą atlie
ka. Ir matyt, kad jos nie
lią rimtį.
Tą rytą prancūzai kalbė kam nejaučia neapykantos,
pasiryžusios viską paaukoti
jo:
— Tik vienas žmogus no tėvynei, o vyrai, tie švelnūs,
rėjo karo. Tik vienas žmo malonūs prancūzai, pavojui
Gladys Swarthout, Chicago Opera Company artistė, ku
ištikus,
gali
pasidaryti
ne
gus sukėlė karą. Tik vienas
ri šį vakarą dalyvauja operoje “Carmen” po atviru dan
numaldomai
baisūs
priešai.
žmogus dar galėtų sulaiky
gum — Soldier Field.
Toki yra ne tik prancū
ti karą anksčiau, negu jis
išsiplės Europoje ir pasau zai : jau nuo rugpiūčio 28 Į reigūnui nusibosta maldavi- Hitleriui užpuolus Lenkiją
dienos viename komis,arija- mai: jis ima į rankas ankie- visa Prancūzija susijungė po
lyDabar Paryžius lauk'a ką te dienų dienomis grūdasi tos lapelį ir jį perduoda nu- vienybės ir drausmės vėlia
pasakys Londonas. Anglija svetimšaliai ir įsirašydina į I siminusiam svetimšaliui,, ku- va. neišskyrus ir komunis
pildo savo pažadus Lenkijai, armiją. O tokių Prancūzija j ris atsidūsta, tartum nuo jo tų. Prancūzijos komunistai
ji išėjo į karą prieš tą žmo- turi net tris milijonus. Ir | pečių būtų sunki našta nu Stalino pasirašyta nepuoli
gų, kuris sukėlė karą. Po tie trys milijonai svetimša- kritusi,
mo sutartimi su Hitleriu nedienos kitos ir Prancūzija lių dabar pajuto, kad artiVienas būtinai prašo, tad j paprastai pasipiktino ir daustojo į karą prieš Hitlerį.
naši valanda, kada jie turės jį įrašydintų į tokius, kurie | &elis 15 P* tuojau išstojo iš
Paryžiuje karšta ir “karš . progą pareikšti dėkingumą jau pirmąją karo d:eną bus komunistų partijos. Pavyz
ta”. Pro a t i d a r u b langus ; kraštui’ kuris I.iadn* SS™-,- pasiųsti į apkasus. Gydyto džiui, Renault automobilių
skardi radijo pranešimai, mo valandą jiems suteikė jas prisispirdamas maldau fabrike iš 1,200 komunistų
kurių klausosi visi. Radijo- prieglaudą. Susirinkę prie ja, kad jo neužrašytų gydy darbininkų per vieną dieną
fonai dabar muzikos gali vi komisariato durų, jie nepa toju, bet paprastu fronto 800 darbininkų komunistų iš
siškai ir netransliuoti: jos prastai kantriai laukia savo kareiviu. Jis sakosi namie stojo iš komunistų partijos.
niekas nesiklauso. Dabar Pa eilės. Ir su kokiu pasididži palikeiąs žmoną ir trejetą Panašus vaizdas buvo ir ki
ryžiaus gyvenimą regul'uo- vimu jie išeina iš komisari-1 vaikučių. Pareigos jausmas tuose fabrikuose. Maskvos
ja radijo, laikraščiai ir... mo jato nešini rankose doku antrąjai tėvynei nugali pa susibičiuliavimas su Berlynu
mentą, kuris, gal būt, už reigos jausmą šeimai.
nepaprastą smūgį sudavė
bilizacijos skelbimai.
kelių
dienų
juos
pasiųs
į
ap

— Tik nesiųskite mane prancūzų komuniemui ir jis
Nieks nežino, kiek šiomis
kasus!
prieš N. valstybės kariuo ilgai neatsipeikės.
dienomis pašaukta atsargi
Yra ir tokių, kurie dėl į- menę. Vis dėlto tautiečiai...
nių, tačiau galima manyti,
kad jų labai daug, nes per vairių priežasčių nepriima Brolis prieš brolį....
Prancūzų kariai
Pasirašius Maskvai nepuo
dvi priešpaskutines dienas mi, todėl jie maldaute malPrancūzų kariai linksmi,
jie buvo plūste užplūdę Pa- dauja. Pagaliau policijos pa-, limo sutartį su Berlynu ir
gyvi, žvitrių akių vyrai. Val
go vištos koją, užsigeria vy
nu ir vis geru žodžiu pami
ni priešą. Sumals į miltus.
Kartą paabejojome — ir vos
negavom į sprandą, juo la
biau, kad, anot jų “pavarvaliuojame kažkokia nesu
prantama kalba”. Bet, suži
noję kad vis dėl to nesamo
vokiečiai, jie greitai atlyžta.

Karas, karas

k

k

$1000.00

U.S.

WAR

Smarkūs jie ir staigūs.
Tik juodukai ramesni.

BONAIS

PER

Kartą pas lietuvį kunigą
ateina plačiapetis prancūzas
karys ir sako:

“Draugo” Metinį Labor Day

— Palaimink! Nemanau,
kad daugiau begrįžčiau. At
sisveikinau su žmona ir vai
kais, o dabar noriu su tavim.
Sulinksta prancūzo kario
keliai, abu susijaudinę, tik
nežinia katras daugiau: ku
nigas, ar karys. Bet data r
— visi jie broliai, kurių lau
kia tas pats nežinomas ryto
jus.

Pikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO

PARKE

(prie 115-tos tarp'Crawford ir Cicero gatvių)
Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur-

pryzųl

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Nacių planai ir slaptas veikimas Amerikoje
- USA nackį sąjungą turėjo 100,000 narių. - Milijonas dolerių veikimui
finansuoti. - Kų Gundo prezidentas pasakojo Dies komitetui. - Fritz
Kuhn - USA Henleinas. - Ku jam pasakė Hitleris.
įraukė vokiškos
valandos Amerikoje
Garsioji nacių šnipų byla
mus domina ir jaudina kiek
vieną. Amerikos policija
daug paslapčių išvilko die
nos švieson. Vokiečiai ne
nuo šiandien taikosi įkelti
koją į Ameriką. Jau 1898
metų gegužės 5 dieną vokie
čių nacionalistiškasai laik
raštis “Grenzbote” rašė:
— Jungtinėse Amerikos
Valstybėse yra arti 20 mi
lijonų vokiečių, tik daugelis
iš jų prarado savo kalbą ir
savo vokiškuosius vardus.
Nežiūrint to, jų venose te
ka vokiškas kraujas, reikia
tik juos surinkti ir grąžin
ti po motinos Vokietijos
skraiste”....

Ta mintis vokiečiuose au
go ir stiprėjo. 1936 m. jau
visai aiškiai vokiečių troš
kimus ir planus paskelbė Colin Ross savo knygoje “Unser America” (“Mūsų Ame
rika”) (pusi. 16, 300, 317):
— Tikiu, kad Amerikai iš
muš vokiškoji valanda. Tam
aš neturiu įrodymų ir tas
neatrodo įtikėtina, tačiau
didieji pasaulio istorijos įvykiai bręsta slaptai, pogrin
džiuose, kol jie netikėtai pra
siveržia”....

Kaip naršai organizavosi
Amerikoje

kad vien iš savo narių Bun carų la:kraščiuose paskelbtą
das per metus turėdavo pa žinią, kurios turinys toksai:
prastų pajamų arti milijoną — Fritz Kuhn — Ameri
dolerių, neskaitant pajamų kos Henleinas. Vokiečių-auž ekstra parengimus.
merikiečių bundas, kurio na
Be tų tikrųjų narių Bun riu jisai yra turi nuo 8 iki
das stengėsi laimėti kuo dau 10 tūkstančių smogikų (gink
giau simpatikų, taip kad lui paruoštų organizuotų na
1939 m. kovo 25 d. Bundo cių)”.
prezidentas Kuhn gyrėsi,1 Kitą kartą tas Amerikos
kad jie turį simpatikų šim nacių laikraštis turėjo drą
tus tūkstančių.
sos paskelbti:
— Įvairius pilietybės po
Pasikalbėjimas su nacių
pierius mes galime mesti į
vadu Amerikoje
klozetą. Dabar mes visi esa
me vokiečių vyrai ir sąna
Bundas dirbo glaudžiame riai didžiulės vokiečių ben
ryšyje su nacių Vokietija. druomenės, kuriai priklauso
Jausdami pavojų iš vietinės šimtai milijonų”.
policijos, ypač kai huvo pra Hitleris tą Bundo vidaus
dėta griežčiau sekti prieš- revoliucinį darbą laimino.
amerikoniškas veikimas, jie “Weckruf” 1936 metais gruo
sudegino visus narių sąra džio 19 dieną paskelbė Ame
šus. Kartą Dieso komiteto rikos Henleino — Fritzo
narys turėjo tokį pasikalbė Kuhn kalbą, pasakytą San
jimą su Bundo pirmininku Francisco mieste. Kuhnas
Fritz Kuhnu:
pasipasakojo, kad nuvykęs į
— Jūs prisipažįstate, kad Vokietijos olimpijadą jisai
jūs rašėte straipsnius girian matėsi su Hitleriu, nušvietė
čius naująją Vokietiją?
padėtį Amerikoje ir Hitleris
— Taip. — atsakė Kuhnaa jam pasakęs:
— Jūs gyrėte tą, ką Hit — Grįžk ir tęsk savo ko
leris padarė dėl Vokietijos? vą”.
— Yes, sir.
Tas fiurerio palaiminimas
— Ir tas ką rašėte ata- Bundo matyt buvo brangina
tinka jūsų nusistatymą?
mas, kad nežiūrint galinčių
— Yes, sir.
dėl to susidaryti pavojų, jis
— Išeina, kad Tams* a e- buvo pakartotinai paskelb
sate didelis gerbėjas Hitle tas to pat laikraščio pirma
rio ir naujosios Vokietijos? me puslapyje 1936 m. rugp.
— Taip, aš esu Hitlerio 13 dieną.
gerbėjas, — patvirtino Kuhn.
— Ir vienu iš jūsų orga 3,000 dolerių Hitlerio
nizacijos tikslų yra šitokią fondui
pažiūrą paskleisti Ameriko
je?
Kitame numeryje Bundo
— To nesakiau. Aš tik laikraštis skelbė tos organi
sakiau — mes norime Ap zacijos nusistatymą:
šviesti publiką. Ką jūs skai — Mes esame amžinai iš
tote Amerikos laikraščiuose, tikimi Vokietijai ir jos fiu
tas netiesa, jūs tik matote reriui.”
dalykus nušviestus iš vienos
Amerikos naciai pradėjo
pusės, — kalbėjo Kuhn.
važinėti į Vokietiją, kaip į
— Tai jūs norite, kad mū kokią šventąją žemę, ugnies
sų publika turėtų tokią pa pasisemti. 1936 metais nu
čią pažiūrą į Vokietiją, į Hit vyko jų visa delegacija iri
lerį, kaip jūs turite?
nuvežė dovanų 3,000 dolerių
— Taip, — prisipažino Hitlerio žiemos pagalbos fon
Bundo pirmininkas.
dui. Jie maršavč po svasti
kos ženklu. Tenai, Vokietijos
Amerikos Henleihas
Hanovery Bundo preziden
Bundas pradėjo leisti sa tas Kuhn pasakė kalbą, ku
vo laikraštį “Weckruf” (ža rioje pareiškė:
‘— Mes jaučiamės surišti
dinantis šauksmas).
Kaip jie drąsiai varė sa su Vokietija ir esame lai
vo darbą galima matyti iš mingi prigulėdami prie to
šio fakto: “Weokruf” 1939 kios organizacijos. Mes džiaū

Tie žodžiai tai buvo re
tas vokiečių viešas pasisa
kymas, ko Blapčiai veikda
mi siekė naciai Jungtinėse
Amerikos Valstybėse. Nema
žai tų paslapčių atskleidė
kongreso komitetas, sudary
tas tyrinėjimui prieš ameri
koniško veikimo. Komitetui
vadovauja Martin Dies, kurs
savo knygoje “The Trojan
Horise in America” paduoda
šitokių žinių apie nacių slap
tą veikimą USA žemėse: vos
tik įsistiprino nacioni*lsocializmas Vokietijoje, kaip jis
ėmė į tą sąjūdį traukti visų
šalių vokiečius. 1933 metais
Amerikoje buvo įsteigta or
ganizacija “Naujosios Vokie
tijos draugai”. Tačiau šitoks
atviras nacių Vokietijai prie
lankumo organizavimas pa
tiems nac'ams atrodė galės
būti įtartinas ir 1936 m.
vieton tos išdygo Gfertnah- m. rugp. 31 pakartojo švei
(Nukelta į 6 pusi.)
American Bund, prie kurio
fbirUjfti
tepriklausė Amerikos pilie
%
čiai. Jo prezidentu buvo iš GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chteagoj. Visi
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
rinktas Fritz Kuhn, rytinių
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
valstybių vadu buvo parink
no NUJOTA R gis Alus yra pagamintas iš importuotų
tas Rudolph Markmann, va pirmo* rūšies produktų.
karinių — Hermi n Schwinn,
o vidurinių — George Frobesse. Ta vokiečių organi
zacija išsiplėtė po visą USA,
DISTRIBUTOR
tik vien Louisianos valsty
S liti*
OF
bėje jie neturėjo savo vie
neto. Jų konstitucija numa
tė, kad į Bundą tegali būti
nariais priimami tik arijų
BEERS
rasės žmonis. Bundas plėtė
savo veiklą’ tr paskut’niu
Ūmo (ffholės&le) kainomis pristato į alines lr ki
tas įstaiga*. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
metu turėjo daugiau kaip
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
100,000 narių. Įstodami jie
mokėjo po 1 dolerį, o vėliau 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
kas mėnesi po 75 centus, taip
— i,
i
-------- J?

LEO NORKUS. Jr.

Ambrosia & Nectar

Piknikams.
Kviečiame visus senus - jaunus
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DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pakvietimas
Brangūs mūsų Prieteliai!
Išvakarėse mūsų Aušros
Vartų parapijos metinio pik
niko. noriu asmeniui pakvies*
ti visus savo mylimus para
pijiečius, brangius draugus
ir pažįstamus praleisti šį
sekmadienį, rugpiūčio 9 d.,
sykiu su mumis Vytauto
parke.
i
Pajamos šio pikniko ski
riamos p«dengimui lėšų už
išdekoravimų ir pataisymą
seserų-mokytojų namo ir atmokėjimui dalies parapijos
skolos.
Todėl iki pasimatymo šį
sekmadienį Vytauto parke.
Lauksime.
Dėkingas —
Kun. J. Dambrauskas,
Aušros Vartų parap. kleb.

Šiame mūsų parapijos me
tiniame piknike programoje
bus pasakytos dvi Labai svar
bios kalbos. Jas pasakys ne
seniai atvykusi iš Lietuvos
su savo vaikučiais Aldona
Bulotienė. (Nors josios var
gingas gyvenimas buvo ap
rašytas “Draugo” skiltyse,
bet svarbiai išgirsti gyvu
žodžiu). Kitas kalbėtojas, ir
daug nukentėjęs, bus And
rius Daugirdas, Lietuvoj bu
vęs XX Amžiaus laikraščio
administratorius, kuris ne
seniai atvyko iš Europos ir
tenai bebūdamas stebėjo ka
ro eigą. Bus malonu pasi
klausyti j v jų kalbų ir pasi
dalinti mintimis.

įvyko dėlei per didelio dar
bo ir neauspėjimo. Taigi,
brangieji ir brangiosios, jaus
darni to didelio darbo naštą
ir prisirengimą, galite pil
nai suprasti, kad prie šio
Aušros Vartų parapijos pik
niko daug dirbta ir nuoš'rdžiai dirbta. Bet kam to dar
bo didžiausia našta teko, jūs
gerai suprantate, kad mūsų
uoliam klebonui kun. Dam
brauskui ir parapijos komi
teto nariams. Už tat įvertin
dami tą jų didelį pasiauko
jimą parapijai, mes, kaipo
parapijiečiai, irgi nemažai
prisidėjome prie išplatinimo
dovanų knygučių tikietų, bet
to dar neužtenka.
Padarykime šį sekmadienį
Aušros Vartų parapijos sek
madieniu. Iš ryto karštai pasimelskime, o po pietų nei
vienas vestsaidietis nepaliki
me namuose. Visi ir visos pa
sukime savo automobilių ra
tus į tuos kelius, kurie veda
į Vytauto parką. Ten skait
lingai suvažiavę, pasilinks
minsime, išgirsime įdomių
A. Bulotienės ir And. Dau
girdo kalbų, pasiklausysime
skambių dainų ir ta pačia
proga prisidėsime prie para
pijos reikalų. Kviečiame ir
prašome ir jus, brangūs kle
bono prieteliai, iš kitų kolo
nijų. Daug jūs brangieji gel
bėjote praeity, būkite taip
malonūs padėti ir šį sekma
dienį, dalyvaudami ir bend
rai pasisvečiuodami su vestsaidiečiais.
Lauksime visų!
J. K.

Be geros muzikos ir dainų
piknikas visai nėra piknikas.
Town of Lake. — Rugp. 2
Rytoj, mūsų parapijos pik
d.
įvyko skaitlingas Moterų
nike Vytauto parke, gražios
muzikos ir gaivinančių dai Sąjungos 21 kuopos sus-mas.
Apsvarsčius daug einamų
nų bus ganėtinai.

Iš sąjungiečių veikimo

Šokiams ir bendrai visam
pasilinksminimui grieš pui
kiausia “Palmer’s” orkestrą,
“čigonkos iš svetur” irgi tai
so savo burtus. Jos labai
puikiai pasirodė praeitais
metais, be abejonės, šįmet
bus dar geriau.

Visais keliais iš
Chicagos važiuosim
j Vytauto parką
VVest S:de. — Aušros Var
tų parapijos darbymetis jau
veik pasiba:gė. Begalo daug
dirbta — suorganizuota bū
riai puikiausių šeimininkių
ir vikriausių bartenderių, ir
visa e lė prie įvairių darbų
sumaniausių darbininkų ir
darbininkių, aplankyti veik
visi mū3ų gerieji biznieriai
ir pakviesti, taip pat profe
sionalai, na, žinoma ir eili
niai parapijiečiai. VienU žo
džiu, pakviesti visi ir visos,
o jei kuriuos ir apleista, tai

Naciu planai
(Atkelta iš 5 pusi.)
giamės buvę Berlyne ir Akis
į akį matęsis su fiureriu. Mes
viską pakelsime ir kovos'me
toliau tą pačią kovą.”
(Kitą sykį parašysime,
kaip Amerikos naciai buvo
vokiečių karininkų ruošiami
kautynėms).
K. J. Prunskis

reikalų, M. Sudeikienė pra
nešė apie sąjungiečių chorą,
kad jis gerai gyvuoja, tik
apgailestavo, kad neteko vie
nos narės a. a. Onos Kasputienės.
Sąjungietės apsiėmė pasi
darbuoti parapijos piknike
(restorane) rugp. 16 d. Vy
tauto parke. Apskrities susme apsiėmė dalyvauti pirm.
N. šitūnienė ir rašt. Ežerskienė.
Nutarta kitą mėnesį su
ruošti arbatėlę ir dovanų iš
dalinimą pagal knygutes,
kurias sąjungietės dabarti
niu laiku platina. Buvo at
silankęs į sus-mą ir dvasios
vadas kun. Adominas, kuris
ragino sąjungietės vieningi.’?i
darbuotis, kaip iki šiol. Po
susirinkimo pasimelsta už
a. a. Onos Kasputienės sie
lą.
Sąjungietės gerai gyvuoja
turėdamos jauną ir gabią
pirmininkę Nataliją Šatūnienę.
Sąjungietė

Laivyno orinis
kadetas sužeistas
Pamokų metu Madison,
Wis., su lėktuvu nukrito ir
sunkiai sužeistas laivyno
orinis kadetas Jerry Lencioni, 18 m. amž., iš Geneva.
Apie tai oficialiai pranešta
jo tėvams.
Tik patvara veda į tikslą.
(Schiller).

IŠDAVIKAS BUS PAKARTAS

Kelsiu kardą

Susirinkimai
Cicero. — Labdarių 3 kuo
pos susirinkimas bus 9 d.!
rugp., 1 valandą po pietų.
Visi būkit laiku, nes yra
daug svarbių reikalų svars
tymui.
A. Valančius

Vai, žirgeli, juodbėrėli,
Taisyk kojas kelionėlei,
Taisyk kojas į kelelį,
šiandie josiu pas mergelę.
Į karužę asai
Už tėvynę aš
Už tėvynę aš
Visus priešus

Marąuette Park. — Šv.
Barboros draugija laikys
svarbų mėnesinį susirinki
mą rugpiūčio 9 d. 2 valan
dą popiet parapijos salėje.
Raginame nares skaitlingia.u
susirinkti.
Valdyba

Kelsiu kardą į padangę
Už tėvynę savo brangią,
Jei kas kelią drįs pastoti,
Visi bus ten iškapoti.

Cicero, šv. Antano parap.
Šv. Vardo Jėzaus draugija
eis “in corpore” prie šv. Ko
munijos nedėlioj 7:30 Mišio
se šv.
i"Uiuu<us" Acme leiepuuioj
Mėnesinis susirinkimas įMax Stephen, vokietis naturalizuotas pilietis Detroite vyks pirmadienyje, rugp. 10
federaliniam teisme nuteistas pakarti. Jis pripažintas iš d. 8 vai. vakare šv. Antano
daviku, nes iš Kanados pabėgusį nacių nelaisvį lakūną parapijos svetainėj. Visi pra
globojo ir šelpė.
šomi dalyvauti.
Valdyba

Aš tėvynę atvaduosiu,
Priešui trempti jos neduosiu,
Pas mergelę kaip sugrįšiu,
Savo širdį nuraminsiu.

Lietuvytis

Musų Didelė Krautuvė

Tovvn of Lake. — ARD 1
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 9 d. 1 vai. popiet pa
rapijos mokykloje. Visos na
Antradienį, rugpiūčio 11 rės prašomos susirinkti, nes
d. bus iš eilės antras viešas yra svarbių reikalų svarsty
susirinkimas Vargdienių Se mui.
Valdyba
serų Gildo3 Aušros Vartų
parapijos salėj 7:30 vai, va
Brighton Park. — Labda- i
kare. Kadangi šios kongre rių Sąjungos 8 kuopa laikys
gacijos seserims yra labai mėnesinį susirinkimą sekm.,
būtina pagalba, ir tam tiks rugp. 9 d. tuoj po pamaldų, ;
lui rengiamas piknikas VCest mokyklos kambary. Visi na
Side, Aušros Vartų parapi riai prašomi lankyti susirin
jos “Rūtos” darže rugsėjo kimą. Reikia rengtis prie
20 d., už tat drįstame pra centro išvažiavimo.
šyti ir kviesti iš visų Chica
Rašt. O. I.
gos kolonijų atvykti k u
skaitlingiausiai ir įsirašyti
Extra! Extra!
į šios garbingos draugijos
Marąuette Manor
narius. Mokestis maža, tik
2-jų aukš niū •. 2x6 n '.mas —
vienas doleris į metus. O
žemės plotas 30 pėilų: karšias
vanduo: vra ir garadžius
nuopelnai kiekvienam lietu
$12,300
viui katalikui dideli. Nekaltc
4 fl-tų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
Z >mSs sklypas yra 35x126 n
Prasidėjimo P. šv. Marijos
Ga-adžlu.’ 2 auto- riji 1 Oflfl
arba kaip mes trumpai pa
mobtliams Kaln i , ų) A X#OUU
Modernus
5 kamb. ‘cott
su
vadinome — Vargdienių Se
aukštu cemento fundamentu:
serų Gildą, Chicagos lietu
5.400
viams jau šiek tiek žinoma,
B-kiu kamb. med'n’s ‘cottage’
su 75 pėdų fmnta’u. Y-n 'r
įsirašydami į šios draugijos
garadžius 2 auto
mobiliams. Kaina $4.500
narius, daugiau sužinosite ir
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3). nuomos $140.00
susipažinsite. Prašomi visi
S*enm beat, 2 a'itcmoh’llams
garadžiu". arti 70-tos ir So.
— moterys ir vyrai, kas kuo
H-lsted Street.
galėsite pagelbėti, maloniai
$ 7,500
Kaina ...............
įvertinsime. Darbo pradžia
I Brighton Park
labai yra sunki, užtat, visi
2x4 kamb. mūrinis ntimas —
bung't’ow sto-as, sau'es sa'otie, kurie jau įsirašėte, ir
n->s yra fronte.
$ 8,500
Kaina ..................
kurie įsirašysite, rugpiūčio
H. WOJCIECHOWSKI
11 d. suvažiuokite kuo skait
J. MAY
lingiausiai ir prisidėkite prie
W.
BRZEZINSKI
kilnaus ir labdaringo darbo.
5209 SO. AsHbANO AVENUE
ą

Vietoj pikniko pramoga Kviečiami talkininkai
į Vargdieniu Seserų
parapijos salėj
Cicero. — Moterų Są-gos Gildą
2 kp. savo pikniką ruošė
sekmadienį, rugp. 2 d. Lab
darių ūkyje. Bet dėl blogo
oro pikniką turėjom pakeisti
pramoga parapijos svetainė
je.
Esame dėkingos mūsų dva
sios vadui kleb. kun. Ig. Albavičiui už svetainę, taipgi
už pagarsinimą bažnyčioje,
už atsilankymą į mūsų pik
niką ir paramą, taip pat ir
kun. P. Gašlūnui ir kitiems.
Ačiū Vanagaičiui už skelbi
mą per radio, ypač sekma
dienį, kad parengimas bus
parap. salėj.
Noriu išreikšti padėkos
žodį mūsų stambiai biznierkai, sąjungietei S. Bočiūnienei, kuri negalėdama asmeniai dalyvauti, prisidėjo su
gražia parama. Garbė 2 kp.
turėti tokią gabią ir suma
nią pirm. H. Statkienę, kuri
nesigailėjo daug laiko pa
švęsti tam parengimui. Ko
misijoj darbavos: O. Zaurienė, B. Rimdzienė, B. Tumavičienė ir B. Jakaitienė;
joms padėjo dar H. Statkie
nė ir M. Gerdžiūnienė.
Negalim praleisti nepadė
kojus ialaus išvežiotojui Angliskui, kuris pristatė gėri
mo ir parėmė pramogą. Ju
liui Zaurai, kuris l'nksmino
savo pianu-akordionu. Ben
drai ačiū visiems mūsų rė
mėjams, o labiausiai sąjun
giečių vyrams, kurie taip
daug prisidėjo ne vien bzniškai, bet ir prie sunkesnių
darbų.
Gerb. narės! Noriu primin
ti, kad ateinančio pirmadie
nio vakarą, tai rugp. 10 d.
7:30 vai. mokyklos kamba
ryje įvyks mėnesinis susi
rinkimas. Malonėkite skait
lingai atsilankyti. Išgirsite
įaportą iš pramogos. Yra
svarbių dalykų svarstymui.

Rengimo Komisija
1795 metais federalinė vy
riausybė padarė sutartį su
indijonais. Tai Greenville su
tartis. Ta sutartimi vyr:aueybė iš indijonų įgijo šešių
ketvirtainių mailių žemės
plotą aplink Chicagos upės
žiotis. Šiame žemės plote da
bar yra Chicago miestas.

josiu,
kovosiu,
kovosiu,
iškaposiu.

Rakandų, Radio, Jewelry,
po vienu stogu

3241 South Halsted St.

j

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

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.

Narys

Tel.. CALUMET 4591

Vienintelė lietuviu
Wholesale Liquor
Įstaiga Chicagoje

Budriko Leidžiami Lietuviški Programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą
WHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

Taupykite... Džiaugsitės
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviukų Gčrlmų.
Parduodame
Tiktai Tavemaroa
Užsakymai Iftvežiojaml
Sekančią Diena.
Valandos: 9 iki 5 P. M.
Uždaryta kožna &efttadlenį

SK

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
M
------------------------------------------------------------------------------------------------- y
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
M
LENGVAIS MĖNESINIAIS IAMORftJIMAIS.
M
’

.*.
FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNAJIONAl LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tet REPublle 1588—9

žymi lietuvių
flnanalnfi įstaiga

MES
‘
MOKAME

QlZ.CZ, I
metal
M
w /2 ZO sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION =1
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118 V

šeštadienis,

rugp.

8

d.,

D R X U O S B

1942

U. S. BOMBOS ANGLIJOJE

CHICAGIECIAI LYDI U. S. WAR BONU TIKIETŲ
SUGRĄŽINIME. NE VISOS KOLONIJOS GERAI
PASIRODO

Apskrities pikniką
prisiminus

turi daug nuoširdžių “Drau Yra daug nuoširdžių dnr.
go” bičiulių, kaip T. Šimai “Draugo” prietelių $1,000.00
tis, A. Matuliokienė, A. Gi- U. S. War Bonų tikietų plalienė, K. Kaseliauskienė, M. I tinime ir jų vardai tilps vėJutkienė, P. Vaitekūnas, M. lesniuose laikraščio nume
Platakis, J. Bladikis, Kna- riuose.
U. S. War Bonai bus per
har n akstis.
Marąuette Parke randasi “Draugo” metinį pikniką Vy
uolių rėmėjų, kaip: A. Plei- tauto parke, Labor Day, rug
nys, P. šaltimieras, G. Vai- sėjo 7 d. Kviečiame visus
nauski, J. Grish, Cons. Ur- sugrąžinti, kiek galima greibon, P. Tumasonis, A. Pla- j čiau daugiau tikietų, nes
ney, B. Nenartonis, Balčiu- į kiekvienas ekstra tikietas ynienė, K. Aucūnas, A. Da- ra proga prie tų tūkstančių
niūnas ir kiti.
1 dolerių U. S. War Bonais.

telių primenančių apie pik Labdarių Sąjungos 1 kuo
niką.
pos šaunusis išvažiavimas į
Moterų Sąjungos Chica
Albina A. Poškienė, pirm. Labdarių ūkį rengiamas ry
toj, rugp. 9 d. Turintiems
gos apskrities piknikas pra
automobilius nėra jokio klau
ėjo palikdamas gražaus pel
simo, bet neturintieji auto
no. šiuo noriu apskrities Labdariai kviečia
mobilio klausia, kaip aš nu
vardu nuoširdžiai padėkoti
komisijos narėms: B. Dau Marąuette Park. — Lab važiuosiu. Taigi šiuo prane
nienei ir B. Palubinskienei, darių 23-čios kuopos, Mar šame, kad neturintieji auto
kurios per visą karštą dieną ąuette Park, išvažiavimas mobilio galės nuvažiuoti ir
darbavosi prie sandwiches bus rytoj. Labdariai kvie parvažiuoti troku, kuris stoir kavos, Rimdzienei, E. Stat čia visus važiuoti su jais į
kienei (cicerietei), D. Ka labdarių ūkį ir bendrai sma DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ
MILŽINIŠKO STAKO M VZI KA
LINIŲ INSTRUMENTŲ.
minskienei už darbavimąsi giai dienelę žaliuojančiuose
PROGA DABAR
prie gėrimo, V. Galnaitei ne miškuose praleisti. Norkaus PASINAUDOKIT
KOL DAR NEIŠPARDUOTI
Sodalietės
West Pullmano
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
tik už paaukojimą dovanos, trokas lauks važiuojančių BONAI.
SAXAPHONES.
ELUbet ir už tikietų tos dova- Prie Gimimo par. bažnyčios TES su “cases" — $35.00, $37.50,
Sodalietės
ėjo
prie
šv..
Ko

«»•
.
■'
naujienas
$45.00 ir $7 5.00., Visi garantuoti
Rap. lengvam grojimui.
munijos “in corpore” praei nos platinimą; taip pat varg ! 12:30 vai. dieną.
KONCERTUI GUITARAI, SPALiepos 26 d. Vytauto par- tą sekmadienį, o po šv. Mi K. Saboniui ir L. SabonieNIŠKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
ke įvyko parapijos antras į
turėjo pusryčius ir susi- nei už tų tikietų platinimą
$6.50, $8.50,
$12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
piknikas ir puikiai pavyko.1 rinkimą
Nervous?
Shaky?
Nuo tos dovanos liko gra
$125.00 ir $150.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMIČEDiena buvo graži. Kadangi' Buv0 priįmta naujos na žaus pelno. Gilios padėkos
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
ir
No Pep?
tą dieną buvo daug pikni«|rgg jų vardai yra: Judy žodžius reiškiu pikniko ko
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
kų ir kitokių parengimų žmo J Balčaitis ir Josephine Ma misijos pirmininkei K. Sriu- TOTOJAI
sų vlrSmlnėtų instrumentų. BASS
tankiai kenčia skausmus
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
nerviškumo,
drebulio.
nemigos,
nių susirinko vidutiniškai. sulis.
bienei, kuri ne tik viskuo rkausmo
$23.60, $35.00, $50.00. PEDALS.
ar silpnumo kolų (niū
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
Piknike buvo įvairių žai Metinis išvažiavimas bus rūpinosi iš anksto, bet ir rite ar rheumatlzmo), tankiai vi
HEADS pataisomi jums palau
duriai užkietėja ar perdaug liūnokiant.
MOUTH
PIECE
visiems
dimų. Kurie tik dalyvavo, sekm., rugp. 9 d. Alford par per visą dieną triūsė tai prie nūs. Širdies skausmus. Vartotojas
brass ir "reed” instrumentams
ir šankiai gali pradėti negirdėtus
pritaikomi Jūsų lūpoms.
girdėti, įsivaizdinti nebūtus
praleido linksmai laiką ir ke.
kasos, tai prie baro. Dėkui halsus
EKSPERTYVAS VICTOR IR
da:ktus ar kalbėti su savimi.
PHONOGRAPH pataisymas.
tuo parėmė parapiją. Pikni Pusryčius kitą mėnesį pa ir jos vyrui M. Sriubui už VI-MIN pagelbsti apga ėti mais
Atstatymas visų dalių CJarnetrūkumą, nuo ko svaiga
tams,
Trlūboms,
Sazaphones,
kas parapijai davė gryno gamins Ann Jocius ir Lucille nuvežimą daiktų bei valgių tingumo
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai
Smulkoms ir Gultarams.
yra tas trūkumas kurta priveda
pelno $600.00. Klebonas kun Jocius.
savo automobiliu į pikniką. prie kenkimo nervų, vidurių, skil
GOLDSTETN’8 MUSIC SHOP
ir t. t. VI-MIN yra vartoja
914 Maiwell St., Ctllcago.
M. švarlis yra patenkintas
Negaliu praleisti nepadė vio
mas lr rekomenduojamas Blmtų.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
pikniko pasisekimu; be to,
kojus visiems mūsų priete veda prie blogo (pratimo. Pamė
ir “pastokiae ant savo ko
yra labai dėkingas svečiams Vyčių dėmesiui
liams už atsilankymą bei ginkite
jų" greitai.
kapsules galima gauti ir
ir vietiniams už dalyvavimą
Vyčių Chicagos apskrities parėmimą mūsų, ypatingai VI-MIN
per paėtą. prislunėtant pinigus,
WHOLESALE
arba C. O. D.
ir pasidarbavimą.
choras šaukia “special” su apskr. dvasios vadui kun. A. Bonkutė su
60 VI-MIN kapsilių
kainuoja $2.00.
sirinkimą antradienį, rugp. Martinkui, kun. I. Albavi- Bonkutė su
110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $3.00.
Kleb. kun. M. švarlis iš 11 d. 8 valandą vakare Lie čiui, kuris Ir bažnyčioje pa
Parsiduoda tiktai prie:
vyksta dešimčiai dienų į tuvių Auditorijoje.
XXX ragino atsilankyti, centro
STEVEN’S PHARMACY
Viskonsiną atostogų. Linki
ižd. E. Statkienei už gražią »O3 W. 63rd Street, Tel. ENG. #51®
Ifivei.iojame
CHICAGO. IIJU
me gerai pasilsėti ir links-, ligoninėje mūsų parapijos paramą, Wm. Lewis, savi
po vi-ą
Chicaga.
mai praleisti atostogas.
' geras rėmėjas Kazimieras ninkui Lewis Style Shop, ir
Paliliūnas. Yra priežiūroje Illinois valst. direktorei M. I
Ona Piktužytė jau grįijo dr. S. Biežio. Linkime ligo- Paukštienei. Ačiū A. Vana-'
REMKITE
1945
35* Street
SENĄ
iš Šv. Kryžiaus ligoninės į niui greit sustiprėti. Rap. gaičiui ir J. Budrikui už garLIETI VIŲ
DRAUGĄ.
namus. Piktužių šeimyna yN. KANTER, sav.
ra labai dėkinga dr. S. Biežiui už sėkmingą apendiko
AIVA MED PHOTOCRAPfiV
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
I OWFST F’OSSIIU I l’KI ES
operacijos padarymą ir *už
Telefonas: BOULEVARD 0014
PHONF LAFAVETTE
»
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
gerą priežiūrą.
Sodalietė

VVOLK

4707

So.

Jr.

d

Serga ir guli šv. Kryžiaus

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

IR

PATYS

Specialybė

PAMATYKITE

arlMl

MAMNCNI

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
Mrs.

K.

CRANE

LIQUOR
Halsted

Dziubak

Yards 2588
Ir

Duktė,

Sav.

f

ASSOCIATION
1751 West 47th St.
DIREKTORIAI IR VALDYBA
Ignacy Scigalski, Pres.
£ John Wieclech, Vice Pres.
IKll Peter P. Kezon, Sec’y. - Treas.
Paul Kubalica, Director
John Krzyskovvski, Director
Peter Radochonski, Director
Peter Lownik, Director
Frank Poradzisz, Director
Albert VVanat, Director
L
________
Charles J. Grablovvski, Attorney
VJ

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES ULETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI-

fllARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
.
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -j

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue
Pbooe: GROvehiU 2242

VVHOLESALE

FURNITURE

BROKER
— Radios — Refrigerators —

Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally

advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas

CO.

—

REPUBLIC

6051

St.

COAL

PIRM PIRKIMO

CO.

WĖST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Sfl / r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
O. r O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuote ir

Atvyk { mūsų jardą Ir apžiūrėk steką ir ankštą rūšj LENTŲ—MILLVVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, v in
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namą.

Storai Saab, Comkination — Door and Insulaftion
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

-J C

namų

5832
P.

SAVINGS and LOAN

LIUUOR

$|Q

1711 W. 47th St.

SUPREME

Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

SIUTŲ IR KAILIŲ

gero* rūšies moterų knOinial, kailiukais pa|wmštai.s
<*tnth krebrl parsKTirkla nužemintomis kaimmrls.

Neatidėliokite! Pradėkite Taupyti Šiandie

T") A R A P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

Mūsų

4%

IŠTAIGA

KAINOMIS

AUSTOTE

JUMS UŽSIMOKĖS
SUSTOTI MCSŲ OFISE
KIEKVIENĄ MOKESČIO
DIENĄ

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

STUDIO

MUTUAL

Labai

rįi ŠIUO
!♦! LAIKU
Įj) MOKAM

Nedėlios vakare, 9-tą va
landą iš WCFL, 1000-k. ra
dio stoties. Dalyvauja Ona
Juozaitienė ir didžiulis ra

Chicaga vaidina labai svar Brighton Parkas,
bią rolę U. S. War Bonų ti Roselanilas, West Side
kietų platinime, šiomis die Iš Brighton Parko sugrą
nomis tas platinimo uolumas žino sekantieji: J. Jodvalis,
kaip tik geriausia pasirodo. J. Žilinskas, P. ShapakausYra daug tokių žmonių, kas, V. Sudaitė, P. Valiuliekurie nepriklauso nei prie nė
vienos, ar kitos kolonijos ir Iš Roselando gavome nuo
vistiek labai gražiai priside- V. Saunoros, B. Gruzdienės,
da prie tikietų platinimo.
J. Tikuišio, P. Dabulskio, J.
Štai tokie kaip P. Tūbe- Matokečio, O. Šarkauskienės,
lis, J. Shaltanis, E. Ellison, V. Žilinskienės ir kitų.
EI. Klevinskienė, P. Skirko,
West Side garbę palaikė
M. Oksas, P. Sluzas, A. Kai- • sekantieji: M. Ragainienė,
rys, J. Laleika, C. Lupeikie-' A. Dulskis, J. Nausėda, L.
nė, S. Juskie, J. Lukošius, Norvaišienė, Ad. Marozas,
A. Molinauskas ir kiti labai O. Jodikienė, A. Lewis, M.
nuoširdžiai prisideda prie Soržickas ir kiti.
Cicero atstovauja: A. Jašplatinimo, bet nepriklauso
("Draugas" Acme teiepnoto)
1 • *1
prie vienos ar kitos koloni kūnas, K. Vasiliauskas, A.
Amerikiečiai lakūnai Anglijoje į savo bombonešį įkelia Amerikoje pagamintą 2,000
Valančius, M. Stankevich, svarų orinę bombą atakuoti Vokietijos pramonės centrus. Reikia spėti, kad lakūnai
jos.
A. Maksvytis.
atsiekė savo tikslą.
Bridgeportas remia
Praloto Krušo parapija Stokite į darbą!

Parapijos laikraštėlis išei
na kas sekmadienis ir žmo
nės labai mėgsta skaityti.
Laikraštėlyje “Ž. ž. 2.”, kas
reiškia “Žiūrėk Žinių žine
les” aprašoma visas para
pijos veikimas ir kitos nau
jienos. Be to, skelbiama var
dai tų, kurie kas sekmadie
nis parapijai aukoja nema
žiau 25c. Laikraštėliui rašo
ir daug dirba: kleb. kun. M.
Švarlis ir Jonas Andruška,

vės prie bažnyčios. Trokas
išvažiuos 12 vai. dieną.
Valdyba

dio orkestras. Nepamirškite
užsukti savo radio 9-tą va
landą nedėlios vakare. Bus,
iš tiesų, ko gera paklausyti.
Didelė radio stotis aiškiai
perduos lietuviškas dainas
, ir muziką. Leidėjai Jos. F
Budrik, Ine., 3241 So. Hals
ted Street, Chicago.

Budriko radio

SO.

LONG

AVĖ.

"

šildytuvams..

TEL.

C A

Iv/.OU

PORTSMOUTH

9022

Caah arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITVVINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI
3039

South

Halsted

SL

Tel.

VICtory

1272

n r a r o a b

feestadienis, mgp. 8 3., 1942

VARTŲ PIKNIKAS
Sekmadieni, Augusi 9,1942
VYTAUTO

PARKE

DOVANOS

$100.00 Karo Bonais; 2 Tonai Anglių;

Šios taisyklės santrauko
je yra:
Paskelbus nutamsymo ali
armą, tuo laiku visi asme
nys esantieji namie neturi
jų apleisti, išėmus tuos, ku
riems reikia eiti bet kokias
apsaugos pareigas.

Automobilių,
sunkveži
mių, autobusų, taxicab ir
motorciklių operatoriai turi
nutraukti važiavimą, užge
sinti šviesas uždaryti autus
ir su visais žmonėmis eiti į
kokią nors artimiausią slėp
tuvę — kokį nors didesnį
pastatą. Tai visa reikia at
likti greitai — į penkias
minutas. Tie gi, kurie eina
apsaugos pareigas, gali to
liau važiuoti.
Gatvėkariai turi sustoti,
turi būti ištuštinti ir užge
sintos šviesos. Žmonės turi
eiti į artimiausias slėptu
ves.
Viršutinių
geležinkelių
traukiniai turi sustoti prie
artimiausių stočių ir kelei
viai turi apleisti vagonus.
Turi būti vykdoma auto
mobilių gatvėse pastatymo
tvarka.
Gatvėse ir namuose netu
ri būti jokių šviesų.
Vaikštinėjimai gatvėmis
nutamsymo metu griežtai
uždrausti.
Gatvėse, ar šiaip kur lau
ke rūkymas griežtai uždrau
stas.
Atšaukus aliarmą ir vėl
gatvėse ir namuose pasiro
dys šviesos ir prasidės pa
prastas judėjimas.

Priešui puolant iš oro

Visiško nutamsinimo metu, koks bus Chicagoj rugpiū
čio 12 dienos vakarą, lygiai kaip kuomet priešas pultų iš
oro, automobilių reikia pastatyti prie pat šalygatvio, bet
ne prie “fire plug”, kaip atvaizde matome. Padegamosios
bombos gali sukelti gaisrą ir gaisrininkams priseis var
toti vanduo. Automobilio šviesos reikia užgesinti.

Illinoise karo bonų pardavimo
kvota per liepos mėn. neatsiekta

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

MUTAUL

FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF

CHICAOO

2202 W. Cermak
Road
Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

ĮVAIRUMŲ

Nepaprastas triukšmas
sukeltas prieš
ordinansą
Didelė audra kilo prieš
Chicago miesto tarybos pra
vestą ir mayoro Kelly pasi
rašytą ordinansą, kuriuo
uždrausta moterims sto
vint ar sėdint gerti prie ba
ro ta Vernuose. Jos gali ge
idauti prie stalelių taverne,
bet ne prie baro.
Šio ordinanso šalininkai
iš pradžių džiūgavo. Dabar
gi ir jie pripažįsta, kad tavernuose moterys turi lygy
bę su vyrais ir ordinansas
yra priešingas konstituci
jai.
Mayoras pareiškia, kad
jei šis ordinansas bus su
griautas, bus rasta kitų
priemonių moteris tavernuo
se suvaržyti.

mu
X Visiems — aplink mus
ir toliau nuo mūs — prane
šam, kad nuo šio laiko “Drau
go” visose korespondencijo
se bus panaikintas žodis
“laimėjimas”, nežiūrint, kad
tai bus daroma parapijos,
bent kurios įstaigos, labda
rybės, ar organizacijų nau
dai. Garsinimas įvairių lai
mėjimų yra priešingas paš
to taisyklėms ir reguliaci
joms ir dėlto visos kores
pondencijos, kuriose bus kal
bama apie laimėjimą, bus
arba pertaisomos, arba visai
nededamos.

veikėjo, ypatingai L. Vyčių
organizacijos. Ne tik darbu,
bet ir medžiaginiai jis yra
labai daug prisidėjęs prie
tos organizacijos ugdymo ir
palaikymo.
SKAITYKITE “DRAUGI”

PEOPLES
Furniture Co.
Krautuvė
SKELBIA DIDĮ

Vasarinį

1SPARDAV1MA
Nori Sumažinti Perviršį
Stako; Parduoda Specialiai
Sumažintom Kainom.

X Artistė P. Stoškaitė bus
girdima iš radio stoties WB
BM sekmadienį, rugpiūčio 9
1
d., 4 vai. popiet. Ji dainuos
Tad reikia darbuotis per rugpiūtį
Prudential radio valandoje.
Jos dainavimą perduos Co
kvotą su kaupu įvykdyti
Harry B. Hershey iš Tay lumbia Broadcasting System.
Karo bonų pardavimu per
Jis praneša, kad už rug lorville, kurį kainų adminis
X Opera “Carmen” šį va
liepos mėnesį Illinois vals piūtį Illinoisui kvota yra tratorius Henderosn pasky karą 8:15 valandą bus vai-’
tybėje kvota neatsiekta, tik 57Į/2 milijonų dolerių. rė butų nuomų direktorium dinama po atviru dangum Daug Gražių Parlor Setų
praneša Norman B. Collins, Sumažinta atsižvelgus į se ketui ių Illinois apskričių te — Soldier Field. Operą vai Siūloma tik po —
iždo departamento karo bo zonines žmonių pajamas.
$54.50
riteritorijoje, nepriima pas dins Chicago Opera Compa
nų ir ženklų pardavimo šta
Kadangi per liepos mėne kyrimo. Sakosi jis užimtas ny dalyvaujant Jan Kiepu- Miegamų Kambarių Setai,
bo valstybės direktorius. sį negauta pilnos nustaty kitais reikalais.
ra, John Charles Thomas, Vėliausios mados, tik po —
Jis sako, kad kvotai truks tos kvotos, sako, direkto
Žinovai sako, kad jis ne Gladys Swarthout, Licia Alapie 10 milijonų dol. Kvota rius Collins, tad per šį rug nori pasitraukti iš politi bnese, baletui ir simfonijos
49.50
buvo 85 milijonai dolerių. piūtį reikia smarkiai padir kos, o būdamas direkto orkestrui.
Vieni iš Gražiausių Breakfast
Collins sako, kad aps bėti, kad kvotą surinkti su rium butų suvaržytas.
X L. šimutis, “Draugo” Setai, parsiduoda tik po —
kaičiavimas dar nebaigtas.
redaktorius, rytoj išvyksta
kaupu. Jis nurodo, kad dar
Visgi atrodo, kad bus gau
$28.75
į
Wilkes Barre, Pa., daly
daugiau
ta vargiai daugiau kaip 75 bininkai pirktų
vauti LRKSA Pildomojo Ko 99x12 pėdų dydžio, Gražios
milijonai dolerių. Tokiu bū “E” serijos bonų, kurie skir
Motion Picture operato miteto posėdy. Jį pavaduos Naujos Mados Klijankės, po
mažesniems
investodu trūkumas bus apie 10 ti
rių unija, Chicago lokalas kun. K. Barauskas.
milijonų dolerių.
: riams.
$3.95
110, susirinkime vienbal
X Pvt. J. Stanaitis, buvęs
siai nusprendė išgriauti va So. Chicago lietuvių veikė Naujausios Mados, Pilnos
Divorsuotas su savo žmo
dinamąjį “leidimų” raketą jas ir DKK narys, laiškučiu Mieros Gesiniai Virtuvių Pe
na Gordon J. McNaughton,
naujų narių priėmimu uni iš Hawaii “Draugo” admi čiai, tik po —
paštinis klerkas, 32 m. amž.,
jom
nistratoriui praneša, kad da
$64.50
susipažino su divorsininke
Per 20 metų šion unijon bar randasi aviacijos depar
Eleanor Williams, 25 m.
nauji nariai nebuvo priima tamente. Sako, mes pilnai e-, Visoki Nauji Radios įeina j
amž., “dice giri”. Kokį lai Meksikos sostinėje Mexi- Dievo minėjimą. Šių Bažny mi tikslu viršininkams pel šame pasiruošę japonus su šį Išpardavimą, pasirenkant
ką su ja santykiavęs ją pa co City leidžiamas pasauli čios priešų didžiausia ne nytis.
pliekti, jeigu tik jie mus nuo —
metė ir susidėjo su kita nis dienraštis Excelsior ra laimė yra ta, kad jie negali
Susirinkime niekas nesi pultų.
$12.75
jauna moterimi, kuri pame šo, kad kai anais metais Dievo pašalinti, iš milijonų priešino raketo sugriovi
X A. Vaselis ir žmona,
tusi savo vyrą. Tad Eleanor Meksikoje iš našlaičių prie žmonių širdžių. Jei tai galė mui.
6919 S. Campbell Avė., džiau Angliniai ar aliva kūrena
Williamsą McNaughton nu glaudų pašalintos vienuolės tų padaryti, jie nors laiki
mi šildytuvai tik po
ir jų vietoje įstatytas val nai jaustųsi patenkinti.
šovė ir pasidavė policijai.
čių tai visa neigti ir taip gias brangia dovana — svei
diškas personalas, tos kata
$34.75
Bažnyčios priešai didelę viskas lieka kaip buvę. Kai ku sūneliu, kuris praeitą sek
madienį
buvo
pakrikštytas
likiškos institucijos virto nelaimę užtraukė. Meksikai kuriose paskirose valstybė
šimtai Kitų Prekių. Viskas
Tarno
vardu.
Kūmais
buvo,
bausminėmis institucijomis išleisdami įvairių
Įeina į šį Didelį Kainų Suma
rūšių se, tiesa, jau ima reikštis
Narvid
ir
Vaselienės
sesuo.
— tikrais kalėjimais. Tokį priešreliginius
žinimo Išpardavimą.
įstatymus. laisvės spinduliai, tačiau
Petkienė,
savininkė
jaukios,
įspūdį apturi visi tie, ku Tas atlikta prieš gyventojų priešai neleidžia jiems didė
Veikite Tuojaus; Atsilanky
užeigos
adresu
4350
S.
Caliriems
retkarčiais
tenka
kite
į PEOPLES Krautuvę
valią. Meksikos vyskupai vi ti.
Cook apskrities iždinin
fornia
Avė.
Prie
Pirmos Progos! ! !
Štai, paskutiniais laikais
są laiką taikingai atsineša
kas John Toman praneša, prieglaudas lankyti.
kad antroji taksų dalis už Tai vaisiai apgailėtinų re į vyriausybę. Reikalauja Meksikos prezidento nuos
X K. Petrulienė. 4420 S.
1941 metus turi būti sumo Ilginių disputų, kuriuos iš panaikinti Bažnyčios laisvę prendžiu San Diego bažny Talman Avė., jau kelinta sa
kėlė Bažnyčios priešai tiks varžančius įstatymus. Visi čia Mexico City pavesta vaitė, kaip kenčia ligos var
kėta iki rugsėjo 1 d.
Jis ragina taksų mokėto lu Meksikoje išgriauti žmo katalikai, kurie sudaro apie viešojo švietimo ministerio ginama, bet stropi gydytojo
jus ne vilkinti sumokėjimų nių religinį gyvenimą, išvai 85 nuošimčius visų šalies nuožiūrai. Ministras gi tuo priežiūra teikia vilties pa 4179-83 Archer Av.
iki paskutinių dienų, kai kius kunigus, uždarius baž gyventojų, šaukiasi laisvės se Dievo maldos namuose sveikti. K. Petrulienė yra
Prie Richmond Gatvės
klerkams neįmanoma apsi nyčias ir bažnytines įstai ir teisių grąžinimo. Tačiau i įrengia liaudies meno mu- žmona Ant. Petrulio, seno
CHICAGO
Chicago lietuvių katalikų
gas ir iš šalies pašalinus vyriausybė randa priežas- įziejų.
dirbti, kai visi krušaai.

tarp divorsininkų

Meksikoj našlaičių prieglaudos
virto tikrais kalėjimais

Antroji taksų dalis
turi būti mokama

Hershey nenori būti
nuomų direktorium

Unija sudaužė raketų

PASKOLOS
DAROMOS Šiai kas įvyksta
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

DAUG

*

Kun. J. Dambrauskas ir Rengimo Komisija

Kiekvienas pilietis turi stengtis,
Kad bandymas pilnai pavyktų
Pilnutinis Chicagos metropolitanės srities nutamsy
mas nuo orinių priešo ata
kų bus išbandytas rugpiūčio 12 d., ateinantį trečia
dienį. Bus vykdytas per
visą pusvalandį nuo 10:00
iki 10:30 vakarą.
Nutamsymo visą tvarką
direktuoja Ralph H. Burke,
šios srities civilinės apsau
gos protekcijos tarnybos
koordinatoriaus pavaduoto
jas. Direktorius Burke vi
liasi, kad visi srities gyven
tojai prisidės prie nutamsy
mo pavykimo ir griežtai
laikysis jo nurodymų.
Chicago miesto taryba
šiemet liepos 8 d. pravedė
specialų ordinansą, kuriuo
nurodyta visa nutamsymo
(blackout) procedūra ir nu
statytos taisyklės, kurių
kiekvienas pilietis turi lai
kytis.

*

Round-trip Bus Tiekeito Detroit, Mich.

Nuoširdžiai visi kviečiami atvažiuoti

Nuo orinių atakų Chicagoje
nutamsymas yra rimtas dalykas

GROS GERA MUZIKA

