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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Liacoln
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AMERIKOS KARIAI SOLOMON SALOSE
INDIJOJ ANGLIJA GALI PASKELBI
KARO BOTI - PRANEŠA LONDONAS

Taip miršta išdavikai

SOLOMON SALŲ REGI JONE KOVA
TEBEVYKSTA KETVIRTA DIENA

Bombay riaušės plečias. Policijos su*

Sąjungininkų aviacija be paliovos

sišaudymas su vietos gyventojais

bombarduoja japonų bazes

WASHINGTON, rugp. 10 po Coral jūroje įvykusių lai
d. — Admirolas Ernest J. vyno kovų, kuriose japonai
King šiandie paskelbė, jog skaudžiai pralaimėjo.
Amerikos kariuomenė išlai
pinta pietrytinėse Solomon
salose, kad išvytų japonus Dar viena auka
ir užimtų šias strategines
t
*
•
salas pietiniam Pacifike.
NEW YORKAS, rugp.
Kartu paskelbta, jog smar 10d.— Labai galima, kad
kios kovos tebevyksta ir jog netrukus į karo metu žu
iki šiol kovoje dalyvaują vusiųjų tarpą patektų ir,
Amerikos daliniai iki šiol ne taip vadinamosios, dainuo
tekę bent vieno kruzerio ir jančius telegramos, kurias
du kruzeriai, du destrojeriai telefonu perduoda adresa
i"Drauga»" Acme telephoto)
ir vienas transportinis laivas tui dainuojančios telefoGinkluotų
kareivių
apsaugoje
dviem
armijos
ambulansais,
matyt, iš Columbia dis-,
sužaloti.
ndninkės.
trikto
kalėjimo
vežami
šešių
nacių
sabotaž
ninku
lavonai.
Elektros
kedėje jiems įvyk-1
Informacijos apie priešo
Oficialiųjų žmonių pa dyta mirties bausmė minėtam kalėjime.
nuostolius, pasak adm. King, reiškimu šios telegramos
dar nėra pilnos, bet žinoma, ir kitokios nebūtinos tele
kad priešo aviacijos nuosto grafinės žinios ir siunti
Rusai padegė
liai milžiniški ir skaičius niai “trukdo karo laiko
laivų sunaikintas.
susisiekimui.”
Kaukazo aliejų,

Gen. MacArthur Štabas,
rugp. 10 d. — Geri. Douglas
MacArthur šiandie paskelbė,
jog sąjungininkų aviacija
bombarduoja kiekvieną ja
ponų bazę iš kurios jie ga
lėtų bandyti pasiųsti para
mos ar pulti sąjungininkių
valstybių aviacijos, laivyno
ir žemyno pajėgas atakuo
jančias japonų okupuotas
Solomon salas.
Oficialieji pranešimai iš
sąjungininkų štabo yra ne
platus ir labai atsargūs apie
šias jau ketvirta diena vyk
stančias kovas.

U.S. lakūnai atakavo
Haifongą

bė Tokijo laikraščio Yomhiri patarimą Indijos
gyventojams prieš jų “pri
spaudėjus britus.”

Pasak radio, laikraštis
Yomiuri pareiškęs, jog
“orlaiviai ir tankai negali
sulaikyti 400,000,000 indu
sų, jei jie yra susijungę
ir pasiryžę savo kovoje už
laisvę. Toks žygis būtų
.tikrai sėkmingas, nes geriaanfe japonų kariuome
‘k
*7 ,»
nė yrs pasiruošus IndijosWASHINGTON, rugp. 10 Burmos pasienyje, kad ves
CHUNGKINGAS, rugp. 10
MASKVA, rugp. 10 d. — d.—Teisingumo departamen tų kdvtų prieš britų karino
d.—Kinijos spauda rašo, kad
Iš
pranešimų atrodo, jog be tas šiandie konferuoja sąry menę.”
taikos konferencijoj po šio

Kinija nori Indo
kinijos laisvės

Aviacija Bombarduoja.

LONDONAS, rugp. 10d.— BOMBAY, rugp. 10 d. —
Neoficialiai Londone kalba Mohandas Gandhi pasekėjai
ma, jog Anglija galinti pas šiandie , nežiūrėdami pasikelbti Indijoje karo stovį. kartotinų susirėmimų su po
licija, tebetęsia riaušes.
Vien tik Bombėjuj polici
Japonai pataria
> ja ir kariuomenė į dvi die
nas buvo priversta paleisti
NEW YORKAS, rugp. šūvius į minias “apie dešim
10d.—Tokijo radio paskel tį kartų.”

karo Kinija turėtų prašyti,
kad Prancūzijos Indokinijai
būtų suteikta nepriklauso
mybė arba Kinijos manda
tas, jei pasirodytų, kad kra^
štas yra nepribrendęs savi
valdybei.
China Weekly rašo, jog
“visais atžvilgiais, istori
niai, geografiniai, rasiniai,
ekonominiai ir apsaugos su
metimais Kinija negali būti
nesuinteresuota Indokinijos
likimu po karo.”

CHUNGKINGAS, rugp. 10
d.—Kinai šiandie paskelbė,
jog Amerikos orlaiviai pra
vedė sustiprintas atakas
Prancūzijos Indokinijos uo
ste Haifonge. Amerikiečiai
grįžo į savo bazes be jokių
nuostolių.
Pranešimai pareiškia, jog
uoste padaryta didelių nuo
stolių ir esą pataikyta į
uoste buvusius garlaivius.
Tai pirmoji ataka ant Haifongo, kuriuo naudotis ja
Tokijo Netiesa.
ponams prancūzai leido 1940 “Tarp Kinijos ir Indokini
Tačiau stebėtojai užginči metais, iž aviacijos bazių
jos nėra natūralių barjerų.
ja Tokijo pranešimą teisin
Indokinijai patekus į agre
gumą. Tokijo paskelbė, jog
sorių rankas, Kwantungas,
i (i n . •
nuskandinta didelis skaičius
Kwangsi ir Junnan ateityj
Jungtinių Valstybių ir Aus
Britai bombardavo
nuolatos grės nebaigiami pa
tralijos karo laivų ir trans
vojai..
portų. Taip esą neįtikėtini Osnahniecką
“Kinija negali sutikti, kod
japonų pareiškimai, jog So
lomon salose težuvę tik sep LONDONAS, rugp. 10d.— Camranh įlanka (laivyno
tyni orlaiviai ir pirmose die Aviacijos ministerija šian hazė) pasiliktų japonų kon
nose tesužalota tik du japo die paskelbė, jog po dviejų trolėj ar pereitų į Prancū
naktų blogo oro britų avia zijos Indokinijos vyriausy
nų kruzeriai.
Sąjungininkų aviacija ata cija atakavo geležinkelių ir bės rankas, kurios perleidi
kuoja Rabaul, New Britain industrijos centrą Osnabru- mas Japonijai 1940 metais
saloj ir bazes Naujojoj Gvi eck ir kitus taikinius šiaur išsprendė Singapore ir Bur
mos likimą.”
nėjoj, kur smarkiausių* ata- vakarių Vokietijoj.
Taip pat atakuota. Le
kų susilaukė Salamaua ir
Havre uosto dokai, Prancū Mirtis prancūzams
Lae.
zijoj ir aerodromai Belgijoj
Stiprus Pasipriešinimas.
už ginklu laikymą
ir Olandijoj.*
Washingtone laivyno de Aviacijos ministerijos ko BERLYNAS, rugp. 10 d.
partamentas paskelbė, Jog munikatas paskelbė, jog iš —Berlyno radio paskelbė,
Solomon salose japonai rodą pereitos nakties atakų ne jog Prancūzijos vyriausybė
stiprų pasipriešinimą ir to grįžo šeši bombanešiai ir imasi griežtų priemonių, kad
dėl esą peranksti skelbti vienas kovos orlaivis.
pašalintų elementus, “truk
rezultatai ar sąjungininkų
Vokietijos aviacija jerei- dančius vidaus ramybę.”
ar priešų nuostoliai.
tą naktį pravedė išblaškytas Pasak nacių, Vichy • vy
šios kovos yra pirmasis atakas Anglijoje ir kai ku riausybė išleido įsakymą,
didysis sąjungininkų žygis riose vietose numetė fosfo pagal kurį kiekvienam Lai
rinių padegamųjų bombų. kančiam sprogstamosios me
Saulė teka 5:53 vai.; saulė Atakose pašauta trys nacių džiagos ar ginklų, gresia
leidžias 7:59 vai.
bombanešiai.
mirties bausmė
Nėra

Natūralių

Barjerų.

javų laukus

sitraukdama rusų kariuome
nė padega Maikopo aliejaus
šaltinius ir aplinkui esamus
laukus.
Naciams besiveržiant Kau
kazo gilumon, rusų kariuo
menė tvirtai laikosi dviejuo
se frontuose prie Stalingra
do. Milžiniškos tankų kovos
vyksta Volgos lygumose į
šiaurryčius nuo Kotelnikovski ir Dono užuolankoj, Kletskaja apylinkėje.
Tuo tarpu Voronežo fron
te rusai sėkmingai veda pra
dėtąją ofensyvą vakariniam
Dono krante. Vokiečiai nuo
latos susilaukia naujų rezer
vų i rtebepalaiko ryšius su
prie miesto esančia kariuo
mene.

Bombardavo ašies
Bengasi uostą
KAIRO, rugp. 10d.—Bri
tų štabas šiandie paskelbė,
jog sąjungininkų sunkieji
bombanešiai vakar pravedė
aštrias atakas ant ašies
reikmenų uosto Bengasi.
Taikliai pataikyta į vieną
uoste buvusį didelį Laivą.
Tuo pačiu laiku britų leng
viej i bombanešiai atakavo
priešo laivus šiaurinės Afri
kos pakraščiuose ir apmėtė
bombomis ašies orlaivius EI
Daba apylinkėj esamuose
aerodromuose.
Pasak britų, žemyno fron
te, į vakarus nuo EI Alamei
no, jokių pasikeitimų neįvykę, nore sargybų pakartoti
ni susirėmimai ir toliau te
bevyksta.

Teis keturioliką
nacių agentų

šyj su iškėlimu • išdavimo
kaltinimo prieš 14 aštųonių
nacių sabotažninkų, kurie
nubausti mirtimi, bendra-i
darbių.
. ,, • .
Du iš aštuonių sabotaž
ninkų, George John Dasch,
nubaustas 30 metų kalėjimo
ir Ernest Peter Burger, nu
baustas kalėjimu iki gyvos
galvos, šiandie District of
Columbia kalėjime saugomi
sustiprintos karo sargybos.
Bausmė už Paramą.

Žuvo keturi didieji
Japonijos laivai
RIO de JANEIRO, rugp.
10d.—-Grįžtą namo iš inter
navimo stovyklų japonų te
ritorijose, amerikiečiai pa
reiškia, jog pinuose kovose
Pacifike sąjungininkai nus
kandino keturris didžiuosius
japonų laivus. Du nuskan
dintijei Laivai Yaaakuni Ma
ru ir Tvata, Maru yra didieji
japonų keleiviniai laivai, vė
liau paversti į orlaivių vežiotojus. Trečias yra Nitta
Maru, kuris buvo sausakišai pripildytas <japoĮuį fyafj

Šiandie susidariusi situa
cija blogėja. Minios žmonių
šiaurinėj miesto dalyj ap
mėto traukinius akmenimis,
nukerta telefono vielas ir
atakuoja policijos stotis.
Įvairiose Bombėjaus vie
tose paskirstyta šalia polici
jos ir kariuomenės daliniai,
bet kariuomenės daliniai
daugiausia teina tik sargy
bą, o policijai palikta pra
vesti susirėmimai su minia.
Studentai

Demonstruoja.

POonoj ir Locknow studen
tai surengė demonstracijas
ir įvyko susirėmimai su po
licija.
Vyriausybės javų* sandė
liai Kalbadevi apylinkėj,
Bombėjuj padegti.
Bendrai prasidėjusios riau
šės pastoviai plečiasi ir vi
soj Indijoj uždrausta para
dai, demonstracijos ir dides
nio masto susirinkimai.
Puola

Amerikiečius.

Nuo riaušininkų nukenčia
ne tik britai, bet ir visi sve
timšaliai ir ypač europiečiai.
Susitikę Bombėjuj ameri
kiečius demonstrantai neap
lenkė ir jų, pareikšdami, jog
“jūs turėjot Bostone “Arba
tos Partiją,” kad išgautumėt savo nepriklausomybę.
Dabar mes turime bonkų
riuomenės.
partiją.”
Amerikiečius nacionalistai
Ketvirtasis japonų’
14,457 tonų Taiyo Maru nu daugiausia puola tik dėl to,
skandintas Hongkęnge ame kad jie esą “britų pusėje.”
rikiečių submarino. Su laivu

Esamais įstatymais baus
mė už bendradarbiavimą su
sabotažninkais ir valstybės
•
a
priešais yra palyginamai la
bai menka—maksimumas 10
metų kalėjimo.
Tačiau už išdavimą baus
mė gali būti net iki mirties.
Kaltinant asmenį išdavimu
turi būti du liudininkai. To
dėl ir manoma, kad du gy
vieji nacių Agentai, Dasch
ir Burger, bus pakviesti pa žuvo šimtai japonų teknikos
liudyti prieš keturioliką su ekspertų.
imtųjų. Bet ar jie paliūdys,
šiuo tarpu dar abejojama.

Filipinai lebekovoją
Filipinų salose

Padėtis Blogėja.

Rado manganeziįaus
Uralo kalnuose

MASKVA, rugp. 10 d. —
Laikraštis Pravda paskelbė,
jog rusams pavykę surasti
aukštos kokybės manganezijaus išteklių šiaurės Uralo
kalnuose.

WASHINGTON, rugp. 10
d.—Filipinų prezidęptas Manuel Quezon šiandie pareiškė, jog Filipinų salose vie
tos gyventojai ir likučiai fi(Manganezijus yra būti
lipinų kariuomenės tebevei nas karo pabūklams varto
kia kalnuose ir tolimose jamam metalui sukietinti).
džiunglėse, iŠ kur jie nuola
tos puldinėja japonus.
Savo pareiškime preziden 1 tu su filipinais salose tebetas Quezonas tačiau nepasa vestų kovas ir likę salose
kė ar jis įsitikinęs, kad kar- .amerikiečiai kariai.

UfUOYdjlJS IfllSIS
J

griežtą priemonių
MONTEVIDEO, rugp. 10
d.—Urugvajaus užsienio rei
kalų ministeris Alberto Guani pareiškė vakar, jog “ka
dangi sutorpedavimas laivo
Maldonado yra grynas ir
aiškus plėšikavimas, Uru
gvajaus griežti žygiai prieš
tai yra tinkami.”
Maldonado, Urugv a j a u s
5,285 tonų freiteris, buvo
nacių submarino nuskandin
tas rugp. 1 dieną. Tryliką
49 laivo įgulos narių išgel
bėjo Jungtinių Valstybių
laivyno laivas ir gauta pra
nešimas, jog 22 kiti jūrinin
kai išgelbėti britų
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

sijuokti iš badaujančių pran
cūzų.

Alkanas pilvas didžiausias
revolliucinierius

Kada visa badaujanti Pran
cūzija atsistos ant kojų, oi
bus riestai naciams.
v Juk aiPora vaizdelių iš Prancūzijos gyvenimo kanas pilvas yra didžiau
Nacių okupuotuose kraš- 'mieste buvo paskleista ši sias revoliucinierius ir oku
K.
tuose sunki žmonių būklė ir -nia, kad vienoj vietoj ran- pantų presas.
jie reiškia didelį nepasiten dasi daug bulvių. Į tą vietą
kinimą okupantais ir dau subėgo keli šimtai žmonių
gel atvejų griežtai jiėms gauti bulvių, bet nieko ne
pasipriešina, nors už tai rado, -o tik bulvių želmenis.
Išalkę žmonės pradėjo kas
tenka paaukoti ir gyvybę.
Iš Prancūzijos okupuoto ti bulvių želmenis ir krovė
krašto atėjo tokios žinios. sau į maišus o kiti spiaudy- i
Nesenai viena ponia Pary damasi grįžo į namus. Taip,
LIETUVIS DAKTARAS
žiaus viename restorane už karo ir sunkios okupacijos
OPTOMETRISTAS
PrltalMna aktnlna
laiku Prancūzijoje atsiranda
šoko ant stalo ir sušuko:
-atsakomlngai oi
— Amerikiečiai nori, kad baikininkų, kurie moka pa
prieinamą kalną.
mes sukiltumėm!

NAUJOS DVI ŽVAIGŽDUTES
Juozas Bogušas ir Kazimieras Širvaitis baigė
mokslus daktaro laipsniu.

Prieš eilę metų, kai japo- sitete. Čia studijavo šiais
Korėją, vienas laikais svarbius socialinius
boa šalies veikėjas pasikvie- j ir politinius mokslus,
tęs jauną gabų moksleivį
Prieš prasidedant karui,
jam kalbėjo:
j 1939 metais atvyko į Ame— Japonai mus nugalėjo riką aplankyti savo giminių.
vakarų mokslu. Bėk tu iš Užėjus karui nebegalėjo grįž
tėvynės, pasisavinki vakarų ti į savo universitetą Belgi
mokslą, išsilavinki kiek tik joje. Per metus laiko apsi
tai gali. Mūsų pavergtai tau pažinęs su šiuo kraštu ir
tai vakarų mokslas bus stįp- kalba, nuvyko baigti studiriausias ginklas kovoje dėl jų į Vašingtono katalikų ulaisvės.
ni versi tetą. Čionai parašė
Visi sužiuro ir kilo dideAnas jaunuolis paklausė disertaciją apie tėvų teises
lis trukšmas ir ovacijos,
raginimo, šiandieną jis jau ir pareigas pagal Šv. Tėvo
DR. SELMA SODEIKA.
rUl'BUAM
ACOla tulepnutol
Atbėga nacių žvalgibininyra profesorius viename A- encikliką ‘Casti Connubii”.
O. D.
Molana Azad (kairėje), All-India Congress prezidentas, kai. Įvyksta su8irėmimai.
merikos universitete ir savo Pažymėtina, kad disertaciją
raštais, paskaitomis bei ki rašė ir ją apgynė lotynų su Sir Stafford Cripps, kai tas Congress draugingai su- Viso to pasėkos du užmušti
buvo su britų vyriausybe. Šiandie tas Azad, Mahatma ir devyni sužeisti. Tai ro
tais būdais kovoja stengda kalba.
masis savo pavergtajai Ko Dabar naujasis daktaras Ghandi ir kiti Congress vadai areštuoti, nes jie paskelbė do, kad prancūzai jau vie
Ofise randasi kiti pataisymo
įrengimai akims, ku
rėjos žemei atnešti laisvę ir darbuęjasi tarp Clevelando britų vyriausybei pasyvų priešinimąsi.
šai reiškia savo jausmus, metodų
rioms akinių pagelba neužtenka.
kurie liudija, kad prrncūzų
galingą vakarų mokslo švie lietuvių, eidamas vikaro pa
VALANDOS:
mos
ir
kad
jos
studentiškai
gyventi
tą
istorišką
faktą...
”
j
viltys yra dedamos į Amesą.
reigas, palaikydamas nuo kišenei net per brangiai kaš
10 iki 5 vai kas dieną.
Memento homo q.uia pulvis riką. Daug turi naciai kla- Nuo
Mūsų mieloji tėvynė irgi širdų kontaktą su organiza
Antradienio ir ketvirtadienio
e»....
vakarais.
pavergta. Ir mes džiaugia cijomis ir inteligentija; bei tuoja.
pato su energingais prancū
mės ir didžiuojamės kiekvie- bendradarbiaudamas lietuBūdamas gabus ir rūpes
Po šitokio atsakymo į ant zais.
gabiu jaunuoliu, kurs sa-Į viškoje spaudoje
tingai dirbdamas kun. Juo rąjį mūsų naują daktarą nė Kartais pasitaiko iš pa
(Prie kampo Lake St.)
vinasi mokslo išmintį, kad
zas Bogušas šiemet gavo nesikreipiau — ką gi tu iš viršiaus žiūrint gana links
— EUCLID 906.
kultūros, o gal ir politikos Palangos kapelionas —
daktaratą, parašydamas ir jų gausi, teko iš pašaliečių mų epizodų, kuriais prancū Telephone:
— REZIDENCIJA —
laukuose turėtų svaresnį žo- daktaras Amerikoj
apgindamas tezę apie Ame teirautis.
50th Avė., Cicero, UI
zai nori paįvairinti nuobo 1441 So.
TeL: Cicero 7681
dį dėl Lietuvos išlaisvinimo.
rikos lietuvių santuokas, su
Su džiaugsmu mes svei dų ir rustų gyvenimą, bet
Kun.
dr.
Juozas
Bogušas
rinkdamas
tam
naują
me

kiname
dvi naujas mūsų tie epizodai kalba, kad pran
Šiemet mes galime ypa
baigęs
seminariją
vėliau
ku

džiagą iš paties gyvenimo. mokslo žvaigždutes, tikėda cūzų pilvai yra tušti.
tingai pasidžiaugti susilau
LIETUVIAI
rį
laiką
huvo
Palangos
gimDahar ir jis darbuojasi tarp miesi, kad jos spinduliuos Štai viename Prancūzijos
kę dviejų naujų mokslo dak
tarų: Kazimiero širvaičio ir nazijos kapelionu, kas rodo,' lietuvių, Aušros Vartų lie- mūsų lietuviškoje spaudoje,
Dl P. ATKOČIŪNAS
kad vyskupas vertino jo tuviškoje parapijoje, New visuomenės gyvenime ir mū
DANTISTAS
mokslinius ir auklėjimo su- i Yorke, drauge bendradar- sų kovose dėl laisvos Lietu Būkit Malonūs
1446
So.
49th Court, Cicero
gebėjimus. Prieš pat karą! biaudamas ir spaudoje,
SAVO AKIMS I
vos.
K. J. Prunskis
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Tik viena pora aklų visam gy
atvykęs į Ameriką prasidė
ir Penktadieniais
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Valandoe: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.
l&egzamlnuotl
Jas
moderniškiausia
jus
fronto
veiksmams
pama

•'
metodą, kuria regėjimo mokslas
Į 3147 S. Halsted St., Chicago
gali suteikti.
tė negalėsiąs grįžti Lietu
dr.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
SS METAI PATYRIMO
Miela pažymėti, kad abu WHITNEY E. TARUTIS pririnkime akintų, kurte pašalina
ir šeštadieniais
gimęs 1911 metų rug vos ir stojo gilinti studijų
vis* aktų įtempimą. ..
Valandos:
3 — 8 popiet.
piūčio 20 dieną. Savo suge Fordhamo univer s i t e t a n. mūsų jaunieji daktarai ša
Dr. John J. Smetana DR. F. C. WINSKUNAS
Centrinis Ofisas:
bėjimais jau pasižymėjo ei Kad ir labai užsiėmęs studi lia savo pasiektojo aukšto
damas aukštesnius mokslus jomis, jisai labai giliai per mokslo moka išlaikyti ir lie
Dr. J. J. Smetana, Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvių Auditorijoje)
OPTOMETRISTAI
Vilkaviškio kunigų semina gyveno Lietuvos okupaciją tuvišką kuklumą. Štai pa
2158 West Cermak Road
VALANDOS:
Nuo
1-mos
iki
8-tos
ir
jausdamas
sunkią
padėtį
vyzdžiui,
kai
aš
norėdamas
rijoje; jau čionai jiasi buvo
Ofiso toL OANal 8845
.
Kampas
18-tos
valandos vakare.
Telefonas: CANAL 0523, Cblcagc
Ofiso vaL: 2—4 lr 7—0
parinktas seminarijos deka tų lietuvių velkėj ų^ kurie jų darbo vaisius pagerbti
Telefonas CALumet 6877
OFISO VALANDOS:
Seredoj pagal sutartį.
nu. Kunigu buvo įšventintas nuo bolševikų gelbėjosi už- parašiau laišką dr. Bogušui,
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
7004 So. Fairfield Anau
Trečiad. lr SeStad. 8:80 a. m.
1935 m. birž. 16 dieną. Kurį sienyje, pats pasiuntė teleg klausdamas -apie jį žinių Room 2014
Bes. teL: HEMlock S1M
Iki 7:08 p. m.
TeL STAte 7571
laiką buvo vikaru Panemu ramą, klausdamas kuo ga spaudai, jis man laiške at
TsL TARds 8946
nės parapijoje, prie Kauno. lėtų lietuviams padėti. Vė sakė:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
DR. C. VEZELIS
Čia pasižymėjo vęiklumu, y- liau tikrai daug padėjo pa — Kas link mano dakta
Telefonas: HEMLOCK 080L
Ofise taL VIRgtnia 0086
DANTISTAS
pač tarp jaunimo. Pasiry laikydamas ryšį tarp ‘ ištrė rystės — tai berods nereik
Raaidendjos taL: BEVarlz 8844
DR, A. W. PRUSIS
žęs pagilinti savo studijas, mime esančių lietuvių ir A- daug kalbėti. Gavau ir se
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
DR. T. DUNDULIS
Kauno universitete gavo li- merikos lietuvių veikėjų. Tas niai jau pamiršau. Bendrai
vaL: nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL vak
Chicago, Dl.
cencijato .laipsnį, o vėliau ypač įyprtintina atsimenant, man galva neapsvaigsta dėl GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredoj pagal sutartį.
OFISO
VALANDOS:
išvyko į Belgiją, studijuoti kad vienintelis greitesnis ke tokių dalykų ir visus žurna
4157 Archer Avenue
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Telefonas: HEMlock 5849
garsiame Louvaino univer- lias susisiekti yra telegra- listus prašau ramiai “per- Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nai
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JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
VAROS MMW

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25
zo metų
meti patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

^9*

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal autartį

DAKTARAI
TeL TARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
K AKINIUS PRITAIKO

x

Mūsų

Kun.
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744
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Street

ADVOKATAS

Šir

vaitis

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:39
Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-13.

ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST.

1801

134 N.

LA SALLE

So.

Trečiadieniais : pagal sutartį.
” Ister-nat’lCertoouCo., K.T.— By

Thb uosens.
TeG'T -ChouGvit h®

GovU6 HOIAC

. Cn i riMrz i

B. Link J

Avenue

ST.

6924

[“THAT

Ashland

So.

VVestern

Avė.

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais lr šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea TaL GROvahiU 0617
Office taL HEMlock 4848

TsL OANal 8188

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAI IR OSORUROAfl

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis smitarus.

2201 West Cerrnak Rd.

2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS

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

PHY8I0IAN AND SURGEON

Tel REPubUc 7868

3241

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 8 iki 4 ir nuo 6 iki S vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namų toL PROspeet 1890

TeL YARdš 6981.
Rea.: KENvvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8.80
756
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So.
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GYDYTOJAS IE CHIRURGAS
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Ištvermingas
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DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir Raaktonc4>:

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakaraia
ANTRAS OFISAS
2017

Nno

8

So.

VVestern

Avė.

TaL OANal 7171
vaL ryto iki B vaL

Ofiso ToL ...... VIBginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204

Archer

Avenue

LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

ūk P.IUBIFS SFfiil
GYDYTOJAS ZB CHIRURGĄ*

Telefonas

CANaI

4796

4729 Sa Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913

So.

Halsted

St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEElay 0484.

Dfi. S. R. PALUTSIS

.(2-troa lakęs).

TaL MUhray 8888

Oktoago, DL

OFISO VALANDOS;
Nuo 16 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8
vaL popiet ir nuo 7 iki 8 £0 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 1? vaL ryte.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao TeL: Yards 6G94
Res. TeL: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
1821 So. Halsted Street
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Reaideneija: 6600 Bo. Artesian Are. 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dianfc
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet
' ir pagal sutartį.
* iki 9 vai. vakara.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

Rez. Tel. LAFayetto 6094
Ofieo Tel. LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIE 2868

Priima ligonius nuo
Dr. Emily V. Krukas
1-moe iki 3-čios popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
ir nuo
6-toa iki 8-tos vak.
_ , .
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
Telefonas: YARDS7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Sešt.
4146 Archer

bus

Avė.

OFISO VALANDOS: ‘
Popiet nuo 1 ild 3 vaL Vak. 7 iki 9
Nedėliomia pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS

Street

geriau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OANal 0257
Ras. tol.: PROspeet 6659 TaL Cicero 1484

DR. MARGERIS
Knr

DR. PETER T. BRAZIS

TaL OANal 6069

OOOZ Q

.U W I .„J C4-

OOUtU USuteU St.

10 iW 2:30 P- M-

| TrOč.

U

Avenue

Įia^aĮ įiiaįtarįm^

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniųia
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRgtnia 2421
REMKITE

“DBALGĄ"

DIKDRII

Antracflenis, rugp. i2, 1942
UBERTY UME&KKS

Naminis frontas
Namų frontas prasideda
mūsų frontiniame darželyje
ir mūsų apylinkėj. Kad ap
saugoti šį frontą, apsaugoti
gyvybę ir turtą šiame fron
te, mums reikia milžiniškos
armijos; armijos, prie kurios vis daugiau liuosnorių
turi prisidėti, kad atlikus di
delį ir labai svarbų darbą.
Ši armija turi būti mobili
zuota veikti kaip tik bus
duotas pirmas pavojaus žen
klas.
Jeigu bomberiai atakuotų
Amerikos miestus, galimas
daiktas, kad ir su padega
momis (incendiary) bombo
mis, miesto ugniagesiai ne
galės apsidirbti su šimtais
gaisrų, kurie ant syk gali
prasidėti su bombų sprogi
mu. Todėl, kiekvienam 1,000
gyventojų, reikalingi 4 aug
ziliariniai ugniagesiai sulai
kymui sprogimų priešo bom
bų. Šie vyrai, vietinių gais
ro departamentų išlavinti, su
pirmu blackouto ženklu pra
deda veikti. Su jais dirba sar
gybiniai (firę watchers), ant
stogų ir kitose patogiose
vietose, tėmyti ir pranešti
apie krintančias bombas.

kooperuoti. Prezidentas visų
prašė gerai peržiūrėti skle(pus, peržiūrėti namie nerei
kalingus daiktus ir, kur tik
rasis kokis nevartojamas ar
ba atliekamas daiktas, jį au
koti rinkliavai.

Pergalės maistas
Žemdirbystės Departamen
tas prašo visų vartoti kuo
daugiausia sūrio nuo rug
piūčio 17 d. iki 31 d. — tos
savaitės pergalės maistas.

CLASSIFIED

HF.LP VVANTED — MOTERYS

civilinių gyventojų: turi vyk
dinti visuotiną aptemdymą,
saugoti dokus, tiltus ir fab
rikus nuo sabotažo ir sulai
kyti plėšimą griuvėsių krau
MEXICO CITY, rugp. 10
tuvių ir namų. Ir jie privad.
—
Nacių submarinas išlai
Kuro trūkumas
lo padėti oro wardenams kon i
pino savo įgulą Lobos saloj,
Yra trūkumas aliejaus ku
troli.uoti trafiką.
60 mylių nuo Tampico ir iš
rui. Aliejaus trūkumas bus
Bet svarbiausią darbą na
Švyturio sargo atėmė kuro
jaučiamas rytų pakraštyje
mų fronte atlieka gelbėjimo
ir maisto.
ateinančią
žiemą.
Pakeisti
skvadai. Jeigu bomba patai
aliejaus šildomą aparatą į
A go-getting salesman
ko į namą. jis griūva ir jo
WASHINGTON, rugp. 10
named Bill,
anglių apšildymo aparatą
griuvėsiai palaidoja vyrus,
Said—“We’ve got an order
Federal Reserve Board pa d.—Prezidentas Rooseveltas
moteris ir vaikus. Ypatinga
to fili—
lengvino kredito varžymus. į maj. generolus pakėlė 24
So sign up that pledge,
pareiga gelbėjimo skvadų yTaryba nereikalauja mokes brigados generolus.
Buy Bonds—and don't
ra gelbėti tuos nelaiminguo
čių iš anksto nei atmokėji‘hedge.’
sius ir teikti pirmąją pagal
LONDONAS, rugp. 10d —
We can—and we mušt—
mą paskirtu laiku sąryšyje
bą.
and we vvill I”
su pakeitimu šildytuvų. Dy- Nacių bombanešis grąžino
Šie Piliečių Apsigynimo
leriai ir kontraktoriai galės britų propagandos lapelius,
Skyriauą vyrai ir moterys
Help America amoali the
įsteigti savo reikalavimus. kurie buvo išmesti okupuos^Aaia. Put 10% of your in
aukoja šavo laiką ir ener
toj Prancūzijoj.
come Into War Bonda uud
giją, kad tik išmokti, kaip
Štampe every puyday.
Produkcijos koncentravimas
teikti pirmąją pagalbą, kaip
Ką “produkcijos sukoncen
kovoti i gaisrus, kas daryti
MAKE
kai gazo vamzdžiai sutrūks troliuoja, žymiai pabrango travimas” reiškia ir kaip jis
EVERY
ta ir pan.
praeitais keliais mėnesiais. veikia, šią savaitę matysi
PAY DAY
Jeigu bombos kristų ant Aviena, kuriai nenustatyta me pečių gaminimo indus
j S* BOND DAY
New Yorko, Detroito, San “lubos”, pabrango net 10 trijoj įvairiuose miestuose.
Francisco arba Nasnville, nuoš. nuo gegužės vidurio Karinės Gamybos Taryba įnariai Piliečių Apsigynimo iki birželio mėnesio vidurio, sakė pečių gaminimo indus
trijai įvesti programą, pa
Skyriaus bus prisirengę ap-' jr vištiena beveik 9 nuoš
sidirbti su jomis.
Obuoliai, kurių kaina ne-i gal kurią civilinė produkci;i„ 25
ok ja bus sukoncentruota į apkontroliuojama, „„i,
pakilo
.......
„ . .
Maisto kainų kontrolė
ribotą
skaičių
mažų
įstaigų;
nuoš. ir dabar jų kaina yra
MORTA KLIDIENE
Mūsų naminiame fronte 50 nuoš. aukštesnė, negu pe didesnės įstaigos bus pakeis
Augziliariniai policininkai
(po tėvais šamlutė)
tos
karo
reikalams.
— 4 vyrai kiekvienam 1,000 maistas, kurį OPA nekon- reito kovo mėnesį. Tuo pa
Gyv.:2850 Wert 38th Place,
Donald Nelson, WPB gal tel. Lafayette 9549.
čiu laiku truputį atpigo mais
Mirė rugp. 9 d., 1942 m.,
to dalykai, kuriems nusta va, pranešė pereitą savaitę,
11 vai. vak., sulaukus 66 me
tų amžiaus.
tyta kainų “lubos” kaip jau kad produkcijos sukoncen
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Panevėžio apskr.,
PakTojaus
travimo
planas
bus
išbandy

veršiena ir kiauliena.
parap. Amerikope išgyveno 4 5
VALANDOJE tiena,
NULIŪDIMO
metus.
tas
kitose
civilinėse
indus

Kainų Administratorius
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Kazimierą; 5 sūnus —
trijose.
Leon Henderson sako, kad
Antaną, Kazimierą ir jo mo
terj Aleksandrą ir jų šeimą.
kur valdžios kontrolė kainų
Joną. Petrą ir jo moterj Pe
Moterys
karo
darbuose
tronėlę ir Jų šeimą, ir Juoza
ir nuomų veikia, ji sulaiko
pą ir jo moterj Eleną; 2 duk
teris — Rozalją ir Emiliją;
Kreipkitės į Milijonas moterų dabar
pragyvenimo brangumą. Ne
seserį Oną Remeikienę’ ir jos
ir daug kitų giminių,’
kontroliuojamos kainos ban dirba reikalingose karo in šeimą,
draugų ir pažįstamų.
ANTHONY B. PETKUS
Velionė priklausė prie: Ne
do pasiekti pavojingai aukš dustrijose. Jų skaičius per
kalto Prasidėjimo Panelės švč.
ir Šv. Onos draugijų, prie Tre
tą lygmenį. Bet Henderson du syk padaugėjo nuo A. J.
tininkų ir Labdaringosios są
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jungos.
! sako, kad “prezidento prog Valstybių įstojimo į karą
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South
rama veiks ir kova prieš in prieš ašies jėgas ir tikima,
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
California Ave. Laidotuvės Jiki šių metų galo karo pra vyks ketvirtad., rugp 13 d.,
fliaciją bus išlaimėta.”
JŪSŲ PATOGUMUI:
1942 m. Iš koplyčios 8:30 vai.
monėse
dirbs
kitas
milijo

ryto bus atlydėta J Nekalto
1410 South 50th Avenue, Cicero Atmatų rinkliava
Prasidėjimo Panelės švč. par.
nas moterų.
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
Telefonas CICERO 2109
Moterys dirba valdiškuose
stelą. Po pamaldų bus nu'ydėta J šv. Kazimiero kapines.
6812 So. Western Ave,, Chicago
Kiekvienas asmuo šioje darbuose ir privatinėse in
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
šalyje gali dalyvauti atmatų dustrijose, gamindamos reik
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Telefonas Grovehill 0142
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
menis
armijai
ir
laivynui.
rinkliavoj. Prezidentas Roo
terys, Marčios, Sesuo ir GlMūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
nLncs.
seveltas asmeniškai ragino Moters gamina parašiutus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
Inld. direktorius J. Llulevtvisus Amerikos žmones, pa- kailinius drabužius mūsų očlus, tel. LAFayette 3572.
gal pilniausios išgalės, da- ro jėgai, gazo maskas, žiūlyvauti rinkime visokių at ronus, teleskopus ir šimtus
matų, nes jos būtinai reika kitų daiktų. *Jų darbas yra SUPAŽINDINKITE KITUS
lingos karo pastangai. Kiek svarbi dalis mūsų karo pas SU DIENR. “DRAUGU”
vienas asmuo tame privalo tangose.
(Įsteigta 1889 m.).
■.«

PEIER TROOST

ADS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

B/G FOODS, INC.
Jaunos moterys ar merginos reika
lingos už velterkas ar prie sanvičlų
prirengimo. Apsliinatn nemokančias
išmokinti; proga Jsidirbti; gera už
mokestis. valgiai, uniformos duoda
mos ir iSvalomos; darbas pilnu lai
ku ar trumpomis valandomis; die
nomis ar vakarais. AtsiSauktte rytais
ant 2-tro aukšto sekančiai —
174 VVEST RANDOLPH STREET

“DRAUGAS” HELP VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street

Tel.: RANdol«h 9488-8489
HELP VVANTED — VYRAI

MERGINOS AR MOTERYS reika
lingos. 18 metų ar suvirš. prie įvai
rių dirbtuvėje darbų. Pastovūs dar
bai.- AtsiSaukite į —
J. A. Dl’BOVV MFG. CO.
1907 Milwaukoc Avenue

DIE MAKERS
$1.40 J valandą, su užtenkamai •"over
time.” Turi būt lst class.
•
UNITED SPECIALTIES CO. ,
•705 Oottage Grove.

OPERATORES reikalingos.
Single
METAL CLEANER — patyręs prie, needle. flat lock double needle. ir
automobilių. Kreipkite* j —
lap seamers. Taipogi zig-zag opera
GREAT NORTHERN AI TO PARTS torės. išmokinsime nemokančias.
2130 Clyhourn Ave., DIVersey 7021
VENl’S FOUNDATION GARMENT
123 VVacker Drive
ALL AROVND FVRNITI RE
(Kamp. Randolph St., ant 6 aukšto)
REFINISIIER

Reikia visuose darbuose prityrusių
Fumiture Reflnlsher, Fumiture Cablnet Man. Užtikrinam, kad bus
nuolatinis darbas.
Kreipkitės:
KRANK D. IBACH AND SON
633 West Madison, Oak Park, III.
Tel. Euclkl 556

RENDUO4AMAS

Vyrui ar moterei turime Svarų, gra
žų kambarj ant rendos prieinama
kaina. Kreipkitės ar šaukite:
414 VVest 60tb Plaee
Tel. Wentwortli 0897

FOUNDRY HELP
Tiktai ženoti vyrai su Šeimomis pri
imami. Taipogi
reikia MACHINE
MOLDERS. LABORERS, MELTERS
ir BURNER8. Atsišaukite J —
PETTIBONE MCLLIKEN CORP.
4710 Went DivLsion St.
. j

★

★
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Foc ąuick relief from itching of eezema. pimpio,
athlete'i foot, acabiea, raahea and other eztemally caused skin troubles, ūse world-lamous
cooling, antiseptic. liąuid D.D.D Prescription.
Greaaeless, stainless. Soothea irritation and
ąuickly stopa intenae itetung. 35c trial bottle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIFTION.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

WAH BONDS
★

KAMBARYS

★

Navy Cruisers are built in two
classes, light and heavy, the latter
displacing about 10,000 tons. Our
navy has about an equal number
of light and heavy Cruisers, the
10,000 ton Cruiser costing approximately 120,000.000. Many Cruisers
are under construction and many
more are needed.
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WAR BONOS
These huge 60-ton heavy tanks
cost $120,000, and America’s automotlve and locomotive planta are
turning them out on a never-ending
assembly line. Our army uses light
tanks, vveighing 14 tons, and medium tanks of 28 tons alio, būt vve
favor the medium tank over the
other two.

I

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

■Senas submarinų inžinie
rius Simon Lake pareiškė
turįs planus kaip sulaikyt
nacių submarinų pavojų. ..

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”
REMKITE “DRAUGĄ”

These heavy tanks are needed for
certain phases of modern warfare,
and vvith their fhiek armor and
heavy-gauge guns they are almost
unstoppable. They are considered
superior in gun power, ln maneuverability and ln the power of their
huge tractor motors to Axls tanks.
Americans everywhere are helping'
to pay for these monsters of war
through their purchase of War,
Bonds. Invest at least ten percent
of your income ln War Bonds every
pay day.
u. S. TriaiHtj D tpritini

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKP4IMO MUMIS
REKORDAS
Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR SONAI
ANTANAS M. PHILLIPS
2314 VVest 23rd Place

Tel. CANai 2515

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

42-44 Kast 108th Street

Tel. PULIman 1270

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKTI’ES PRIE LIETUVIO

JOHN W.

PACHANKIS

Mnmber of the Ltthnanlan Ohamber of Onmaneroe.

MODERNI Išvidini PARODA-

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

*

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

P. J. RIDIKAS
8354 Sonth Halsted Ttreet
Skyrius: 710 VVest IRth Street
Visi telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 VVeat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3367 Lttnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

3319 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAPayette 3572
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Trisdešimtasis L. Vyčių seimas

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
South Oakley Avė.
Chleago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.
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DRAUGAS
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Metams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3e.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
>
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• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

šiandien, rytoj ir poryt So. Bostone, Mass., vyksta
Lietuvos Vyčių trisdešimtasis seimas. Organizacijos va
dovybė rimtai ir kruopščiai prie šio seimo ruošės. To
dėl tenka laukti, kad trisdešimtasis L. Vyčių seimas
praeis darbingoj nuotaikoj ir įneš dar daugiau gyvumo
ir veiklumo Amerikos lietuviškoj išeivijoje ir kartu pa
ieškos priemonių kaip kuo daugiausia suburti jaunimo
po L. Vyčių vėliava.
L. Vyčiai Amerikos ir Lietuvos gyvenime lošia labai
svarbią rolę, nes tai yra jaunimas, kuris jautriausiai
atsiliepia Amerikos ir Lietuvos interesams. Šia jauni
mas su didžiausia energija prisideda prie Amerikos ka
ro vedimo ir jo laimėjimo, nes jis žino, kad Amerikos
pergalė suteiks saugesnį gyvenimą ir kartu atneš lais
vę jo tėvų žemės vaikams.
Linkime L. Vyčių trisdešimtam seimui gražiausių
darbų!

« PO PASAULI PASIŽVALGIUS *
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Armijai reikia
aulo mechanikų
šeštosios komandos virši
ninkas maj. gen. George
Grunert praneša, kad auto*
motive ordnance kompani
jai labai reikalingi ir tarny
bon priimami nuo 18 iki 45
m. amž., vyrai automobilių
ir sunkvežimių mechanikai,
elektrikininkai, mašinistai,
velderiai ir taisytojai. Prii
mami 1-A klasės vyrai, ku
rie dar nepašaukti tarny
bon.

♦

Šiandie paskutinė priėmi
mo diena. Reikia kreiptis į
Chicago Aautomotive Trade
Association, 100 East Ohio
gat. nuo 9;00 ryto iki 10:00
vakaro.

A

Po svietą Dasidsirms
Per

buvusią

Amerikos jėgos jau ofensyvoje
Jungtinių Tautų ofensyva prieš japonus jau prasidė
jo. Amerikos aukščiausia karo vadovybė paskelbė, kad
japonams suduotas smarkus smūgis ir jie yra defensyvoje.
Adm. Nimitz nori paimti Solomon salas ir pradėjo
smarkias atakas prieš japonus, kad juos nuvytų nuo
AustPalijos pakrančių. Jei šis karo žygis pavyks, aišku,
kad paskui bus puolama- japonų bazės New Guinea ir
Nevv Britam. Bet tai ne viskas. Ofensyva prasidės ir
prieš japonus Dutch East Indies ar Caroline salose, kur
japonai turi tvirtas jūrų jėgas. Japonai ir vienur ir
kitur turės būti pasiruošę sutikti Jungtinių Tautų smar
kius puolimus.
Japonai iš Tokio jau praneša, kad jie sunaikinę ke
letą Amerikos laivų ir dar pridėjo, kad nuskandino
dešimt transportinių laivų su kariuomene. Tai yra ja
ponų propaganda. Jei jau japonai būtų tiek nuskandinę
Amerikos laivų, kaip jie giriasi, tai Amerika jau būtų
buvusi išmušta iš jūrų, o juk nepaslaptis, kad Amerika
dominuoja jūrose.
Karo lauke visuomet yra nuostolių. Kiek dabar Ame
rika turėjo nuostolių Solomon salų atakose, nėra žinių.
Tik žinoma, kad japonai tvirtai ginasi ir sulaukė dide
lių nuostolių.
Greitu laiku tenka laukti didesnių mūšių. Bus ban
doma išlaipinti Jungtinių Tautų kariuomenė į tas sa
las, kurias dabar japonai yra užėmę. Yra žinoma, kad
šiems kovoms yra gerai paruošti Amerikos marynai.
Galimas dalykas, kad šiose kovose bus naudojami ame
rikiečiai ir australiečiai kariai, kurie yra gen. MacArt
hur žinioje.

Jau kuris laikas, kaip naciai per savo radiją ame
rikiečius ėmė vadinti “barbarais” ir “nekultūringais”
žmonėmis. Nacių radijas skelbia, kad amerikiečiai yra
materialistai ir didelius turtus laimėjo brutališkumu.
Naciai negali užginčyti, kad Amerikos kraštas yra
galingas ir turtingas, nes tai visi žino. Užtat naciai
dabar pradėjo skleisti visokiausius niekus apie ame
rikiečius, kad jie turtingi pasidarė brutališkomis prie
monėmis.
Naciai žino, kad visos jų pavergtos tautos reiškia
simpatijos Amerikai ir tikisi iš jos laisvės, todėl naciai
pradėjo visokiais būdais šmeižti amerikiečius, vadindar
mi juos visokiais vardais.
Ten kur yra sąžinės, spaudos ir draugijų laisvė, ten
yra ir aukštas kultūrinis gyvenimas. Amerikoje yra są
žinės, spaudos ir draugijų laisvė, kuo negali girtis na
ciai. Taigi, dabar aišku kas yra kultūringas, o kas ne.
Žemaičiai sako, kad kas kuo kvep, tas ir kitą tuo tep.

Prieš trejus metus
Prieš trejus metus (1939 m. rugpiūčio 10 d.) marša
las Goering pareiškė: “Aplankiau daugelį aerodromų
ir kitas oro sustiprinimo jėgas. Apžiūrėjau Ruhr kraš
tą. Taip viskas paruošta, kad žmonės galės saugiai
dirbti ir nė viena priešo bomtaa nepalies Ruhr kraštą”.
Taip kalbėjo maršaLas Goering prieš trejus metus.
Bit jei jis dar prisimena šią savo kalbą, tai gerokai
turi rausti, nes ne viena ir ne dvi bombos palietė šį
kraštą.

HiHeris išsigąstų

Indija ir sąjungininku reikalai

sios čiukuro

kuomet

buvo

griaunamas Verdūnas ir da

rėsi pavojus pačiai

francū-

zų sostinei Paryžiui, o Fran
cūzijos

valdžią

buvo paė

męs į savo rankas ministrų
prezidentas Clemenceau,1 at
ministeri-

i • ■
joj koridoriuose ClemeneeaU
Kuris daug kalba, retai sutiko jauną karininką, pui
išpildo savo pažadėjimus. kiai atrodantį ir gražioj, su
(Kinų posakis).
prosytoj uniformoj. .: f
Pasiteiravęs Clemenceau
apie ši jaunuolį sužinojo,
kad tai yra sūnus turtingo
fabrikanto, savininko dide
Itlake every markeilio porcelianinių indų fabri
ko.
day BONO DAY!
Kitą kartą susitikęs tą
For our fighting men,
elegantą
Clemenceau rūs
for our country’* future and for freedom
čiai paklausė:
we mušt meet and
— Kas yra, po šimts per
beat our county War
Bond quota and keep on dokūnų! Ar porcelianinis in
ing it.
das, kad ir gražus, negali
Pick up your V/ar Bonds and
Stamps on your second stop
atsilaikyti prieš ugnį?
in tovvn ... right after you’ve
sold your eggs, milk, poultry,
Karininkas suprato, ką
stock or grain. No investClemenceau norėjo pasaky
ment is tou small and no investmert is -jo large .. . tbe
ti. Už dienos jis jau buvo
importam tbing is to buy
every titne you sellt
francūzų-vokiečių
fronte,
V. S. Trranry Drparlntnl
------- --- r- ---- pirmose linijose su kitais

FARMERS...

dimą į Vichy, kad prancūzų ginklai būtų siunčiami į vi
durinius Rytus, maršalo Rommel kariuomenei.
Pirmiau irgi buvo Rommel kariuomenei siunčiama
prancūzų ginklai, bet tai buvo menki kiekiai. Dabar
yra rimtesnė padėtis ir naciai reikalauja iš Vichy dides
nės pagalbos. Amerika į tai nebegalės žiūrėti pro pirš
tus. Tenka laukti rimtų konfliktų tarp Amerikos ir
Vichy.

Rusijos viltys Amerikoje

WAAC

tūkstančiais

franeūzų

ka

rių.

Kad taip Amerikos “Clemenceau” panašiai pasaky
tų balšavikiškiems bimba
lams, kurie nuolatos bimbia
apie antrą frontą:
— O, O, jūs, bimbalai, ar ne
galite sudaryti Čia raudono
sios brigados, kori padėtų
Sov. Rusijai jos juodose die
nose? Kai Frankui mušti
anais metais, tai niekelio
neprašomi
organizavot”
“Lincolno batalionus” ir
siuntėt Spanijon (Buvo ir
lietuviškų pustagalvekių, ku
rie važiavo Spanijon galvų
guldyti), o dabar, riebiai
misdami tiktai bimtbti moka
te, bet savo batiuškos Sta
lino neinate gelbėti.
Vašingtone Atstovų Rū
muose nesenai buvo įnešta,
kad į posėdžius nebūtų įsi
leidžiamas balšavikų gazietos “Daily Worker” kores
pondentas, o Trockio ati
duodąs Pruseika Čikagos
Stalino viedomosty rašo,
kad “Daily Worke»” “komplimentuoja visi padorūs
žmonės”.

MOTERIMS

spaudžia Vichy

rikos Valstybėms, kad Vokietija padariusi didelį spau-

FBAH YOU KAY<
S.6MY YOOH

kos h ranciioi buvo pasieku

LeJand Stowe, the Chicago Daily News koresponden
Ne vienas mano, jei Indijai būtų suteikta laisvė, tai tas, iš Maskvos praneša, kad Sovietų Rusijos karo va
Hitleris gerokai išsigąstų, nes Indija būtų rimta talki dai ir žmonės kasdien vis daugiau deda vilčių į Jung
ninkė prieš ašį.
tines Amerikos Valstybes, kurios padėsiančios Rusijai
Žymesni politikai siūlo suteikti Indijai laisvę ir at antruoju frontu.
gabenti Nehru, Indijos vadą, į Londoną, kad jis padėtų
Leland Stowe sako, kad Rusijoje Amerikos vardas
išdirbti planus antram frontui.
yra populeriškesnis, negu Anglijos. Jis taip pat pastėDaug yra visokių sumanymų, bet jų įgyvendinimas bi, kad Rusijoje tikima, kad Vokietija ir Japonija bus
yra kitas dalykas. Ariglija. nepageidaujanti, kad Indija sumuštos Amerikos karo vadovybėje.
išsprųstų iš jos rankų, nes ji ten turinti daug visokių
Tenka pastebėti, kad Amerikos vardas vis kas kart
interesų.
darosi visur populeriškesnis. Amerikai šiame kare teks
sulošti nepaprastai didelį vaidmenį.

Indija pergyvena krizę. Mahatma, Gandhi, Pandit
Nehru, prezidentas Azad ir dar penkiasdešimt kitų In
dijos vadų yri areštuoti. Juos areštavo britų valdžios
atstovai. Areštai buvo įvykdyti po to, kai Indijos kon
grese buvo kalbėta, kad Indijos žmonės gali neiti dirbti
darbų, kurie yra reikalingi britų karo reikalams, žo
džiu kongrese buvo pritarta pasyviam pasipriešinimui.
Indijos vadai suareštuoti tuo laiku, kada dar nebuvo
pilnai Indija paruošta sukilimui. Ar tie areštai pada
ryti tiksliai ar ne, sunku pasakyti. Visa tai paaiškės
po kelių savaičių. Dabar sunku pasakyti kaip toliau
Indijos gyventojai į tai reaguos ir kaip bus toliau ve Panaikinta Huncheno sutartis
damos kovos už Indijos nepriklausomybę.
Anthony Eden oficialiai praneša, kad jau panaikinta
Dabar yra aišku, kad britų valdžios žmonėms nepa Muncheno sutartis, kur iš vienos pusės Anglija ir Pran
sisekė įtikinti Indijos vadų ir jų gyventojų, kad britai cūzija, o iš kitos pusės diktatoriai — Hitleris ir Mustikrai suteiks po karo Indijai nepriklausomybę.
solinis buvo pasirašę.
Indijoje vykstančia krize stengsis pasinaudoti Japo
Neville Chamberlain manė, kad Muncheno sutartimi
nija ir darys viską, kad galėtų kuo daugiausiai pakenk išgelbės taiką. Chamberlain grįžęs iš Muncheno į Lon
ti Jungtinėms Tautoms. Kiek japonai ras Indijoje pri doną pasakė: “Aš parvežiau taiką mūsų laikams”. Jis
tarėjų, sunku pasakyti. Galimas dalykas, kad atsiras tikėjo, kad tikrai bus taika, bet ką kitą galvojo dikta
tokių ir tokių. Yra manoma, kad japonai liaudyje mažai toriai.
ras sau pritarėjų, ypač Bombay gatvėse, nes ji žino,
Anglijos stiprybė buvo tame, kad ji savo politikoje
kad susidėjimas su japonais reiškia irgi negauti lais planus suprojektuodavo šimtui metų, žiūrėdavo šimto
vės. Bombay žmonės daugiau solidarizuos su kiniečiais metų perspektyvoje. Bet visai kas kita įvyko 1938 m.
ir filipinais.
rugsėjo 30 dieną, kada buvo pasirašyta Muncheno su
Kokią poziciją užims Indijos kariuomenė, kuri dau tartis ir Čekoslovakija huvo paaukota.
giausia susideda iš mahometonų, 9ikhs ir kitų Hiftdu
Šiandien vėl čekoslovakai džiūgauja, kad panaikinta
politinių šonų? ši kariuomenė neturi ryšių su vadais, toji sutartis, kuri jiems išplėšė laisvę ir žmonišką gy
kurie yra pasodinti į kalėjimą. Atrodo, kad Indijos ka venimą. Jie tiki, kad vėl bus laisvi ir nepriklausomi.
riuomenė yra ištikima Anglijai.*
Indijoje padėtis labai rimta. Jei Indijoje įsigalėtų
japonai, tii tada pasunkėtų Kinijos reikalai, nes iš In
dijos siunčiama pagalba Kinijai.
Gen. Auguste Nogues, prancūzų vadas šiaurės Afri
Reikia manyti, kad Jungtinių Tautų politikai viską
darys, kad galima būtų su Indija susikalbėti, kad ji koje ir gubernatorius Tunise, praneša Jungtinėms Ame
būtų sąjungininkų, o ne ašies talkininkė.

pasaulinę

varna, kuomet vokiečių ata

sitiko, kad karo

Kačių propaganda

JUSI DUMS

Kuomet žmogus nėįsileidžiamas į mitingus, tai rei
škia, kad ten mitingauja
padorūs žmonės ir nepado
raus nenori įsileisti. Arba
priešingai — gengė nepa
dorių žmonių nenori įsileis
ti padoraus žmogaus.
Valug Pruseikos išeitų,
kad Atstovų Rūaaose Va
šingtone mitingauja nepa
dorūs žmones.
i

INSPEKCIJA

("Umugas" Arnu misOMSI*

Pulk. Don Faith (priešaky), Dės Moines Fort komendantas, ir Mrs. O. C. Hobby
(antroji) WAAC (Women’s Army Auniliary Corps) moterims daro inspekciją. Sios *
moterys mokslinamos karininkenj^męte^

, rr >b C •
A B

. <

g*'

DESUOSI

Antradienis, rugp. 12, 1942

Šitaip gyvenu Čikagos
bomai

✓HAYVAIIAN record breakers

MELROSE PARKAS PUIKIAI PASIRODO U. S.
WAR BONŲ TIKIETŲ GRAŽINIME
New York ir New Jersey valstybės taip pat
turi gražy rekordų!

Dėmesio!

— Tai kur dabar gyveni?
— Parkuose. Čia dar ge
riau, kaip viduje — fresh
air.
— Ar policija ’nebadeShukis,
K.
Steiga,
J.
BabSkodžienė pardavė
riuoja”?
linskas, J. Staskevičius, T.
13 knygučių
— Ne, niekas nekliudo kol
»
Lučiūnas, J. Berming, M.
bumauji garbingai, kol ne
Dienr. ‘Draugo” $1,000.00 Rusienė, K. Šilinis, A. Drunvagi. Aš to nedarau. Jei aš
U. S. War Bonų tikietų pla gis, J. Bubnis, O. Lišaukievogčiau, neateičiau pas jus
nė,
J.
Abluz
ir
kiti
priete

tinime vienas asmuo iš Mel
prašyti dėl valgio.
rose Parko iki šios dienos liai grąžino tikietus.
— Kai parkuose pasilieki
gauna pirmą prizą. Tai Ona
per naktį gal kiti bomai ra
Skodžienė, kuri yra parda Iš plačios Chicagos
mybės neduoda?
vus net 13 knygučių tikietų!
— Jei jau parke hakvoji,
Iš Chicago šiomis dieno
dienraščio “Draugo” pikni
tai jau visi žino, kad esi
kui Labor Dienai, rugsėjo mis sekantieji grąžino tikie
“broken”, palaužtas. Kad ką
tų
knygutes:
S.
Albergs,
A.
7 d. Vytauto parke. Taip, O.
nors turėtumei, nakvotumei
Skodžienė savo darbštumu Zdankus, O. Mockienė, A.
kur kambaryje. Parkuose
tikrai pralenkė visų koloni Judvytis, J. Pachankis, L.
mes turime savo draugus,
jų veikėjus. Be jos, iš Mel Labanauskas, Lietuvos Kon
kompanijas: vienoje vietoje
rose Park dar sekantieji grą sulatas, A. Valevičia ir B.
būrys lenkų, kitur lietuvių,
žino tikietus: M. Gambro- Žemgulienė.
kitur kitokių. Jei kas nusi
wicz, M. Rainienė, J. Žvirb
kalsta, visi šokame ant to.
Iš Marąuette Park kolo
lis, M. Janušauskienė, A. švil nijos: Jasudavičius, M. Stulc'Dnufiu" leme teiepnoto) Žinoma, atsargumo reikia.
pauskienė, Šv. Onos draugi gaitis, K. Zansytis, A. Mar Kiyoshi Nakama (left), Ohio State, and Bill Smith, re- Aš kai gulu nakčiai ant pie
ja, M. Martinkienė ir Ig. Ge- tinavičius ir kiti.
presenting Alexander House Community Association, velės, vieton pagalvės pasi
džius.
Iš West Sidės: J. Totorai Maue, Hawaii, home of both, sėt records at AAU Men’s dedu savo batus, kad kas
Outdoor Swimming Championships at Nevv London, Conn. nenuneštų. Pasiklojame po
tis, K. Ulis, Mikšienė.
New York ir New Jersey
Nakama sėt nevv vvorld mark of 20 min. 9 see. for the pierių — tai mūsų lova. Kai
Iš
Bridgeport
:
Staražins

valstybės
užeina lietus ar šaltas oras,
kaitė, A. Gilienė, Kaseliaus- mile, Smith swam 220-yd-free-style event in 2 min. 10.7 see.
lendame kur ant laiptų, į ko
a nevv American record.
Tolimoje New Jersey val kienė.
ridorių. Čia galima naktį
Iš Dievo Apvaizdos par&r
stybėje taipgi yra daug nuo
prasnausti, tik reikia žinot
širdžių “Draugo” prietelių, pijos: P. Ivanauskienė (grą
kada atsikelti^ kad nebūtų
nes iš ten sekantieji grąži žino dvi knygutes), V. Miužimtas kelias išeinantiems
no bonų knygutes:1 V. Ber čienė, J. Ruzaitis.
žmonėms. Žiemą tai patrau
Iš Brighton Park: J. žemnatonis, U. Martinaitienė, A.
Gyvenimas parduotas už
— Turėjau šeimą, gerus kiame į Downtown. Ten net
Jankūnienė, W. Karpauskas, beris, O. Guzaitienė.
stiklą degtinės
darbus. Uždirbdavau po 25 ųž daimuką gali gauti nak
Iš North Side: A. Rasi
P.' Šatkus, K. Bubinas, J.
dolerius į savaitę. Bet ot čiai prieglaudą, o jei visiš
Daukšys, G. Sinkevičienė, J. mas ir A. Kumšlytis.
w Ar galėtumėte tikėti, kad pradėjau gerti. Nė pats ne kai nieko neturime, tai yra
Eklevičius, A. Apanavičius,
Iš So. Chicago: B. Cicke- Čikagoje yra tokių žmonių, žinau, kaip aš taip įsiva viena policijos stotis, kur
J. Bubnienė, V. Radzevičie vičius.
kurie parduoda savo auksi riau. Kažkaip žmona su ki galima naktį praleisti.
nė, J. Žimantis ir A. Biskis.
Iš Town’ of Lake F. Levic nį dantį, kad galėtų nusi tu susidėjo. Gyvenimas pai — O ką veiki per dieną?
New York valstybės žmo kas.
pirkti vyno ir ligoninėms ro, o ir mano tėvas mirė nuo — Einu aplinkui, noriu
nės taip pat nuoširdžiai re Visiems nuoširdus ačiū. duoda kraują, kad už gau gėrimo, tai gal iš jo pa gauti keletą nikelių. Kai kam
mia “Draugo” pikniką: J. Laukiame naujų vardų.
tus dolerius pirktųsi degti veldėjau tą palinkimą. Da langus nuplaunu, o kartais
nę. Jie neturi nei savo kam bar jau bus ketveri metai mano senybiniai draugai iš
iki piknikėlio, už tat bran-1 bario, nei savos lovos ir gy kai taip blaškausi. Dirbau meta po daimuką, net ir po
giosios ir brangieji, reikia vastį palaiko tik tuo, ką kas “Stop and Shop”, kai tik ga kvotė rį.
suskubti kiek galima grei nors jiems įmeta į jų išties
vau pirmą algą, pasigėriau,
(Bus daugiau)
čiau prie darbo, nuosekliai tą ranką. Vieną dieną pa
išvarė.
Dirbau
“
Marshal
Fi

aptarti visą piknikėlio prog prašiau vieną tokį vyrą at
ramą, na, ir žinoma, plačiau sisėsti ir pasipasakoti. Be eld”, vėl tas pats. Gavau Nusižeminimas daugiau
Šį vakarą 7:30 valandą iš padirbėti, sukviesti kuo dau- / veik per metus Laiko dažnai darbą pas “Wieboldts”. Ir šviesos suteikta žmogaus
eilės rinksimės į antrą vie giausia svečių iš visų Chi jis pasibelsdavo į mūsų na čia tokiu pat būdu darbo protui, negu tuščias ir pai
šą Vargdienių Seserų Gildos cagos kolonijų, kad tas pik mų duris, į jo delną įsprau netekau...
kas gudravimas.
nikėlis
būtų
sėkmingas.
Tai

susirinkimą Aušros Vartų
džiamas mažas pinigėlis at
gi,
darbas
pradėtas,
už
tai
parapijos salėj. Klebonas ku
vėrė jo lūpas ir dabar jisai
nigas Dambrauskas, kuris prašome ir tikimės, kad šį kaip prijaukintas paukščiu CRANE
COAL
CO.
yra viršminėtos draugijos vakarą 7:30 vai. gausingai kas sėdėdamas ant “porčių”
VVEST VIRGINIA GENUINE
dvasios vadas, maloniai pra suvažiuosite į Aušros Vartų ir išalkęs valgydamas pa
POCAHONTAS
parapijos
salę
ir
galutinai
šo visų kolonijų atstovų kuo
duotą “sendvičių” pasakojo
Kol dabartinis stakas dar nei&parduoskaitlingiausiai suvažiuoti ir aptarsime ir pasidalinsime savo nepaprasta istoriją:
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
atsivežti naujų narių. Varg darbais. Lauksime visų! K.
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
dienių Seserų Gildą nespė
kelio karo jums: *
jus susiorganizuoti, jau pra
POCAHONTAS,
/ r
IVOLK STL UI O
194? VV.sl T~.'h St.j.f
dėjo ir savo viešą veiklą.
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O»O0
For Victory...
GENUINE POCAHONTAS,
Pirmoji pramoga — pikni
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
kėlis įvyks rugsėjo 20 die
0.3.
DEFENSE
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri ,$|A CA
ną, West Sidėje, “parapijos
kepimui
pečiuose ir namų šildytuvams.. * IV.OV
\\<m
1
‘
iiotoi
.
k
tum
BONDS
“Rūtos” darže. Tikietai jau
hHEST
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022
STAMhS
atspausdinti, o laiko beliko
•o\i i.afav 11 rr <
t«Ltai apie penkios savaitės

Svarbus Fedeiacijos Chi
cago apskrities susirinkimas
įvyks trečiadienį, rugpiūčio
12 d. 8 vai. vakare Aušros
Vartų parapijos mokyklos ;
kambary. Visi skyrių ir or
ganizacijų atstovai būtinai
turi atvykti, nes turime rei
kalų apsvarstyti.

Šiandie — antradienį, 7
valandą vakare girdėsim gra
žią Peoples Bendrovės radii
programą iš stoties WGES
Programoj dalyvaus “grena
dieriai”, M. Batutis, F. Ja
kubauskas, B. Vaitekūnas ir

Žymi lietuvių
finansinė jvtaiga

LEO NORKUS, Jr.
”«>

DISTRIBUTOR
OP

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (whoiesale) kainomis pristato | alines ir ki*
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

TUŠO8. CLARINETAI. TROM
BONAI.
SAJCAPHONES,
FLUTE8 M "cmm" ->. 1(6.00. (37.69,
(45ff» Ir (78.00. Vist »ar*ntuotl
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANMKI MANDOLINAI. BANJOS,
8MUIKOS. TKNOR BANJOS —
(8.80. (KO. (12.(0 Iki (18.00.
STRIUNINIAI BASAI — (00 00,
(716.00 lr (330.00. BASO U2D E NO A LAS — (1(.00. 8MICELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAM8 BASAMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — (1.80. (3.00. (8.00.
(10.00 Ir (18.00. Striūnos <101 vi
lių vlrlhnlnėtų Inetrumentų. HA.MS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - (18.60,
(23.(0. (35.00. (80 00. I’EDALS,
HI BOT8,
CTMBOLB.
DRUM
HEADS pataisomi jura* palau
kiant.
MOUTH PIECE vislema
brase lr "read" Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
BKSPERTTVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH patalsymaa.
Atstatymas vttų dailų Ciams■as.
Triūboms, " Saaagknnea,
talkoms tr Gultai

GOLDfiTETN’8 MŪŠIO RHOP
(H HazweU SA, Ctdrago.

SUKNELIŲ

REMKITE
SENĄ.
LIETI VIŲ
DRAUGĄ

N.

KA.\IW(, sav.

MUTUAL L1QLOK CO.
4707 So. Halsted St
Telefonas: BOULEVAIUJ 0014

MES
i
4G-ti metai
DJ
MOKAMU v /2 /C sėkmingai patarnauja t*

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

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKĖS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehiU 2242

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets —*• Bedroom Sets — Rūgs

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

Nationally advertiaed itema.

i

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

KOL DAR HHHPARDUOTI *

lš» ežkijanie
po vl-ą
Chicago.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

I KK j

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ
MILŽINIŠKO STARO MIZIRAIJNIŲ INKTRL'MElTrVPASINAUDOKIT PROGA DABAR

ĮSTAIGA

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

*8.75

GERKIT TIK GER4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Bis Alus yra pagamintas U importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LIQUOR

Taupykite... Džiaugsitės

Šį vakarą rinksis
Vargdieniu Seserų
Gildos nariai-ės

I’OSSII . :

WHOLESALE

Radio

KAIP CIKAGOS'BUMAI .SAVO KRAUJĄ MAINO
Į DEGTINE

i

kiti. Nepamirškite pasiklau
syti.
Rep. XXX

J

PRIEINAMOMIS

RĄRĄR

KAINOMIS

LJzADZaiy

Yra Geriau8ias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
MOTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

Atvyk ) mflsų Jardą ir apžiflt€k ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLW0KK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, viš
tų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Kask, Combination — I)oor and Insalation
labai

ftTns riišlnt motnaų kailiniai. (uUlliikatn itap'io'tAto
rlntli kotai pamHtrida imimriiUomls kaU><nnls.
ATEIKITE

IR

PATVN

PAMATYKITE

arha

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

MAKDIENt

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

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

CARR-MOODY LUMBER CO.

Yards 2588

LIETUVIAI SALESMANAI

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

£ Si

3039 South Halated SL

Tel. VlCtory 1272

f
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Antradienis, rugp. 12, 1$42

S±e

Priešui puolant iš oro

Rytoj vakarą Chicagoj ir
apylinkėse vykdomas "blackoutas"

U. S. 0. surinkta
1,620.304 doleriai
Šios savaitės pradžioj bu
vo surinkta 1,620,304 dole
riai United Service Organi
zations fondui. Chicagos
kvota yra 1,749,432 dol. Tai
gi jau mažai ko trūksta.
Fondo sudarymo kampa
nijos generalinis pirminin
kas H. D. Pettibone tikisi,
kad artimiausiomis dieno
mis kvota su kaupu bus at
siekta.

Tas yra didžiai svarbus bandymas

apsidrausti nuo orinių atakų
darbininkų. Vie
Pirmasis pilnutinis Chica vanorių
go ir apylinkių karo metu nas Chicago miestas turi
nutamsymas (blackout) įvy apie 16,000 blokų kapitonų.
ksta rytoj, rugpiūčio 12 d., Tie visi darbininkai nutam
vakarą per pusvalandį — symo metu budės, kad prieš
nuo 10:00 iki 10:30. Be Chi nutamsymą nebūtų nusicagos ir apylinkių nutamsy i žengiama.
mas įvyks ir trijų gretimų
Nutamsymas bus paskelb
valstybių — Michigan, Wis- tas fabrikų ir specialiai įtai
consin ir Indiana, dalyse. sytomis švilpynėmis. Šis
Office of Civilian Deefense
Chicago srities saugumo
tarnybos deputuotas koor
dinatorius Ralph H. Burke
pareiškia, kad nutamsymo
bandymas yra labai svar
bus dalykas. Jis tikisi, kad
visos bendruomenės ir visi
gyventojai į tai rimtai at
sineš ir šiame žygyje koo
peruos su autoritetais. Tas
visiems turi rūpėti, nes tai
priemonė apsidrausti nuo
orinių priešo atakų.

Koordinatorius Burke nu
rodo, kad kas vienaip, ar
kitaip neigs nutamsymą,
tas nusikals ir už tai bus
traukiamas tieson.
,' Office of Civilian Defen
se Chicagoj ir apylinkėse
turi apie pusę milijono sa

aliarmas bus pradėtas 9:55.
Per penkias minutas turi
būt užgesintos visos švie
sos gatvėse ir namuose ir
vispį srity sulaikytas visas
judėjimą^. Nutamsymo me
tu žmonėms uždrausta
apI
leisti • namus, išeiti gatvėn
pasidaryti. Gatvėse budi ir
viską! stębi tik civilinės ap
saugok ofiso pripažinti dar
bininkai, kaip tai blokų ka
pitonai, zonų viršininkai ir
kiti. Jie negali žmonėms įsa
kyti, ką turi daryti. Jų pa
reiga
civilinės apsaugos
viršininkams pranešti, kaip
nutamsymas vyko, kaip žmo
nės į tai atsinešė. Nutamsy
mo tvarką vykdo policiniai
organai.

Namu savininkams
■

Civilių saugumo vadovybei pranešus, kad priešo lėktu
vai artinasi linkui miesto, paskelbus visuotiną užtemdy
mą, gyventojams reikia sueiti į slėptuves, o jų neturint
— į namo skiepą arti durų ar lango išėjimui, kaip atvaiz
de matome, ir ten pasilikti iki bus paskelbta, kad pavo
jus praėjęs.
jams patarimas:

Per “blackoutą” būkite 1 Illinois National
namie. Klausykite per radi Day Chicagoj
ją pranešimų ir žinių. Tas
yra geriausia civiliniams Gubernatorius Green išlei
moralė. Neikite gatvėn, ten do prokliamaciją. SkiriaIllinois National Day (Illi
nieko nematysite.

Apkaltinta už
vėliavos niekinimą

Musų Didelė Krautuvė

atsilankyti į milžinišką Rugpiūčic
Mėnesio Išpardavimą Rakandų, Ge*

sinių Pečių, Parlor Setų, Lovų, Mat*
rasų, Radio, Karpetų. Kainos žemos
— sutaupimas nuo 30 iki 50 nuoš.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

avi a

-

bus išaiškinta

Michigan City, Ind., teis
me už vėliavos niekinimą
Mayoro Kelly gyventoapkaltinta Mrs. Hiram C.
Blake, kuri priklauso Jehovah Witnesses religinei sek
tai. Teisme iškelta aikštėn,
kad iš viešosios mokyklos
pašalinta jos dvi dukrelės,
10 ir 12 m. amž., kurios
atsisakė saliutuoti vėliavą.
Rakandų, Radio, Jewelry,
Jos taip darė motinai lie
piant.
po vienu stogu
Nuteista 30-iai dienų ka
lėti. Beet teisėjas bausmę
suspendavo su sąlyga, kad
3241 South Halsted St.
rugsėjo 8 d. jinai grąžintų
mergaites mokyklon ir liep
tų joms saliutuoti vėliavą.

Budrikas nuoširdžiai užkviečia visus

IV

nois Nacionalinę Dieną), ku
ri bus minima šio rugpiū
čio mėn. 23 dieną popiet
Soldier- Fielde, Chicagoj.
Šias iškilmes rengia Foerign Language Division of
the Illinois State Council
of Defense. Dalyvaus įvairių
tautybių patrijotinės orga
nizacijos. Bus žavinga pro
grama.

Nereikalingus raktus
rinkti kampanija

Chicago City Hali vakar
mayoras Kelly atidarė rak
tų rinkimo kampaniją var
du ir šūkiu “Raktai karą
laimėti”.
Apatiniam aukšte City
Hali ant aslos pastatyta sta
tinė ir piliečiai pakviesti
ten mesti nereikalingus se
nus raktus ir kitus mažes
Chicagos Muzikos
nius metalinuis daiktus. Su
Festivalis
rinkti raktai ir kiti daiktai
Chicago Tribūne pastan bus pavesti karo gamybai.
gomis rengiamas trylikta
sis metinis Chicagos Muzi 26,000 svarų
»
kos Festivalis rugpiūčio 15
d., ateinantį
šeštadienį, riebalą surinkta
Soldier Fielde. Bus kariniai
Pranešta, kad Ulinoiso
spektakliai, dalyvaus kari valstybėje praeitą savaitę
nių jėgų daliniai, chorai ir surinkta 26,000 svarų rie
soloistai. Bus rodoma, kaip balų, iš ko bus pagaminta
gaminamas plienas.
apie 2,500 svarų glicerinos,
Pelnas bus padalintas Ar reikalingos
sprogstamąjai
my Emergency Relief fon medžiagai.
dui ir Navy Relief draugi
Šeimininkės už surink
jai.
tus riebalus gauna 4 centus
vienam svarui.
Praeitą sekmadienį Grant
parke prisaikinta 10,000 au- Bruno Tumpis, 21 m. amž.,
xiliarinių policininkų ir ug policijos pašautas, kai jis
niagesių Chicago Civivilian bandė vogtu automobiliu su
Defense korpusui.
dviem sėbrais pabėgti.
NONY LISSEN FELLAS.'TH' JUNIOR
ELECTIONS ARE COMIN’ OFF NEX\
VVEEK AN WE AIN'T GOT A CANOIDATE FER PRESIDENT.'NOW 1 AIN'T <
GONNA RUN FER PRESIOCNT 8UT Vrt GOTTA
|GET SOMEBUDDYzkT'RUN in my,
place:

3241 So. Halsted St.

X Šiandie Chicago lietu
viai vargonininkai turi sa
vybės išvažiavimą Powers
Lake. Tai tradicinė vargo
nininkų poilsio — pasilinks
minimo diena. Išvažiavime
dalyvauja ir svečias Varg.
Są-gos centro pirm. komp.
A. Aleksis.
u I'
X Kun. dr. J. Vaškas, M.
I.C., Marianapolio kolegijos
rektorius, praeitą sekmadie
nį savo automobiliu iš Chi
cago grįžo į Marianapolį.
Sykiu išvyko į Rytus ir prof.

X Vargdieniui Seserų Gildos narių svarbus susirin
kimas įvyks rugpiūčio 11 d.
Aušros Vartų parap. salėj
7:30 vai. vak. Dvasios va
das, kun. J. Dambrauskas
labai prašo visus tuos, ku
rie jau įsirašė, ir tuos, ku
rie dar norėtų įsirašyti į
draugiją, kuo skaitlingiau
siai suvažiuoti iš visų Chi
cagos ir Cicero kolonijų.
X Konstancija Kazakevi
čienė, 713 N. Central Avė.,
su savo šeima išvyksta atos
togų į Lake Delavan, Wis.,
vienos savaitės laikui. Ji yra nuoširdi “Draugo” bičiu
lė ir rėmėja lietuviškų kil
nių darbų.
X Kotryna Nedvaraitė,
bridgeportietė, lietuvių sene
lių prieglaudai paklojo visą
šimtą dolerių ir tampa labdarių sąjungos garbės nare.
Jos noru yra, kad ir kiti
tautiečiai aukotų šiam svar
biam reikalui. Jos pavyzdys
yra gražus, sektinas.
X Šurum-Burum moterų
choro dainos praeitą sekma
dienį Aušros Vartų parapi
jos piknike garsiai ir gra
žiai skambėjo Vytauto par
ke. Kai kurios choro narės
yra buvusios vestsaidietės.
Daugelis vestsaidiečių ta
čiau pasigedo “Panevėžio”
moterų choro.

PASKOLOS
DAROMOS
ANT

PIRMŲ

MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

žem&s plotas 30 p6dų; karštas
vanduo; yra tr garadžlus

Suimtas moters
užpuolikas
Suimtas Michael Wojcik,
35 m. amž., kurs penktadie
nį kėsinosi užpulti vieną
moterį. Suimtasis policijai
pasisakė, kad jis 10 metų
jau kalėjęs už moters išgė
dinimą.

Chicagietis prigėrė
Fancher ežere, Indianoj,
valčiai, apsivožus prigėrė
Thomas Clifford, 26
m.
amž., 2316 E. 106 gat. Ki
tiems dviems vyrams pasi
sekė išplaukti į pakraštį.

'JUNIOR LEAGUE'/

THAT SETTLES

X Aušros Vartų parapi
jos piknikas praeitą sekma
dienį Vytauto parke pasise
kė taip, kaip niekuomet pa
rapijos istorijoj. Visi West
Side lietuviai buvo suvažia
vę į parką, be to labai daug
žmonių buvo iš kitų Chica
go lietuvių kolonijų.

Brighton Park Landlords
Association turės specialų
susirinkimą šio rugpiūčio
13 d., 7:30 vakarą, Ameri
can Legion patalpose, 4416
So. Westem avė. Vyriausy
bės atstovai iš Office of
Price Administration išaiš
kins butų nuomų užšaldy
mo klausimą. Kviečiami su
sirinkimam ne vien šios or
ganizacijos nariai, bet ir ki
ti namų savininkai. Proga
išgirsti vyriausybės nusista K. Pakštas.
tymą.
X A. Daugirdas, išgelbė
jęs savo gyvastį nuo Stalino
Laivynui reikia
saulės, neseniai atvykęs į Ameriką, o šiomis dienomis į
daugiau kapelionu
Chicago, praeitą sekmadienį
U. S. laivyno 9-ojo distrik pirmą sykį pamatė Ameri
to naujokų radimo direkto kos lietuvių pikniką Vytau
rius kap. E. S. Root prane to parke. Gėrėjosi lietuvių
ša, kad laivynui reikalinga ryžtingumu palaikyti savo
gauti daugiau kapelionų. kalbą ir dainas, kurios visą
Kandidatai neturi būti jau dieną skambėjo po parką.
nesni 24 metų ir nesenesni
X Lietuvos Vyčių organi
44 metų amžiaus. Aplikaci
jas galima galit! Board of zacijos seimas prasideda
Trade namuose, Chicagoj. šiandien, rugp. 11 d., S. Bos
ton, Mass. Seimas tęsis tris
dienas. Kiek teko patirti,
Negro didvyrio
šiame seime iš Chicago ne
bus nei vieno atstovo. Au
vardu stovykla
tomobiliais negalima važiuo
Great Lakęs Navai Trai ti .dėl gazolino suvaržymo,
ning stotyje yra mankšto- o traukiniais — brangi ke
mų negrų jūrininkų stovyk lionė.
la, kuri tomis dienomis pa
vadinta civilinio karo lai
kų laivo Keokuk negro ka
Extra! Extra!
pitono
didvyrio Robert
Marųuette Manor
Smalls vardu.
2-jų aukš. mūr. 2x6 namas —

HEY NAPPY.' I JUS' FOON’
„
OUT THAT *TUFFY'M£LEAN
, IS RUNNlN* FER PRESIDENT
UV TH'

mu

X Kun. A. Mažukna, MIC.,
prieš pora dienų buvo atvy
kęs Chicagon iš Milvvaukee,
Wis., kur darbuojasi lietu
vių tarpe ir žada ten kuo
daugiausiai išplatinti dienr.
“Draugo”.

sisr'r

$12.300

4 fletų mOr. 1x5 — 3x4 kamb.
Žemes sklypas yra 36x125 p.
Garadžlus 2 auto- tfjl 1 OHO
moblllams. Kaina. $ 1 X,OUU
Modernus 6 kamb. ’cottage’ su
aukštu cemento fundamentu;
30 pėdų plotis.
Kaina ...................
5-klų kamb. med'nls ‘cottage'
su 75 pėdų frontažu. Yra Ir (
garadžlus 2 auto- ČJ J CHO
moblllams. Kaina. »P “,OUU
t
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), nuomos J14l,00
Steam beat, 2 automobiliams
garadžlu’, arti 70-tos Ir 1 So.

$ 5,400

SX’a.7,500

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

Brighton Park
2x4 kamb. mflrtnts namas —
bungalow stogas, saules salo
nas yra fronte.
Kaina ......................

$ 8,500

H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
W. BRZEZINSKI
5200 SO. ASHLAND AVEJIUE

FELLAS.VVE GOTTA RUN A INTELLIGUNT
CANDIOATE AN* 1 PICK OGLETHORP/
OGLETHORP HERElL RUN IN MY
PLACE, AN' IF EVERBUDOV VOTCS
FER HIM , THEN ĮlL BE ELECTED
BY PROXYZ

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben.

J.

KAZANAUSKAS

Sekretorius

w SOUNDS KINDA SILLY,
NAPPY f VNITH ALL THEM GUYS
YOTIN’ FER MCLEAN YOU'
EKPCC? T'BE ELECTEO JES',
'CAUSE THIS GUY 'PRQXY' ISJ ==
VOTIN' FER YAf/e«O

IT -

I""

Tel.: CALUMET 4591
'mere
Budriko

Leidžiami

Lietuviški

Programai:

WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą
WHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

I

comes

[NOZ2LENOSE

Į.MtfF.'j
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