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ithe people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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PACIFIKE KOVOS DAR TEBELIEPSNOJ A
‘CCV

Rusijos Laivyno Bazėm Pavojus A uga
Pacifiko frontas verda

RUSIJOS SPAUDA ĮSPĖJA:
RUSIJAI PAVOJUS DIDĖJA

LONDONAS PRAMATO NETRUKUS
SĄJUNGININKŲ LAIMĖJIMĄ
Išvijo japonus iš Kokodos pozicijų Nau*

jojoj Gvinėjoj, bombardavo Timorą
LONDONAS, rugp. 11d.—
Londono spauda pranešimuo
se iš Sidney, Australijos, pa
reiškia, jog sąjungininkų
atakos ant japonų bazių
Solomon salose “atrodo pa
siekusios tokio laipsnio, kur

Rusijos likimas sprendžiamas kovose
prie Dono, Kubaniaus - R. Žvaigždė

laimėjimas yra galimas, jei
ankstesnieji -laimėjimai bus
išnaudoti.”

Gen. MacArthur štabas,
rugp. 11 d.—Šiandie pietva
karių Pacifiko kovų zona
išsiplėtė per 2,500 mylių į
šiaurę nuo Australijos. Są
laivynas, aviaci
Nacis išsigando jungininkų
ja ir kariuomenė pravedė
MILAN, rugp. 11 d. — smarkias atakas prieš japo
Šiandie 50 metų Vokieti nus nuo Solomon salų iki
joj gimęs Amerikos išda Timoro.
vikas Max Stephan, kuris
Australijos premjeras
pasmerktas mirti Lapkri John Curtin pareiškė, jog
čio 18 d., jau neteko savo “nors japonai Solomon sa
ankstesnės drąsos ir savo lose smarkiai kontratakuoja,
("Drauru" Acme telephoto t
advokatui pareiškė:
mes laikomės savo pozici
Amerikiečių sausžemio, jūros ir oro jėgos smogia japonams Solomon salose ir, kaip
“Aš pekliškai įklimpau. jų.” Tai huvo pirmasis ofi
pranešta, daro < pažangą Tulagi — Guadal-canal srityje. Svarbiausia U. S. laivyno ak
“Aš niekados nesiląži- cialus pranešimas Ausrtalicija koncentruojama Solomon salose, bet oriniai veiksmai nukreipti prieš Naująją nau, kad manęs nepa
joje.
Gvinėją ir Naująją Britain.
kars.”
Išvijo Japonus iš Kokodos.
Jis nubaustas už padė
-. - / *-• —
Amerikos vicead m i r o 1 o
jimą pabėgti nacių lakū
Kinai pritaria
Riaušėse žuvo
nui Įeit, Peter Krug, ka Robert L. Ghormley vado
ris pabėgo iŠ Kanados in vaujami mariziai ir kitos
PACIFIKAS.
indų kovoms
28 asmenys
ternavimo , stovyklos ir kariuomenės pajėgos, laivy
Sąjungininkų. . invaz i j a
CHUNGKINGAS, rugp. 11 Solomon salosna tebevyk
BOMBAY, rugp. 11 d. — buvo suimtas Texas vals no aimotų priedangoje ir
aviacijos paramoje, išlaipin
d. — Kinai šiandie pareiškė sta visu smarkumu. Tuo Besiplečiant Indijoj riau tybėj.
ti krantan Tulagi apylinkė
savo užuojautą Indijos na tarpu sąjungininkui avia šėms į Bombėjų pasiųsta ■ . i ■ »... », i i i
je, Solomon salose.
cionalistams ir spauda pa cija plačiu mastu bombar britų kariuomenės daliniai.
Gen. Douglas MacArthur
reiškė apgailestavimo dėl duoja japonų bazes piet Tuo tarpu minios susirėmi Rusai nenutrauks
vadovaujama
sąjunginin k ų
nacionalistų vadų arešto tuo vakarių Pacifiko karo zo muose au jolicija žuvo dar
kovų
—
Standley
„kariuomenė, sulaukusi dau
pačiu laiku kreipdamosi į noj.
13 asmenų ir 30 sužeista.
britus, kad būtų paieškota
Kai kuriose dirbtuvėse
MASKVA, rugp. 11 d. - giau paramos pradėjo ata
EUROPA.
taikaus susitarimo būdų.
nutrauktas darbas ,nors For Amerikos ambasadorius Wil kas Papua apylinkėje, Nau
Kaukazo fronte vokie do dirbtuvės dar tebedirba. liana lt. Standley pareiškė, jojoj Gvinėjoj ir privertė
Vyriausybės atstovai pa
reiškė, jog Kinija pasiren čiai žygiuoja Maikopo
Įvairiuose miestuose uždą jog rusai laikypls prieš vo japonus pasitraukti iš pa
japonus
gus dėti visas galimas pas laukais ir jų žygis sudaro romą prekyba ir įvyksta mi kiečius, ftors jis ir maža vil ruoštų pozicijų prie Koko
Pavojus Didėja.
CHUNGKINGAS, rugp. 11 tangas, kad nldijon būtų didelį pavojų Rusijos lai nios apiplėšimai. Bijomasi, ties teturi, kad anksti būtų dos, šešiašdešimt mylių nuo
Vyriauseybės laikra štiš
vyno bazėms Novorosisk kad šis pasireiškimas gali atidarytas antrasis frontas Port Moresby.
Izviestija pareiškė, jog “su d. — Šiandie paskelbta, jog grąžinta ramybė, nes kitaip
Bombarduoja Laivus
ir Tuapse.
išsiplėsti ir bet koks preky Europoj.
sidaręs mūsų kraštui pavo Amerikos laivynui vedant neramumai galį sutrukdyti
Prancūzijoje prasidėjo bos veikimas Indijoje gali
Jis pabrėžė nepastebėjęs Prie Timoro.
jus padidėjo.” Ir todėl, pa smarkias kovas Solomon sa karo žygius ir {ypač reikme
nauja
teroro
banga
prieš
nutrukti.
X ji
jokių žymių, kurios duotų Tuo tarpu Amerikos ir
sak laikraščio, krašto lais lų regijone, amerikiečiai la nų gabenimą Kinijon.
okupantus.
Čekoslovakijoj
Kai
kurįę
kinų
laikraščiai
Naujos demdnstf*acijos pa pagrindo manyti, kad rusai Australijos bombanešių gru
vės ir nepriklausomybės var kūnai praplėtė aavo veiks
naciai
sušaudė
dar
šešis
pareiškia,
jog
Indijos
reika

sireiškė Bombėjaus Dabar, manytų apie pasidavimą.
pės be paliovos bombarduo
du kariuomenė turinti sulai mus Kinijoje. Vakar Ame
čekus.
lavimas
nepriklausomybės
Pasak
ambasadoriaus,
Ru
rikos bombanešiai atakavo
Parei ir Matunga ' dalyse.
ja svarbias japonų bazes į
ą
kyti priešą.
pilnai atatintyą Atlanto čarsijos
visuomenė
esant
inusijaponų
okupuotą
Hankow.
Policija susirūptūusi, kad
vakarus nuo Solomon salų.
Komunistų partijos ofici
terio nuostatams, kur nuro INDIJA.
vylusi
nesulaukdama
antro

gali iškilti riaušės tarp mu-'
Vienai sąjungininkų avia
alus organas pabrėžė, jog
Taip pat vakar amerikie doma teisės kiekvienai vals
Nacionalistų! demonstra sulmonų ir indusų
jo
fronto,
bet
oficialieji
so

cijos grupei bombarduojant
tik geležinė valia galima su čiai lakūnai apmėtė bombo
tybei pasirinkti sau vyriau cijos ir riaušės prieš bri
vietų
žmonės
esą
įsitikinę,
Iki
šiol
nuo
sekmadienio
joponų aerodromus Rabaul
laikyti besiveržiančias prie mis Indokinijos bazę Haisybę ir vyriausybės formą. tus plečias. Indų vadai ti Indijos neramumuose yra kad antrojo fronto sudary apylinkėj, New Britai saloj,
šo gaujas.
fon"ą ir Hsienningą, vieną
kisi | du mėnesius nutrauk žuvę 28 asmenys ir 200 su mas priklausąs nuo karo kiti sąjungininkų bombane
Tuo tarpu rusų komunika svarbiausių japonų kariuoti visą prekybą.
strateginių faktorių.
žeistų.
šiai apmėtė bombomis japo
Naciai planuoja
tas paskelbė, jog vokiečiai menės stovyklų,
Beto,
ambasadorius
pažy

nų okupuotą Timorą, kur
pralaužę rusų fomtą prie
KINIJA.
mėjo,
jog
Maskvon
jis
neat

Pasak
pranešimų,
iš
visų
pult
New
Yorką
kai Vokietija laimės karą.
išsprogdinta japonų karo ir
Armaviro, apie 110 mylių į
Amerikos bombanešiai
trijų atakų amerikiečių avi LONDONAS, rugp. 11d.—
Lavalis savo kalbą pasakė vykęs antrojo fronto reika krovinių laivai, matomai vy
acijos daliniai grįžo Ž savo Londono spauda šiandie pa praplėtė savo Žygius prieš pirmųjų Prancūzijos karo lu, bet tik, kad supažindin kę į Solomon salas.
bazes be jokių nuostolių.
Japonus reikia išvyt
skelbė pranešimą iš “kur japonus. Bombardavo tris belaisvių grįžimo iš Vokieti tų maj. gen. Follett Brad- Fantastiniai Pranešimai.
jos proga. Prancūzai belais ley, Amerikos aviacijos ge
nors Europoj,” jog Vokieti japonų bazes.
iš Aleutų salų
Gen. MacArthur štabo at
viai paleisti tada, kai atsi nerolą, su Stalinu.
jos industrialistai ir ankš
Ouislingas prieš
stovas pareiškė, jog “japo
rado prancūzų darbininkų,
tieji nacių partijos vadai Lavalis tiki naciiį
EDMONTON, rugp. 11 d.
nų pranešimai apie nuskan
savu noru vykstančių Vokie Žuvo devyniasdešimt
svarstą galimumus orlaivių
—Pereitą nakt| senatorius norvegu dvasininkus
dinimą sąjungininkų laivų
tijon dirbti.
atakos ant New Yorko, kad laimėjimu ir žada
Chandler iš Kentucky pa
trys prancūzai
Solomonų apylinkėje yra fan
BERNAS, rugp. 11 d. — tuo būdu pakelti vokiečių
reiškė, jog “japonai turi bū
Prancūzijai
laisvę
LONDONAS, rugp. 11d.—
BERNAS, rugp. 11 d. — tastiniai.”
ti išvyti iš Aleutų,” nes Laikraščių pranešimai iš moralę.
“tol, kol jie ten yra, jie yra Oslo skelbia, jog Norvegijos Londone visi įsitikinę, jog LONDONAS, rugp. 11d.— I Pranešimai iš Stockholmo Paryžiaus radio vakar pas Oficialiai pranešama, jog
pavojus visam kontinentui.” Vidkun Ouislingas įsakė New Yorkas yra gerai pa- Britų žinių agentūra Reu skelbia, jog Pierre Lavai su kelbė, jog sušaudyta devy kovoms vykstant Solomon
šiuo metu senatorių ko Norvegijos vyskupams, ku ruoštas apsaugai ir visi na- terš paskelbė Pierre La valio traukęs policijos ir kariuo niasdešimt trys prancūzai, salų apylinkėje sąjunginin
misija vyksta Alaskon, kur rie nesutinka su jo nusista cių bombanešiai būtų sunai pareiškimą, kuriame jis pa menės didesnes pajėgas, kad sąryšyj su naujomis atako kų aviacija bombarduoja ja
jie tyrinės saugumo planus tymu, panaikinti “provizori kinti nespėję grįžti į orlai žymėjęs, kad Prancūzijai' apsaugotų Vichy vyriausy- mis ant nacių okupacinės ponų bazes iš kur japonai
kariuomenės paskyrų narių. galėtų pasiųsti paramos.
laisvės valanda išmuš tada, bę nuo galimo perversmo.
vių vežiotojus.
nę bažnyčios tarybą.”
ir vystimąsi.

MASKVA, rugp. 11 d. — rytus nuo Krasnodaro. Ru
Sovietų kariuomenės, komu sų kariuomenė pasitraukusi
nistų partijos ir vyriausybės į naujas pozicijas.
spauda šiandie kreipės į ka
ro pajėgas, kad gelbėtų Ru
siją.
Berlynas skelbia...
Spauda paprastais žod
NEW YORKAS, nigp.
žiais paskelbė visą sunkią
padėtį Kaukaze, kur nacių 11 d.—Berlyno radio pas
kariuomenė veržiasi rūkstan kelbė nepamatuotus pra
čiais Maikopo aliejaus lau nešimus, jog didžioji dalis
kais ir nudegintais kviečių
Amerikos kariuo menės,
Likimas Kaukaze.
bandžiusios išlipti prie Tulaukais prie Krasnodaro.
lagi, Solomon salose, bwKariuomenės laikr a š t i s vusi japonų sunaikinta ir
Raiudopoji žvaigždė pareiš jos transportinis. laivas
kė, jog “musų krašto liki nuskandintas.
mas yra sprendžiamas bai
Šių pranešimų šaltiniai
siose kovose prie Dono ir
nepaskelbti ir Jto net vir
Kubaniaus.”
Tuo pačiu laiku laikraš šija Japonijos pasakiškus
tis pacitavo aštuonioliktojo pranešimus. Tačiau kaip
šimtmečio generolo pareiš paprastai ašies dalininkai
kimą kariuomenei: “Mus su
skelbia nepaprastas ži
pa kalnai... Trauktis gėda
... Mes negalime tikėtis iš nias, kurių nedrjsitų pas
nieko pagalbos ... Mes sto kelbti antrasis dalininkas,
vime ant prarajos kranto.” su šiomis žiniomis turįs
Nacių kariuomenei žygiuo kokio nors sąryšio.
jant Kaukaze pirmyn susi
darė didelis pavojus rusų
Juodosios jūros laivyno ba U.S. lakūnai atakavo
zėms Novorosisk ir Tuapse.
i . •. *
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KAIP MARINAI ĮSI VER 2 P. SOLOMON SALON

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Mielas svečias

n
Springfield, 111. — Lietuviai čia džiaugėsi sulaukę
mielo svečio — komp. A. Aleksio, ypatingai išgirdę jo
balsą bažnyčioje prie vargo
nų per šv. Mišias.
Vizito proga svečias susi
ėjo labai daug senų pažįsta
mų, o klebonas kun. S. Yunkeris svečią labai nuoširdžia:
priėmė. Būrely draugų sve
čias atlankė Lincoln pamin
klą ir Mr. Fay, kuris prisi
minė svečio veikimą Spring
fielde, ypatingai per Lietu
vos Vyčių seimą valstybė'
kapitoliuje. Taipgi atlankė
Lincoln gyvenamąją vietą —

Old Salem. Svečias keletą
valandų praleido draugystė,
kun. Yunkerio, Kuperienės ii
dukrelės Virginijos, Kelerte
ir sūnaus Leon, Adomaitie
nės. Šių draugystėje viešėjo
pas Welch, Lukaičius, Marčiulionius, kurie nuoširdžiai
visus vaišino.
Katrė

Gražios jungtuvės
Brooklyn, N. Y. — Kun.
Kruzą Apreiškimo Panelės
Šv. bažnyčioje surišo ištiki
mybės ryšiu 2 d. rugpiūčio
jaunuolius Joną Skarulį s,u
Aleksandra Steckyte.
Jaunavedžiai veiklūs pa
rapijos draugijose. Jaunoji
buvo choristė, dėl to choras
šv. Mišiose gražiai giedojo.
Jaunąją iki altoriais paly
dėjo jos tėvelis. Vienintelė
pamergė buvo Sofija Kaz
lauskaitė, artimiausia jauno
sios draugė. Palydovais bu
vo jaunojo brolis Al. Skaru
lis, Albinas Steckis, jauno
sios brolis, Juozas Kazake
vičius, V. Bilevičius, Anta
nas Kruzą.
Vestuvių puota įvyko Ap
reiškimo par. svetainėj. Sve
čių dalyvavo 200. Visi įteikė
puikias dovanas.
Jaunavedžiai apsigyvens
Athens, Ohio, kur Jonas Ska
ralis turi atsakomingą dar
bą —- Chemical srityje. Jau
nųjų tėveliai yra ilgamečiai
“Draugo” skaitytojai, o mo

tinos — sąjungie tės. Reikia
pažymėti, kad šliūbas buvo
pavyzdingas: visi — jaunie
ji, tėveliai ir palydovai, vi
sa giminė ėjo prie šv. Ko-
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Pramoga Beno naudai
Philadelphia, Pa. — Rug
piūčio 13, 14 ir 15 dienomis
sode prie Šv. Jurgio bažny
čios įvyks lietuvių beno kon
certai, taipgi sykiu bus ir
bazaras to beno palaikymui.
Įžanga į sodą nemokama.
Kun. J. Bagdonas, to be
no biznio menedžerius, kvie
čia visus lietuvius atsilan
kyti į dvigubą -pramogą ir
paremti beną. Sodas yra erd
vus ir visiems bus pakanka
mai vietos.
Jurgietis

Kuomet gazolino nėra
Nonvood, Mass. — Racionavus gazoliną, mažai
kas skundžiasi dėl to. Lais
vą laiką praleidžia namuo
se. Tik mėgstantieji žvejoti
nusiskundžia, kad esą nega
lima toli kur nuvažiuoti. Vie
nas iš tcl'ių sportininkų žvejotojų šiais metais ne:šsiėmė nei leidimo.
Biznieriai sako, kad da
bar, kada žmonės mažiau va
žinėja, tai jiems biznis pa
gerėjo. Žmonės perka pro
duktus daugiausia savo kai
myninėse krautuvėse. CSN.

LJUfiTU VIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
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Pritaikina akintas
atsakomingai nl
prieinamą kalną,

IOS F. BUDRIK
* „JsA

Lietuviu Klubas
statosi nam?

.s į ,į
—- -I
. .
.
(“Draugas" Acine leiepnoio.
U. S. inarynai iš anksto buvo išmokslinti ir paruosti įsi veržti į Solomon salas. Čia rodoma, kaip prieš šią ofensy
Cambridge, Ma3s. — Rug vą marynai kitur buvo mankštomi. Koraluose įtaisytos že mės minos ir marynai iš valčių išlipa pakrantėsna. šios
piūčio 9 d. parapijos svetai rūšies kovęje marynų pareiga paimti pakraštį ir jį išlaiky ti sausžemio pajėgų išlaipinimui.
nėje įvyko svarbus lietuvių
klūbiečių susirinkimas, ku Vėl susijungė
Nužudė senyvu
Bus paminėta
Ar žinai, kad riame daugiausiai svarstyta
moterį; suimtas
130 metu sukaktis
klubo namo statyba. Klūbie- dvi draugijos
Harrison gatvėje arti
piai jau žemę turi seniai paPolicija suėmė Paul PriAteinantį šeštadienį Chi State gt., automobilis smo
sipirkę, tik dabar visi lau Bridgeport. — D. L. K. ginski (ar Proginski), 52 cagoj bus paminėta 130 me gė į gatvėkarį. 8 asmenys
kia pradedant statybos. P. Vytauto draugija prisidėjo m. amž., kurs burdingie- tų sukaktis, kaip indijonai sužeista.
Vaitkus daug darbuojasi šia prie Palaimintos Lietuvos riavo pas našlę Mrs. Anelę čia įvykdė baltiesiems sker
me reikale ir, jau yra tik draugijos, šiuo skelbiu svar Siller, 70 m. amž., 3119 W.
dynes. Mayoras Kelly išlei
ras, kad statybai leidimą iš bų pranešimą D. L. K. Vy 39 gt. šį pirmadienį tas bur
Atšauktas Chicago Typodo prokliamaciją šią sukak
valdžios gaus.
X. tauto draugijos nariams: tre dingierius peiliu
graphical unijos No. 10 apie
suraižė tį minėti.
čiadienį, rugpiūčio 12 d., Chi šeimininkę ir jos
'800 darbininkų streikas.
sūnų
cagos Lietuvių Auditorijos Paul, 38 m. am., kai šis pa Pereitą savaitę automobi
Padėka
svetainėj 7 vai. vakare bū kilo ginti motiną.
lių nelaimėse Chicagoj pen
LIETUVIAI
. Dr-stė Šv. Motinos Dievo tinai turi kiekvienas daly
Našlė su sūnum paimti ki asmenys žuvo.
Sopulingos surengė išvažia- vauti. Palaimintos Lietuvos
Šv. Kryžiaus ligoninėn. Mo
Dl P. ATKOČIŪNAS
vimą Labdarių ūky. Tariame draugijos įvyks susirinkimas
teris mirė, o sūnui, kad jį Būkit Malonūs
DANTISTAS
širdingiausiai ačiū visiems ir tą vakarą galutinai tarsi
išgelbėti,
padaryta
kraujo
1446 So. 49th Court, Cicero
biznieriams ir kurie tik at me, ar D. L. K. Vytauto drSAVO AKIMSI
Antradieniais, Ketvirtadieniui
transfūzija.
Tik
viena pora akių visam gy
silankė, taipgi narėms ir vi gija bus priimta. Kiekvie
ir Penktadieniais
venimui. Saugokite jaa. leisdami
Išegzaminuoti Jaa moderniškiausia
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.
siems, kurie aukojo pikni nas narys privalo atsinešti
ADVOKATAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
13147 S. Halsted St, Chicago
gali. autelkti.
kui.
mokesčių knygutę ir užsimo
S5 METAI PATYRIMO
Pirmadieniais, Trečiadieniais
pririnkime akinių, kurie, pašalina
Komisijoj buvo: A. Bal kėti kiek dar priklauso mo WHITNEY E. TARUTIS
ir ŠeStadieniais
visą aklų Įtempimų. ..
Valandos:
3 — 8 popiet.
čiūnienė, M. Paseckienė, J. kesčių ,už šiuos metus. Jei
ADVOKATAS
Dr. John J. Smetana
Stankienė ir Laurinaitienė. kurie narių negavo atviru
Centrinis Ofisas:
DR. F. C. WINSKUNAS
B. Masiliūnaitė ir E. Rudy tės, tai patikrinkite savo ad
3133 S. HALSTED ST.
Dr. J. J. Smetana. Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvių Auditorijoje)
OPTOMETRISTAI
tė pagelbėjo dirbti piknike. resą pas nutarimų raštinin
2158 West Cermak Road
VALANDOS:
Nuo
l-mos
iki
8-toe
1801
So.
Ashland Avenue
Ačiū joms už pasidarbavi ką.
P. K., sekr.
Ofiso taL OANal 8346
Kampas
18-tos
valandoe vakare.
Telefonas: OANAL OB2S, Cbicagc
mą.
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
Telefonas CALumet 6877
OHRO VALANDOS:
Seredoj pagal sutartį.
Raštininkė A. Gudas
Kasdien 9:>0 a. m. iki 8:10 p. m.
134 N. LA SALLE ST.
Bes.: 7004 So. Falrfield A
Room 2014

TeL STA U 7K7S

TreClad. ir šeštad. 8:80 a. m.
Iki T:AŠ d. m.

domas,

čiaudulio

atakuoja žmones.

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

V A RDM JUMS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
3401 SO. HALSTED ST.
kampas S4th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 8 Iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DAKTARAI
TaL TARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
m AKINIUS PMTAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 lr 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

UR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas lr Residencija:
2155 West Cennak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakaraia
ANTRAS OFISAS

Chicagos - ordinansas nu
kirsti žoles sklypuose nevyk

Ree. tet: KBMtaefc 81M

KRAUTUVĖJE

Palaimintos Lietuvos dr- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI

sezonas gyBtės mėnesinis

susirinki

mas įvyks šiandien, rugp.
12 d., Chicagos Lietuvių au
ditorijoj, 3133 So. Halsted
St. 7:30 vąi. vakare. Visi
nariai kviečiami dalyvauti.
L. Dagia, raštininkė

munijos, prašydami dangaus
Tėvo palaimos žengiant į
moterystės luomą, kurti nau
ją gyveniipą, lietuvišką, ka
talikišką šeimą. Ilgiausių
metų!
Koresp. PLATINKITE “DRAUGĄ’
• - ■■ ■■■
SANDELIS SUGRIUVO

Ofiao ML VIRginla OOM
Reaidencijoe UL: BBVarly 8844

DR. T. DUNDULIS

Telefonas: HEMLOOK 020L

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė.
Chicago, Dl.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL TARds 8846

DR. C, VEZEUS
DANTISTAS

2017 So. VVestern Avė.
TaL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud B vai. kaadtaa

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Tfcl. ...... VIRginla 1888

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Telefonas: HEMIock 5849
4204 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. M. nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Trečiadieniais i pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
LIGONIUS PRIIMA:
e*i Kasdien nuo 2:00 ild 8:00 vai,
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
Ras. 6988 So. Talman Ava.
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius,
rais
pagal
sutartį.
Raa. TaL GROvahill 0817
6757 So. Western Avė.
OfflM UL HEMlook 4848
TeL OANal 6188
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 ild 3 vaL Vak. 7 Ud 9
Nedėliomis pagal sutartį
GYDYTOJA* XR OHIRUROAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas CANaI 4796
4729 So. Ashland Avė.
Vai.: 2—4 ir 7—9 yak.
2201 West Cennak Rd.
X8-tr« kabes)
Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitarus.
Valandos:
1-3
popiet
ir
7-8
v.
vak.
2423 West Marųuette Rd.
TaL MIDvay M80
OUcago, DL
Sekmad., Trečiad. ir fteitad. va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DD. CHABIfS SEGAL

DR. S.,BIEŽIS

DR. PETER J. BARTKUS

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
OfflM taL TARds 4787
Namų tel. PROipect 1980
TeL TARds 8921.
Rea: KENvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI H CHIRURGAS
Ofiso vaLt ano 1-3; nno 6:30-8.60

756 Wect S5tti Street

Kur kas yra geriau turėti
išminti, negu auksą.
Bravaro sandėlio dalis sugriuvo Wauwa tosa, Wis., ir griuvėsiais užvertė 11 asme Km bua ištvermingu Ild
nų. Fbtografui darant užgriuvusiųjų vadav imo nuotraukas, staiga griuvo kita sandė galui, tos boa Išgelbėtas.
(“Draugas”

lio dalis ir tas griuvimas pagauta į kamerą.

Acm*

telephotol

(Mat lfl, M}.

karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place
TaL REPubUc 7868
TsL OANal 0887

1913 So. Halsted 8t
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
ir pagal eatartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea telefonai SERlay 0484.

taL: PROspect 6659 TaL Giosro 1484

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MAURICE KAHN '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avenue
OMbo TeL: Yards 0994

Rea. TaL: KamreoG 4880
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
Realdendja: 8600 Bo. Arteaian Ava I iki 4 popiet
7 Ud 8 vakare, Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedoliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną,
VALANDOR: 11 v. ryto iki S popiet
ir pagal sutartį,

1821 So. Halsted Street

4

iki

0 vaL

vakare.

Nuo Rugpiūčio (At:g.) 1 d.

DR. MARGERIS

Kamp. 15tos gat. ir 49tb CL

Res. 1625 So. 50tti Avenue
Tai. Cicere 1484
Rer. Tel. LAFayette 9094
Ofisą Tel. LAFYETTE 3219
Emergency KEDZIE 2868

Priims ligonius nuo
Dr. Emily V. Krukas
l-mos iki 3-čios popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
ir nuo
4146 Archer Avenue
6-tos iki 8-toa vak.
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
Telefonas: YARDS7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.
10 iki 2:30 P. M.
3325 South Halsted St Treč, įr Sekm. pagal aufiiUrimg.
f*

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS-

Nuol—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefoną* VIRginla 2421

KEMKITE “DRAUGI

DI1DRII

TreFTaSieflTe, rugp. 1~,

Julius Baniulis

tuota dar 200 olandų įkaitų,
kurie būsią “atsakingi už
Olandijos žmonių elgesį bri
tų invazijos Olandijon me
NEW YORKAS, rugp. 11 tu.”
d.—Britų radio šiandie pa
skelbė Berlyno radio prane
šimą, jog sušaudyta dar še SKAITYKITE “DRAUGĄ”
ši čekai, kurie kaltinami
“pasiruošimu išdavimui ir
pataikavimu priešui.”

Tėvu Marijonu
Bendradarbiai į
Labdariu ūkį

NUOTAIKOS
39

Naciai sušaudė dar
V Vi vi
sesis čekus

PAMIRŠKIME!
Pamirškime, bičiuli, visus rūpesčius, kurie prislegia mus!
Bridgeport. — Marijonų
Kas vakar buvo, to dabar nė prisimint neprisiminkim.
Išgerkim vyno sklidiną taurelę, tegu sušildys ji jausmus, Bendradarbių 10 skyrius re
Rasoj subręsta javo varpa,o mes drėgmėj nerūpestį bran- ngia išvažiavimą rugpiūčio'
dinkim. 16 d. į Labdarių ūkį. Rengi
mo komisija ir skyriaus na
40
riai prie šio išvažiavimo la
Olandų žinių agentūra
PAMIRŠK!
bai stropiai rengiasi. Turi Aneta paskelbė pranešimą
Pamiršk apkartusias, klaikias ir tas šiurpias dienas!
paėmę didelį troką, kuris iš Šveicarijos, jog suareš
Tik viltimi gyvenk ir vis sapnuok tu aušrą krištolinę;
stovės prie bažnyčios,. Ne
Šviesa kai išgainios niūrius šešėlius ir nykiais prieblandas, turintieji automobilių ir no-1
Tada laisvai tu atsikvėpsi ir pailsės išvargusi krūtinė.
rinti dalyvauti išvažiavime
prašomi ateiti prie bažny
41
čios, arba iškalno .užsisaky
PAMIRSI
kite sau vietą.
,
Ar beatmena sfinkas, ką kuždėjo vėjas jam į ausį.

A. "|" A.

Kai skrido jis senų senovėje Egipto smėlio tyrais?
Faslėpęs sielos gelmėje tu savo slėpinį gilių giliausiai,
Pamirši ir šią valandą, kai likę bus iš jos tik įros.

Marijonų Bendradarbių 10 :
skyriaus susirinkimas įvyks j
penktadienį, rugpiūčio 14 d.
Šv. Jurgio parap. mokyklos j
kambary, į kurį visi Tėvų,
Marijonų Bendradarbiai pra i
šomi kuo skaitlingiausiai su- į
sirinkti; taip pat kviečiami |
ir visi tie, kurie norėtų su .
troku važiuoti ir užsiregis- |
truoti sau vietą.

42
PASAKA
Kas pakuždėjo tau ausin šią švelnią meilės pasaką,
Kai dar tavęs čionai nebuvo, — kai dar buvai tu pasakos
krašte?
Kai meilė kviečia į save, tada ir visos upės tau nesenka
Ir visa taip gražu ir visa lengva taip, kaip stebuklingame
rašte.

43
KIBIRKŠTIS
Lyg švento Jono vabalėlis, kurs naktį žybsi žolėje,
Lyg saulė pasislėpus už pilko debesio, taip įsirausus pe
lenuos.
Gaji mažytė kibirkštis ir žiba ir rausvai žioruoja, —
Kai tik padvelks jai vėjas palankus, gražiai ji suliepsnos.

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 t0142
'
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Šiame susirinkime bus ga- Į
lutinai pasitarta apie išva
žiavimą.
Komisija

Pa'lko dideliame nu’iūdime:
giminaitį Pranciškų Aluti, Ir
kitas gimines, draugus Ir pa
žįstam us.
Velionė priklausė prie Apaš
talystės
Maldos,
Tretininkų,
Gyvojo ir Amžino Rožančiaus
ir šv. Juozapo draugijų.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks penktad.,
rug-piūėio 14 d., 1942 m.
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto
bus atlydėta į švento Jurgio
parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionės si'-Ių. Po pamaldų bus
nulydėta į švento Kazimiero
kapines.

A.

ANELE MILERIENE
(po tėvais Kasperaitė)
Gyv. 3119 W. Pershing Rd,

šešių Metų Sūnaus ir 8 Mėn.
Tėvo Mirties Sukaktuvės

A.

t

A.

KAZIMIERO PEPERO, Jr.
ir
KAZIMIERO PEPERO, Sr.
Prieš šešerius metus mūsų
mylimų
sūnų,
Kazimierų
ir
prieš aštuonf.rius mėnesius jo
_ tėvelį, Kazimierų Peperų, negailietlngojt mirtis išplėšė iš
mūsų tarpo.
Netekome sūnaus rugp. 16
d., 193C m. ir Jo tėvelio gruod.
21 d, 1941 m.
Nors laikas bėga, bet mes Jų
niekados negalėsime užmiršti.
J.ai Gai'eslinga- is Dievas su
teikia Jiems umžlnų atilsį.
Mes. atmindami jų liūdnų
prasiš ilinirnų Iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jųjų sielas ketvirtad.,
rugp. 13 <1.. 1942 tn.. Sv. Jur
gio par. bažnyčioje. Pirmos šv.
Mišios bus 7 vai. ryto, o an
tros (su egzekvijomis) bus 8
vai. ryto.
Kviečiamo
visas
gimines,
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis paaimel.-tt už jųjų sielas. Po pa
maldų kviečiame į namus, po
antrašu 3117 S. Union Avė.
Nuliūdę: Motina ir moteris
IlarlMira Peperienė Ir Actni*.

B

MERGINOS AR MOTERYS reika
lingos, 18 metų ar suvirš, prie įvai
rių dirbtuvėje darbų. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite į —
J. A. DUROM' MFG. CO.
_______ 1907 MIUvaukee Avenue

COUNTER

SKILLED

MECHANICS

GIRLS

Puiki proga juunoms merginoms 18
iki 25 metų amžiaus, išsilavinti veiterkų darbams Chicagos puikiausio
je kavinėje. Šis darbas labai malo
nus ir moka $2.50 į dienų, 6 die
nos j aavaitę su valgiais ir tipsais.
Pastovūs darbai su proga tapti veiterkomis aukštesnio uždarbio. Atsi
šaukite J Personnei Dept., 1-mame
beismente sekančiai —

Tool Makers. Beneh Maehinlsts. Milling Machine Hands, Boring Bar
Hands, Automatic Screw Machine
Set-up Men, Internal Grinders, Maintainance Men, Miilvvrights ir Beit
Men.
Aukščiausia
mokesties rata.
Užtenkamai "overtlme”.

PALMER HOUSE
State and Monroe

REIKALINGA PATYRUSIOS
MO
TERYS skirstymui popieros dirbtu
vėje. Tik patyrusios teats,šaukia.
J THO.MAS PAPER ŠTOCK CO., 860
THE BUDA COMPANY
VV. Eveigroen, netoli Halsted ir DlHarvey, Illinois
vlsion St.
.
Apltknntus matysime Hotel Sherman ket
virtadieni ar penktadieni, rugp. 13 Ir 14
dd.. nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Pra
šykite pasimatymo su Mr. J. W. Baker,
ar asmeniškai atsISaukite i Harvey, III.
dirbtuvę.

+A

; VIRĖJAS — (VYRAS ar MOTERIS)
reikalinga
trumpoms
valandoms,
steam stalas, valandos nuo 10 ryto
iki 3 vai. popiet. $15.00 J savaitę.
Atsišaukite po 10:30 vai. ryto —
TRIANLE RESTAURANT, 225 So.
VValMsIi Avenue.

MORTA KLIDIENfi
tėvais

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA ROUGH GRINDERS
Paleškome Rough Grinders ir Floor
Moulders. Kreipkitės Į —
CENTRAL PATTERN AND
FOUNDRY CO.
3737 So. Sacramento Avė.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

(po

“DRAUGAS” HELP VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolnh 9488-9489

PETTIBONE MULLTKF.N CORP.
4710 VVest Dlvlsion St.

Nuliūdę: Dukterys, Žentai,
Sūnus, Anūkai, Pusbrolis ir
Giminės.

Samlutė)

Gyv.:2850 West 38th
tel. Lafayette 9549.

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

OPERATORES reikalingos.
Single
METAL CLEANER — patyręs prie, needle, flat loek double needle. ir
lap seamers. Taipogi zig-zag opera
automobilių. Kreipkitės j —
GREAT NORTHERN AI TO PARTS torės. Išmokinsime nemokančias.
VF.NIS FOUNDATION GARMENT
2150 Clyboum Avė., DlVersey 7021
128 No. Waeker Drive
ALL AROUND FITINITI RE
(Kamp. Randolph St., ant 6 aukšto)
REFINISI1KR
Reikia visuose darbuose prityrusių
Furniture Reflnlsher, Furniture Ca- BUS GIRL prie lengvo darbo. Nuo
8 vai. ryto Iki 4 vai. popiet. $14.00
binet Man. Užtlkrinam, kad bus
J savaitę. Atsišaukite po 10:30 vat.
nuolatinis darbas.
ryto.
TRIANGLE RESTAURANT,
Kreipkitės:
225 So. VVaho*li Avennie
FRANK D. IBACH AND SON
633 VVest Madison, Oak Park, III.
OPERATORES — SPORTS WTAR.
Tel. Emlld 556
Turi turėti užtenkamai patyrimo; ga
li uždirbti $25.00 ar daugiau į sa
FOUNDRY HELI*
vaitę. Pastovus darbas;
atostogos
Tiktai ženoti vyrai su šeimomis pri
imami.
Taipogi
reikia MACHINE apmokomos.
MOLDERS, LABORERS. MELTERS KATZENBERG & .RIVKIN, 237 So.
Market St.
Ir BURNERS. Atsišaukite Į —

Mirė rugp. 10 d., 1942 m.,
10:30 vai. ryto.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš
Šaulių apskr., Vaiguvos par.
Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
— 2 dukteris, Teklę Usalis ir
žentą Kazimierą ir Oną Clark
ir žentą Robert; sūnų Julius;
7 anūkus; pusbrolį Vincentą
Andrulį ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų, o Lietu
voj brolį Dominiką Kasparą.
Kūnas pašarvotas koplyčioj
— 2616 VVest 38th St.
Laidotuvės įvyks penktad.,
rugp. 14 d. Iš koplyčios 9:30
v. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasid. Pan. šv. par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus# nulydėta,
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Place,

BUS

Mir6 rugp. 9 d.. 1942 m.,
11 vai. vak., sulaukus 66 me
tų amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Panevėžio apskr.,
Pakrojaus
parap. Amerikope Išgyveno 45
metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Kazimierų: 5 sūnus —
Antanų, Kazimierų ir jo mo
terį Aleksandrų ir jų šeimų.
Jonų. Petrų ir jo moterį Pe
tronėlę ir jų šeimų, Ir Juoza
pų ir jo moterį Elenų; 2 duk
teris — Rozaljų ir Emilijų;
seserį Onų Remeikienę ir Jos
šeimų, ir daug kitų giminių,
draugų ir pažjstamų.
Velionė priklausė prie: Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč.
Ir Šv. Onos draugijų, prie Tre
tininkų ir labdaringosios sųjungos.
■ Kūnas pašarvotas J. Liulevlčlaue koplyčioje, 4348 South
Callfomia Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtad., rugp 13 d.,
1942 m. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta Į Nekalto
Prasidėjimo Panelės švč. par.
bažnyčių, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionės
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Minai, Duk
terys, Marčios, Soąio ir Glntlnės.
Tald direktorius J. Liulevi
čius, tel. LAFayette 3572.

BOYS

Prie restorano darbų. 18 iki 28 me
tų amžiaus, švariai atrodant,. Nuo
latinis p’llno laiko darbas. Valgis ir.
uniformos duodamos. Sekmadieniais
nereikia dirbti.

H A R D I N G* S
21 So. Wabash Avenue
REIKIA STIPRIU VYRŲ. Kilnojimo
darbui popieros dirbtuvėje. Nuolati
nis darbas. Kreipkitės į —
THOMAS PAPER ŠTOCK, 860 VVest
Evergreen, netoli Halsted ir D,Vision.

LUNCH VVAGON SERVERS
12 jaunų vyrų. Geras užmokestis.
Turi turėti gimimo paliūdijimus. Jei
nesulaukę 21 metų amž. tai turi
gauti leidimų (Minor's release) iš
Board of Education. Kreipkitės į:
PKKSSED STEEL CAR CO.. 186,h
& Brandoai. Mr. Gallimorc, telephone
Vayport 1234, Eit. 311.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

OPERATORES — 2 needle Ir sin
gle needle, siūti marškoninius dra
bužius. Aukšta "pieco" rata garan
tuojama.
VIKING APPAREL CO.,
711 M’. Lake Street.

Vokiečiai atakavo
Anglijos miestus
LONDONAS, rugp. Ild.—
Britai paskelbė, jog vokiečių
bombanešių nedidelės gru
pės atakavo Anglijos piet
ryčių pakraščius
pereitą
naktį. Atakų metu numesta
padegamųjų ir sprogstamų
jų bombų.
(Vokiečių pranešimai skel
bia, jog atakų taikiniais bu
vę Hastings, prie Anglijos
sąsiaurio ir '- Colchester, 50
mylių į šiaurryčius nuo Lon
dono).
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GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PASKUTINIS
4 •

PAGERBIMAS

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR ŠONAI
ANTANAS M. PHILJIPS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorlals Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

JOHN F. EUDEIKIS

2314 W»wt 2Srd Ptaoe

Laidotivii Direktorius

42-44 East 108th StrMt

AMBUBANCH Dieni Ir Naktį

P. J. RIDIKAS

Tel. CANai 2515

Tel. PULlman 1270

3354 South Halsted Ttreet

KRETPKTTES PRIE LIP7TUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Chamber of Commerce.

4585 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

I

v

laidotuvių direktorius A. M.
Phillips, telefonas Yards 4908.

Koresp.

MENIŠKI — VERTINGI

MODERNI ISvIdlnė PARODA-

A.

ADS

HELP VVANTED — MOTERYS

DIE MAKERS
$1.40 J valandų, su užtenkamai "overtlme.” Tur, būt lst class.
UNITED SPECTALTIES CO. ,
9705 Cottage Grove.

Nuliūdę lieka:—
Giminės,
Draugai ir Paž.(>tnml.

Nevv Britain, Conn. — Šio
mis dienomis vietinių LDS,
LRKSA ir LRKMS kuopų
veikiančioji komisija turėjo
|; susirinkimą, kuriame iš ra
portų sužinota, jog viskas
sėkmingai vyksta trilypės
Į gegužinės rengimo darbe.
Vietos biznieriai nuoširdžiai
remia programą skelbimais.
Iš kitų kolonijų gauta ži■ j nių, Rad visi smarkiai ruošiasi atvykti į gegužinę. Ta
čiau dar ne visos kuopos at
siliepė apie savo veikimą ko
lonijose. Veikiančioji komi
sija kviečia kuopas sukrus
ti, nes tik savaitė laiko be
liko. Visus pranešimus rei
kia siųsti raštininkei šiuo
adresu: J. Jenušonytė, 10
Kelsey St., N e w Britain,
Conn. Klausykite vėliausių
pranešimų per radio iš WN
xz| BC stoties, 15 minučių prieš
vienuoliktą vai. rytą.

PETER TROOST
MONUMENT CO.

Mirė rugp. 11 d., 1942 m.,
12:00 vai. ryto. »
Gimus I Ictuvoje.
Kilo iš
Rytavos parap. ir miestelio.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Trijų apskričiu
bendras piknikas

(Įsteigta 1889 m.).
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Londonas ir Pabaltijos kraštai

I
Frederick Kuh, The Chicago Sun korespondentas, pra
neša iš Londono, kad atrodytų lyg Britanija ištraukė
pripažinimą Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Britanijos užsienių reikalų ministerija rugpiūčio mė
nesiui išleido diplomatų sąrašą, kuriame pažymėta 16
ambasiadų ir 27 pasiuntinybės, bet jų tarpe nėra įrašy
tos Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntinybės. Atrodo,
kad Britanija paėmė politinį, kursą Pabaltijos valstybių
atžvilgiu šiek tiek kitokį, po to, kai gegužės mėnesį lan
kės Molotov, sovietų Rusijos užsienių komisaras.
Britanijos užsienių reikalų ministerija kas mėnesį
išleisdavo diplomatų sąrašą, bet nuo vasario mėnesio
iki rugpiūčio toks sąrašas nebuvo pasirodęs. Užsienių
reikalų ministerija pasiaiškino, kad diplomatų sąrašas
neišėjo dėl popierio taupymo. Bet kiti mano, kad tai
buvo diplomatinis manevras.
Britanijos užsienių reikalų ministerija rugpiūčio mė
nesiui išleido dtplomatų sąrašą, kuriame Lietuvos, Lat1
vijos ir Estijos diplomatai pažymėti paskutiniame pus
lapyje ir jiems suteikiamos tik diplomatų asmeninės
teisės, kuriomis pripažįstama teisė gauti daugiau mais
to, nevaržomas gazolino gavimas ir laisvi yra niuo val
džios taksų.
Atrodo, kad Britanijos valdžia padarė Maskvai šio
kių tokių nuolaidų Pabaltijos valstybių atžvilgiu, jei
Pabaltijos valstybių pasiuntinybės oficialiai nebefigūruoja ambasadų ir pasiuntinybių skaičiuje. Tai atrody
tų šioks toks kompromisas, bet
tai dar nereiškia, kad Britanija, specifiniai pripažin
tų Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimą prie so
vietų sąjungos.
Bet faktas palieka faktu, kad Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai kelia didelius rūpesčius, ypač po to, kada tos val
stybės yra sėdėjusios viltį į Atlanto Čarterį ir nori
Anglijos laimėjimo.
Ką politikai darys, kaip jie laviruos mes esame tik
ri, kiad Lietuva, Latvija ir Estija bus laisvos ir nepri
klausomos valstybės, nes jos tam yra priaugusios ir
pasitiki Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, kurios dėl
laisvės ir demokratijos principų neina į jokius kompro
misus ir griežtai yra nusistačiusios ir už mažų valsty
bių laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Ypač daug vil
čių Lietuva, Latvija ir Estija deda į prezidento Roose
velto asmenį, kiuris yra užtikrinęs joms laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.
Atrodo, dabar gera būtų, kad mūsų diplomatai ir lie
tuviškųjų organizacijų vadai pasirūpintų sužinoti kaip
reikia suprasti Atlanto Čarterio principus, kuriais pri
pažįstama mažoms tautoms laisve, p® to, kai iš. Lon
dono atėjo tokia žinia.

Lmkiama (Mekį lamšjMHi
Dabar Coral jūrose vyksta antros smarkios kauty
nės tarp Amerikos ir Japonijos karo jėgų. Amerikos
karo jėgos yra ofensyvoje. Aišku, kad norint karą lai
mėti, tenka pereiti į ofensyvą ir išvyti japonus rš visų
tų vietų, kur dabar jie yra ir galų gale suduoti smūgį
Tbkijo ir kitiems miestams, kad Japonija būtų išmušta
iš karo rikiuotės. Amerika jau yra tame kelyje.
Japonija gana greitu laiku, palyginant su Europos
mūšiais, ne su didžiausiomis jėgomis veržės į pietus ir
rytus ir užėmė nemažai salų žinoma, japonams tai ge
rai vyko, nes jie čia viršijo Amerikos ir Anglijos jūros
ir oro jėgas. Bet dabar Amerikos jūros ir oro jėgos
šiame fronte, galima sakyti, beveik lygios, nes japonai
per pirmąjį mūšį. Coral jūrose ir Midway buvo gerai
aplaužyti. Todėl dabar tenka Laukti, kad Amerikos ir
Anglijos kar© jėgos ne tik išvys japonus iš ssių, ka
rias jie paėmė, bet taip pat britai, olandai ir amerikie-
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čiai veršis į šiaurę ir vakarus, kad galina būtų ata
kuoti pačią Japoniją.
Dabar žmonės au didžiausiu atydumu seka Sotomon
mūšius ir laukia žinių apie didelius Amerikos laimė
jimus.
rr

Kažkur Britanijoje”

Amerikos naujos didelės kariuomenės jėgos išlaipin
tos “kažkur Britanijoje”. Kokioj vietoj išlaipintos nau
jos Amerikos kariuomenės jėgos, tai yra karo paslap
tis. Bet tik žinoma, kad Amerikos karius pasitiko Ško
tijos armijos benai, kaip praneša. The Chicago San.
Reikia manyti, kad Amerikos kariuomenės naujų jė
gų išlaipinimas “kažkur Britanijoje” gerokai sudrebins
Hitlerio kinkas. Taip pat tenka pasakyti, kad Šiaurės
Irlandijoj tiek daug yra Amerikos karių, kad jau dau
giau nebūna kur talpinti. Tai yra artėjimas prie Euro
pos kontinento. Vienos dienos žygiavimas skersai Ško
tijos širšinio. juosmens nuo Firtk of Clyde iki Firth of
Fortb (nuo Clyde krantų iki Fąrth kranto). Kažin ar
Hitleris prisimena Patrick Spens dainelės posmą: Į
Norvegiją, į Norvegiją, jūros putomis; iškūlėm būręs
pirmadienio rytą, o Norvegijos žemę pasiekėm trečia
dienį.
Jei nacių fiureris nori ką nors moderaiškiau galvoti,
tai tepasiima žemėlapį ir pamatys Kaledonijos kanalą,
einantį aplink Škotiją, tarp Tarne ir Moray įlankų, ku
ris atrodo kaip didžiulė patranka, šovinys gali kristi
Norvegijoje, netoli Narviko, bet taip pat granatos gali
pratekti ir į Prancūzijos žemę. žodžiu, artėja dienos
kada prasidės smarkios atakos į Europos kontinentą.
Kada bus atidarytas antras frontas, kada pradės žy
giuoti Amerikos ir Anglijos kariuomenės į
žemę, laikraštininkas negi gali nuspręsti, visi tie da
lykai yra karo vadų rankose. Bet tik galime pastebėti,
kad pasiruošimai antram frontui yra labai rimti ir jis
bus atidarytas pačiu patogiausiu ir geriausiu laiku.
Europos

« PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS S
Atsirado "užtarėjai”
Ašies radijas Europoje ir Azijoje nepaprastai gyvai
išnaudoja dabartinius įvykius Indijoje ir varo smarkią
propagandą prieš demokratijas.
Berlynas ir Tokijo dedasi Indijos užtarėjais ir pik
tinasi, kad Anglija neduoda Indijai laisvės..
Kas ne kas, bet jaai Berlynas ir Tokijo- turėtų laikyti
užčiaupę burnas, nes naciai ir japonai yra milijonams
atėmę laisvę ir žmonišką gyvenimą. Juk Hitleris ir gal
voti negalvoja apie suteikimą laisvės pavergtoms tau
toms, jo noras kuo daugiausiai išnaudoti pavergtuo
sius aavo brutališkai politikai. Matai, atsirado “lais
vės” gynėjai.

Jugoslavai nepasid
Italų radijas paskelbė, kad Jugoslavijoje, nuo liepos
9 — .23 d., užmušta 2,000 ir 9,000 paimta jugoslavų
nelaisvėn, kurie vedė partizaninį karą prieš italus. Tai
atrodė, kad italai “susitvarkė” su jugoslavais.
Prieš kelias dienas italų radijas jau paskelbė kitą
žinią, kuri sako, kad jugoslavai smarkiai organizuojasi,
jaunuoliai stoja į partizanų būrius ir gręsia dideli pa
vojai Julijonos, Venecijos ir Dedmacijos parubežyje.

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 12 d.).

vilkai...
Lietuvą užplūdo išalkę vil
kai ir užpuldinėja žmones.
Pasakojama, kad net vilkai
kai kur į apkasus įsibriauna ir didelius vokiečių ir ru
sų kareivių būrius išplauna.
Lietuvą

užplūdo

Moterys bankuose.... Daugelis Chicagos jankų ėmė
moterie,
priiminėti tara;
vietoj pašauktų,
enę vyrų. Motely; ne kiek
neblogiau atlieka banke dar
bus, kaip ir vyrai.
•
....
•
Prancūzai bombardavo Vo
kietiją.... Prancūzų lakūnai
bombardavo Vokietijos žy
mų miestą Frankfurtą.
•

Neleidžia siųsti paštu soeialistų laikraščio,... Vyriau
sybė uždraudė siųsti paštu
socialistų laikraštį: “Ameri
can Socialist”. Laikraštis lei
džiamas Chicagoje.

Po svietą pasidairius
Praeitą nedėlią nutariau
ir aš savo senus kaulus Vy
tauto parkan. nugabenti ir
sykiu su vestsaidiečiais papiknikauti. Ir nesigailėjau.
Kad gi jau privažiavo svie
telio, oi, oi, oi! Besi vaiši
nant raudonu papsu prie ba
ro, užkalbina mane vienas
nepažįstamas tavorščius.
Tai
bene propesorius
Kumpiniks, kuris un savo
delno visokias rakandas tlu
močiji ?
— Tas pats, tas pats, pri
sipažinau. — Malonu man
nauja pažintis užmegzti.
Gal, ką naujo pasakysite?
— Jei loska pons propesor, padėk un savo delno,
kad visoks bulšavikų figerį
yra durnas...
— Na, na, prašau paaiš
kinti.
Kaip šiandie atsimenu,
viens Vestsaidės
bulševi-

“jei maistas laimės karą, maistas padiktuos ir taiką”.
Tai bus ūkininkų (farmėnų) laimėjimas. Tad karo va
dai turi skaitytis su žemdirbiais, nes kare maistas yra
svarbiausias vaidmuo. Maistas ir po karo bus svar
biausias daiktas, kai nukamuotų ir nuteriotų kraštų
dešimtys milijonų žmonių šauksis duonos.
Minėta katalikų organizacija šiemet spalio 3 — 6
d. turės suvažiavimą Peoria, III., vietos vyskupo J. H.
Schlarman globoje. Numatomas gausingas suvažiavi
mas. Bus svarstomos įvairios kaimo gyvenimo fazės.
Viena sesija bus skirta ir moterų reikalams.

Kalima atsakingus pareigai
Ass. Press žiniomis iš Washingtono, specialus kon
greso komitetas randa, kad karo gamyboje trūksta
reikalingo spartumo ir nesimato ir nesigirdi, kad atsa
kingi pareigūnai rūpintųsi gamybą didinti. Komitetas
savo raporte stačiai pareiškia, kad patsai karo gamy
bos boardas tuo klausimu nieko neveikiąs.
Aiškėja, komitetas norėtų kad visos žmonių darbo
jėgos būtų sumobilizuotos privalomai karo gamybai.
Anot komiteto, karo gamybos boardas šiam sumany
mui priešingas. Boardas sako, kad tokia mobilizacija
gali būti vykdoma, kaipo paskutinė priemonė. Tuo tar
pu gi dar nėra panaudotos ir išbandytos kitos priemo
nės.
Ar boardas sako tiesą, kongresas tesprendžia.

ks rašė Velny, kad Weat
Side klerui yra švaka.
— Kada tai buvo?
— E, gal bua prieš ketu
ris metus, kai ant stryto
priešais bažnyčią buvo su
rengtas bazaras. Ta» bulševiks Velny rašė, kad. Weat
Side klerui jau gud bai, ba
žydai atėjo į help. Parapijo
nai pinigų neduoda, tai rei
kia jomarks rengti. Yeser,
..taip buvo parašyta, pats ro
dė savo Velny. Gaila, kad
šiandie piknike nėra to unsvoto bulševiko; jis pama
tytų, kaip West Side šva
ka : piknikas toks, kokio dar
niekad nėra buvę. Tik, pa
veizėk un mūsų prabaščių,
koks jis jaunas, gražus,
spritnas. E, garspadorius
— numer on.
Tiesą, tavorščius sakai.
Aušros Vartų parapija turi
ne tik gerą, gaspadarną kle
boną, Dieve, duok jau svei
katos, ale ir gerą viirarą
— Yes, pažįstų fader
Mike. Geras, šventas kuni
gėlis. Tik paveizėk, visą
laiką uas dirba ir dirba
prie tų rafelinčų tikietų, ne
turi laiko nei papso išgerti.
— Vadinas, West Side
klerui nėra švakai; jis gy
vuoja?"
— Yesser, gyvuoja! Na
sveiks! Būtinai turėsiu pa
matyti tą unsvotą bulševiką, kurs savo Velny rašė,
kad West Side klerui daro
si gud bai. Aš jom stačiai į
akis pasakysiu, kad visą,
ką jus šnekat ir savo Velny
rašot apie West Side para
piją yra grynas... (čia jis
prisikišęs man pakušdomis,
kad nieks negirdėtų, pasakė
tokius du žodžius, kurių ir
aš negaliu ant savo vožno
delno dėti. Bet pasakė tei
sybę).
Tai šitaip poprasti darbi
ninkai

kų
ti

galvoja

apie

balSavi-

spaudą, kuri sakosi

KAS REIKIA ŽINOTI APIE PABĖGAMĄSIAS
"fl*

I kunigai Mt parapijom
organizacija “American Slovėnė
Parišk Reteef,” New Yorke, gavo Liublianos vyskupo
G. Rozsaaao laišką. Jo Ekscelencija praneša, kad ši vys
kupija pusiau perskelta: viena jos dalis yra nacių oku
puota — kita yra Italijos pasisavinta. Anot vyskupo,
Italijai patekusiems slovėnams gyvenimas nėra “pyra
gai”, tačiau jie nepersekiojami ir nevaržoma religinė
laisvė. Kitaip yra nacių okupantų pusėje, čia. 148 para
pijoms palikti tik devyni kunigai, o prieš karą darba
vosi 193 kunigai. Tarpe paliktųjų 3 yra senutėliai.
Vyskupas rašo, kad nacių okupuotoj Liubliana vys
kupijos šaky danginu kaip 200,060 tikinčiųjų palikti be
kunigų, be mišių ir be sakramentų. Mirštantieji negali
būti aprūpinti paskutiniais sakramentais Be to, yra
sunku gauti narių leidimą mirusiųjų kūnus katalikiš
kai laidoti.
Pasak vyskupo, abejose vyskupijos dalyse katalikų
gyvenimą sąlygos yra sunkios.

r

Karėm

svarius vasiimo

National Catholic Rural Life (Nacionalinis Katalikų
Kaimo Gyvenimas)

organizacijos vadai pareiškia, kad
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Šiame kare, kaip viena, taip ir kita karia ujančios pusės naudoja ne vien sprogstamas bombas, kurios viską griauna ir naikin a, bet ir padegamąsias, taip vadinamas Incendiary Bombs, kurios sukelia gaisrus, šia nna bradžiny atskiruose langeliuose srauMriai
išaiškinta, iš ko tos bombos padarytos ir kaip jos veikia priešo numestos iš IėJfctuvųbombonešių, {siakaitykite ir įsidėmėkite. Ry toj. įdėsime kitą braižinį, kurtame bus išaiškinta, kas reikia daryti, jei tokios priešo numestos bombos pataikytų ant mūsų namy.
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Trečiadienis, rugp. 12, 1942

Kaip Čikagos bomai savo kraują
maino i degtinę
- Balus po galva pasidėję nakvoja parkuose.
- Už 25 cent. pardavė auksinį dantį ir pirko
pantę vyno. - Kaip jis biznį darė su savo
krauju. - "Niekada neužmink kitam šuniui
ant kojos”.
— Šiandieną esi lyg šva
riau apsirengęs?
— O taip, Čikagoje ant
24 ir Wallace yra tokia vie
ta — Goodwill. Ten nueini,
pasisakai, kad nori drabu
žių gauti. Išsirenki ir pagal
kainą turi atidirbti. Aš už
šiuos dirbau astuonias va
landas. Išsimaudžiau po to,
apsirengiau šitais, o senuo
sius išmečiau. Jei kas ateis
neturėdamas drabužių, siųs
kite visus tenai užsidirbti.
— Ar turi kokią nors nuo
savybę?
— Jokios. Taip, kaip sto
viu. Kad drabužiai susidėvi,
einu į Goodwill ir dirbu. Ne
gražu vaikščioti purvinam.
Pardavinėja savo dantis
ir kraują
— Tai kodėl kasdieną te
nai, ar kitur nedirbi?

(Tęsinys)

VADOVAUJA OFENSYVAI

Amerikos Raudonasis Kryžius
šaukiasi daugiau - tūkstančių slaugių

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas Norman
H. Davis, kaip pranešama
iš Washingtono, iškėlė kam
paniją tikslu kas mėnesį
gauti po 3,000 slaugių armi
jos ir laivyno tarnybai.
“Mums reikia slaugių kas
mėnesį gauti dukart tiek,
kiek šiandien jų turima",
pareiškia Davis.
Anot Davis, armijų reika
lauja kas mėnesį gauti 2,500 slaugių, o , laivynas —
500.
Jis apskaičiuoja, kad J.
A. Valstybėse yra 98,000
registruotų slaugių ir jų tar
pe apie 66,000 tinkamųjų
būti pirmųjų atsargų narė
t “DraugM" Acme teiepnoeK.
Viceadmir. Robert Lee Ghormley, kurs vadovauja, U. S. mis ir įstoti tarnybon už
laivyno daliniams prieš japonus Solomon salose, Pacifike. sieniuose.
“Visų tėvų pareiga nesu
laikyti savo dukterų nuo
tarnybos asmeųiais senti
mentais, arba dėl baimės”,

ėmę, bet aš nuėjau kitu var
du. Ligoninėje buvo kita se
suo, tai manęs nepažino. Bet
jau dabar mane ten pažįsta,
nebegaliu nė kitu vardu krau
jo parduoti, varo laukan. Pa
sakysiu teisybę — kai gau
nu pinigų, perku degtinę. Ir
taip, gali sakyti, išeina: už
pantę savo kraujo, p a n t ė
degtinės....”
Stebėjausi to vyro atviru
mu ir sąmojumi. Dar jo pa
klausiau.
— Tai geri kasdieną '
— Kasdieną. Toks jau pri
pratimas, o gal ir paveldė
Per Labor Day pikniką
jimas.
šis labai svarbus projektas
— Ką gi pats manai apie
gaus savo pradžią ir vieną
savo ateitį?
savaitę prieš pikniką bus
— Aš žinau savo ateitį —
Labor Day piknikas duos pradžią ir pranešta visuomenei, kaip
up and down, aukštyn ir že
ir kokiu būdu visa tai
kitam svarbiam veikimuil
myn. Aš dar pasikelsiu, gau
įvyks.
Lyg galėčiau, turiu 42 siu darbą ir kai man duos Ar žinote, kad tai yra da negalėtų teisintis, jog U. S. Treasury
metus amžiaus, bet truputį pirmą pėdę aš vėl pasiger
labai nuostabus dalykas? nežino kokia ji yra.
Departamentas atidėjo
nesveikas, artritis, o be to, siu.
Jei “Draugo” skaitytojai ir
Norėjome, kaip vakar, vi
kai uždirbu, pasigeriu ir dar — Bet tai baisu...
Šiomis
dienomis
“
Drau

jų prieteliai nieko nerizi
suomenei pareikšti, kokiu
bą prarandu. Tamsta kuni — Pasaulį sudaro visokie
kuos,
bet
pirks vien tik La gas” yra tiek pažangos pa būdu U. S. Treasury De
gas, tai turiu sakyti teisy žmonės, ir aš dar ne pats
daręs, kad nebijo drąsiai
reikšmingai
bę.... Bet būna kažkurią die blogiausias. Pažiūrėk Tams bor Day, $1,000,00 U. S. stoti šalę visų kitų lietuviŠ- partamentas
ir kuo4
.. .
prisidės prie Labor Day
ną ir visai prastai. Taip kar ta kada ant Madison ir Hals War Bonų knygutes
«.
.. ,
kų laikraščių Amerikoje ir
. .. , . ,
x
pikniko ir jo didelio sėk
tą <visiškai jnegalėjaų gauti ted. Tą vietą mes vadiname greičiau gražins jas, jie bus 1 neabėjoja,
jog bus išrinktas
nė cento. Ką daryti? Prisi Skid Road — slidus kelias. laimingiausi žmonės visame kaipo geriausias ir įdo mingumo. Valdžios žmonės
atidėjo pranešimą iki šios
miniau, kad vienas mano Čionai puikuojasi nuslydę! Vytauto parke rugsėjo 7 d., miausias.
savaitės pabaigos. Kokiu
dantis auksu užtaisytas. Nu buvusieji inteligentai, ban- I “Draugas” šias metais
Šiuo
laiku “Draugo” laiku tas įvyks, vėliau pra
ėjau pas dantistą parduoti kieriai, labiausiai išauklėti daro nepaprastą dalyką su
* tos auksinės pliombos. Pra vyrai. Ir jie nuslydo. Tarp tomis $1,000,00. U. S. War adm. projektdoja vieną la nešime lietuviams.
Svarbu šiuo laiku, kad vi
šiau, kad jis tik tą auksą Čikagos bomų yra nemažai Bonų knygutėmis ir atei bai svarbų veikimą laikraš
nančiu
metiniu
Labor
Day
čio gyvenime ir iš pat pra si prisidėtų prie $1000.00
išimtų, o jis išlipo man vi eks-servicemenų. Už tat tarp
pikniku
Vytauto
parke.
Jei
džių tie planai yra užsipel U. S. War Bonų tikietų pla
są dantį ir už tą auksą su mūsų komunistų agitacija
mokėjo 25 centus. Norėjau nesiseka, tie buvusieji ka šis nepaprastas dąlykas bus nę nepaprastos pagyros nuo tinimo ir kad kiekvienas,
gauti už tuos pinigus mun- riai jų nemėgsta, tuojau iš sėkmingas, kaip panašus didžiausių Amerikos lietu kiek galima, greičiau grą
šaino, bet negavau, tai nu vytų. Aš manau, kad visi dalykai buvo praeityje, tai vių ir plataus katalikiško žintų knygutes.
XXX.
sipirkau kone pantę vyno. žmonės turėtų laikytis tai “Draugo" adm. pradės pa pasaulio.
Čia mieste yra italų, kurie syklės: “Never step on the jėgti padaryti kitas labai
patys vyną daro, tai pigus. other dog” (Niekada neuž sveikas permainas laikraš
Šalia ano ištrauktojo netu mink kitam šuniui kojos). tyje. Tat, prisidėkite prie
riu ir kito danties, bet tą Kad ir kitas blogas atrodo, pirkimo “Draugo” $1,000,WEST VIRGINIA GENUINE
tai praradau besifiaituoda- nereikia jo paspirti, o vis 00 U. S. War Bonų knygu
POCAHONTAS
čių.
mas. Pasitaiko... Vėliau pra padėti keltis aukštyn.
Kol dabartinis stakas dar neišparduoTai buvo tipingas Čika Labor Day bus pradžia
dėjau pardavinėti savo krau
tas,
ir neturėdami vilties gauti daugiau
ją Michael Reese ligoninė gos bomas, airišis. Kai pa Yra labai svarbu, kad
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinje. Už pantę kraujo gauda baigė pasakoti, kreipėsi į kiekvienas katalikas Ameri
__
kelio karo jums:
vau 5 dolerius. Taip parda mane:
GENUINE POCAHONTAS,
$p
koje galėtų susipažinti su
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai O»OO
— Father, duok dešimtu
viau aštuonis kartus. Ten
katalikiška spauda, tad taGENUINE
POCAHONTAS,
nustatyta, kad kraują tega ką. Aš manau, kad mano gy
Pečiams
dydžio
— Tikras Bargenas...... s8.75
lima parduoti tik kartą per venimo istorija to verta.
BAND LUMP anglys, labai geH $IA C A
Gavęs pinigėlį lėtai nužy Tai šitokia mažytė istori BLACK
du mėnesius. Kas ten gali
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lUaOU
ja iš milijoninio Amerikos
su?aukti tokį ilgą laiką. Aš giavo į saliūno pusę. Sakė
didmiesčio...
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022
tai po šešių dienų nuėjau šiandieną jie matysis dau
j
K. J. Prunskis
vėl kraujo duoti. Būtų nepri- giau tokių draugų....

Kam Rizikuoti Kitur! Pirkite 'Draugo'
$1,000,00 U. S. War Bonų Knygutes Ir
Visi Būsime Laimingi!

CRANE

COAL

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šia Alus yra pagamintai iš importuotų
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR
OF
Ambrosia & Neclar
BEERS
Urmo (wbolesala) kainomis pristato i alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą Ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tol. Monroe 0808
I

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI,
8AXAPHONES.
FLUTE8 au “casea" — II5.II0. |»7.50.
545.00 Ir 576.00. Vist garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. 8PANISKI MANDOLINAI, BANJOS.
SMUIKOS TENOR BANJOS.—
56.60, 55.60. 115.60 iki 556.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 540.00.
5126 00 tr 5150.00. BASO UžDENGALA8 — 515.00. 8MIČELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
ir
CELLO — 51 60, 53,00, 55.00.
510.00 Ir 515.00. Striūnos <181 vi
sų vlrtmlndtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 515.00.
535 10, 516.00. 550 00. PEDALE.
Hl BOT8.
CTMBOL8.
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant
MOUTH PIECE visiems
brase Ir "rsad” Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
------------- tTYVxg VICTOR IR
EKSPER1
PHONOORAPH patalsym
rmaa.

■ų dailų ClarnaAtstatymas vigų
tams, TrlObema.
Raiaphonea,
Smuikoms Ir Oultarama.
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
•14 MauvrU St., Chicago.

SUKNELIŲ

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

REMKITE
SENĄ.
LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

M.

RA.\ I LIl,

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

HOULJEVARb 0014

JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

Įjj1

M

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Į'J

(i)

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

M

Žymi

M

lietuvių

finansinė įstaiga

(0

MES

46-ti metai

MOKAME

U

/O

||j|

sėkmingai patarnauja t*J

| KEISTUTO SAVINGS |
(:j==AND LOAN ASSOCIATION=|
JOS. M. MOZERIS, Sec'y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
_____ .
x_ _________ $

m

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AE VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIET U VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: i

tTlARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis Ir 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. Western Avenue
Phone: GKOvehilI 2242

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —

Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

. .. . ....

......
—v

■f
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H A R A D Yra Geria”8,as Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mūsų Jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MIL.LVVOKK — STOGŲ IR NAMŲ MATEKIJOL^. Dėl garažu, porčių, vis
ki/, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Šašti, Comhination — Door and

iMhal g<Tos rOtlrs moterų kailiniai, kailiukais itapnn'talH arlta
<'lntll kotai parsklukla nnirmlntonila kainomis.
ATEIKITE IR PATSS PAMATYKITE ŠIANDIENI

aav.

Taupykite... Džiaugsitės f

CO.

PRIEINAMOMIS

Išt ('žiojame
imi vių
Ulii< ago.

Davis sako, kad slaugėms tų tarnybos — pensijos.
armijoje ir laivyne moka Tarnybos metu jos visamos geros algos ir po 20 me kuo aprūpinamos.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

KOL DAR NEISPARDUOTI

LIQUOR
ĮSTAIGA

sako pirm. Davis. “Šiandie
nėra laiko asmeniniai apydairai. Matome, kas įvyks
ta tautose, kai kiekvienas
jos narys ima tik savimi
rūpintis. Juk motinos nega
li vykti į karo frontus, kad
ten rūpintis savo sūnumis.
Bet jos gali siųsti savo dūk
teris, kurios yra slaugėmis,
arba nori būti tokiomis. To
kiekviena tauta reikalauja".

Jr

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
MOLftlNIftKO STARO MUZIKAIJNIŲ INSTRUMENTŲPASINAUDOKIT PROGA DABAR

WHOLESALE

Insulalion

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjlmala

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted SL

TeL VICtory 1272
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Trečiadienis, rugp. 12, 1942

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP., TOWN OF LAKE,
SEKMADIENĮ,
Rugpiūčio-August
I6tą dieną, 1942 metais
Pradžia — 12-tą valandą.

VICTORY
PIKNIKAS

Gražiame
VYTAUTO DARŽE
(115th Street tarp Cicero
ir Crawford Avenues)

Siame mūsų piknike, tarp kitko, turėsime $500.00 War Bondsais “Bingo” dovanoms! ... ir $150.00 War Bondsais Įžangos dovanoms! Mes esame pasiryžę padaryti šį VICTORY PIKNIKĄ vienų didžiausių ir smagiausių šio sezono!
Jaunimui gros garsi METRICK’O orkestrą. Bus visokių žaidimų, įdomybių ir linksmybių jauniems ir seniems. Bus taipgi ir skanių, lietuviškų gėrynių ir valgių visiems užtektinai. Taigi, tik vieno dalyko trūksta — jūsų prisidėjimo.

Kviečiame visus iš visur atsilankyti ir praleisti vieną iš smagiausių dienų. .

Šiandie vakarą Chicagoj ir
apylinkėse vykdomas nutamsymas

. Kun. Kleb. A. M. Linkus ir Parapijos Komitetas

MEDALIST MISSES
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Šis bandymas yra labai svarbus
Šiandie vakarą Chicagoj
ir apylinkėse per pusvalan
dį — nuo 10:00 iki 10:30,
vykdomas nutamsymo (ap
temdinto) bandymas. Per
pusvalandį, kaip jau keliais
atvejais buvo pranešta, bus
užgesintos šviesos gatvėse
ir namuose ir per tą pusva
landį žmonės bus suvaržyti
gatvėse.

Šio bandymo svarbiau
sias tikslas, yra, kad nu
tamsymo metu kaip Chica
goj, taip ir apylinkėse, ne
būtų matoma jokių šviesų.

Kas nori savo namuose
nors vienam kambarių per
nutamsymą turėti šviesą,
kambarių langai kuo nors
turi būti aklai uždengti,
taip kad iš lauko nesimaty
tų nė mažulytės šviesos.
Nutamsymo metu namuo
se esą žmonės raginami per
radiją klausyti pranešimų
apie nutamsymą.

Pakrančių sargybon
naujokai priimami

("Draugas"

Rakandų, Radio, Jewelry,
po vienu stogu

3241 South Halsted St.

Budrikas nuoširdžiai užkviečia visus

atsilankyti į milžinišką Rugpiūčio

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

3241 So. Halsted St.
Tel.. CALUMET 4591
Budriko Leidžiami Lietuviški Programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą
WHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

Karo departamentas iš
leido sąrašą 77 dingusių ka
reivių karo akdijojė’ Alaskoje, Midway ir Havajuose.
X Jonas Gėdžius, “Draur
Tarp jų yra vienas chicagietis — eilinis Edward P. go” skaitytojų sūnus, pri
Dwelis. Jo motina gyvena klausąs Aušros Vartų para
pijai, užvakar vakare plieno
6922 S. Rockwell gt.
dirbtuvėj išnarino koją. Lin
kime greit pasveikti.

mu

Kuone visos elektros sriovės šviesai turi būti nutrau
ktos. Tik didžiai svarbiose
vietose bus paliktos nublan
kusios šviesos.

Musų Didelė Krautuvė

Dingęs kareivis
E. P. Dwelis

Acme

telephoto)

After carding par 77 for medal in ąualifying nound of
Women’s Western Amateur at Chicago, Mrs. Russell Mann
(right) of Omaha, defending champ, posėdi for picture
and missed 18 inch putt. Majorie Row of Detroit, who
scored 80, looks on.

ILLINOIS NATIONAL
DAY PROGRAMA
Illinois National Day, ku
7. Army or Navai Hero.
rią gubernatorius Green pa
8. Pageant — The Making
skyrė minėti šio rugpiūčio of an American.
mėn. 23 d., viso sChicagoj
(1) The Migration to
gyvenančios tautinės gru
America.
pės rengiasi į šias iškilmes.
(2) The Contribution.
(3) Americanization —
Chicagoj* iškilmės įvyks
American Assimilation
Soldier Fielde. Bus kalbų,
muzikos dainų. Bus gyvai • (Melting Pot).
9. Musical Number.
atvaizduota, ltaip čia kūrėsi
10. War Relics.
ateiviai ir kaip jie “tirpsta
11. Finai Musical Number
Į amerikoniškam katile.
“Illinois”.
Štai iškilmių programa:
Orchestra.
1. Invocation.
2. Star Spahgled Banner. Gal bus prisiųsti
3. Introductory remarks
— Chairman of the Day
Introduction of Guests.
4. Hon. Edward J. Kelly,
Mayor of Chicago.
5. Musical Number.
6. Hon. Dwight H. Green,
Governor of the State of
Illinois.

Kas bus reikalinga
pastoviai taikai

sabotažininkai

Iš aštuonių nacių sabo
tažininkų du palikti gyvi
gal bus prisiųsti į Chicagą
liudyti čia areštuotų nacių
šalininkų byloje, kuri arti
moj ateity bus nagrinėja
ma. Tarp įkalintųjų Chica
goj yra buvusio sabotažinin
ko Haupto tėvai, dėdė ir ki
ti. Jie kaikuriuos pasmerk
tus mirti sabotažininkus
priglaudė ir su jais santy
kiavo.
Daug kas sako, kad iš
mintingai padaryta du na
cius sabotažininkus palikus
gyvus. Jie bus vertingi vy
riausybės kovoje su naciais
šnipais.

Chicagoj vieši buvęs AnI glijos parlamento narys Sir
Norman Angell. Jis sako,
kad po šio karo pastoviai
taikai išlaikyti bus reika
linga tarptautinė policija,
ar kita kokia orgaanizacija.
Kitaip gi kas gera nebus at
siekta.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Chicagoj imta darbuotis
gauti daugiau savanorių
naujokų pakrančių sargy
bai (coast guard). Tuo tiks
lu vienam Michigan avė.
tilto bokštely atidaryta nau
jokų priėmimo stotis. Pra
nešta, kad jauni vyrai mie
lai įstojo tarnybon. Pirma
dienį 50 naujokų prisaikinta.

Negrai nepatenkinti
butu nuomomis
Chicagoj negrų vadai pa
kilo protestuoti, kad šios
srities butų nuomų direkto
rius Earl Dean Howard
griežtai nevykdo federali
nio nuomų patvarkymo neg
rų apgyventose miesto da
lyse. Negrai sako, kad na
mų savininkai nepaiso nus
tatyto kovo mėnesio nuomų
lygio ir ima didesnes nuo
mas.

Pasiusti indukcijos
f f
( i
stotin
Drafto boardas No. 109,
1908 Blue Island avė., pra
nešta, kad vakar šis boar
das į armijos indukcijos
stotį pasiuntė 36 vyrus,
tarp kurių yra ir 4, gal
būt, lietuviai: Frank Joseph
Labus, Charles Valentą,
Zigmand Isadore Silius, Algird Felix Kazanauskas.
LETS SHARE OUR CARS
AND SPARE OUR TIRES

X Rožancavos ir Altorių
Puošimo draugija Marąuette
Parke spalių 11 d. rengia,
metinę vakarienę parapijos
salėj. Šios draugijos meti
nės vakarienės visuomet es
ti šaunios. Sako, kad tokia,
dar net šaunesnė, bus ir šį
met.

X Juozas ir Ona Norkai,
žinomi Town of Lake veikė
jai, su savo mamytėmis, taip
pat Vaznienė ir Navickienė,
atostogauja Michigan vai. ir
tikisi grįžti namo prieš pa
rapijos pikniką. J. Norkus
yra parapijos trustisas. Be
je, abu Norkai yra dideli
dainos mėgėjai ir vakaruose
dažnai dainuoja solo ir due
tu.
X A. Snarskienė su duk
relėmis jau grįžo iš atosto
gų ir pradėjo rūpintis kitu
pikniku, kurį Šv. Juozapo
parapijos naudai rengia Šv.
Vardo draugija rugpiūčio 23
d. parapijos sode. A. Snarskienė bus šefas pikniko vir
tuvėj.
X Prelatas Julius Maciejauskas, aplankęs visus sa
vo bičiulius ir atsisveikinęs,
vakar automobiliu išvyko į
Los Angeles, Calif., kur lie
tuviai jo jau laukia. Prieš
išvažiuodamas padarė vizitą
ir “Draugo” redakcijai.

Extra!

I941

39** Street
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ANT PIRMŲ MORGICIU
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

Marąuette Manor
2-Jų aukS. mflr, 2x6 namas —
žcmCs plotas 30 pSdų; karatas
vanduo: yra Ir garadžlus

KS.rT.r...,.$12.300
4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kamb.
Žemės sklypas yra 36x12 5 p.
Garadžlus 2 automobiliame Kaina
X X ,ŪUU
Modernus 5 knmb. ‘cott/tge’ su
aukAtu cemento fundamentu;
30 pėdų plotis.
Kaina .................
5-k|f kamb. medinis ‘cottage’
su 75 pėdų frontažu. Yra tr
garadžlus 2 auto
mobiliams. Kaina.
3 fletų mflr. namas <2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam h eat, 2 automobiliams
raradžlu”, arti 70-tos Ir So.

*11 0(10

$ 5,400
$ 4,500

Brighton Park

VVOLK STUIJIO

PASKOLOS
DAROMOS

Extra!

BSr.^....$ 7.500
.

X Prano Pusdešrio laiš
kas iš Lietuvos šiomis die
nomis pasiekė čia vieną jo
giminaitę. Savo adresą jis
padėjo “Vilkaviškis — Ku
nigų Seminarija”. Iš to ga
lima spręsti, kad Kunigų Se
minarija Vilkaviškyj veikia.
X Teisėjui J. T. Zūriui pa
gerbti dieną — rugpiūčio 19
— rengia Lietuvių Demo
kratų Lyga Cook kauntėj.
Įvairios pramogos: golfas,
pasivaišinimas ir pasilinks
minimas b*us Evergreen Cou
ntry Club, prie 91 ir Western Avė. Rengimo komitetą
sudaro: J. L. Jaitis, B. Smardack. R. A. Vasalle, P. Sqlerno ir V. Stulpinas. Dienos
tikslas pradėti kampaniją už
“re-election” teisėjo Zūrio.
X John Williamson (Kačinauskasj šiomis dienomis
sunkiai susirgo. Jis yra pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas ir dabar randasi Hines
Memorial ligoninėj. Jis yra
dėdė Povilo Vilimo ir Vik
torijos Tūbelienės. Pažįsta
mieji prašomi atlankyti jį
ligoninėj.
X S. D. Lachavicz užva
kar minėjo 72 metų gimta
dienį. Sūnūs, dukterys, mar
čios, žentai susirinkę ta pro
ga pasveikino ir apdovano
jo, o artimi bičiuliai susi
rinkę prie žalio stalo palose
jo mėgiamą lošį — pynoklį.
S. D. Lachavičius yra seniau
sias Chicago lietuvių laido
tuvių direktorius.

2x4 kamb. mflrlnla namas • —
bungalow stogas, saulės salo
nas yra fronte.
Kaina ....................

$ 8,500

H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
W. RRZEZINSKI
K2OH 80. ASHLAND AVENUE

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonai):

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius
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