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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abrakam Lincoln
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NACIAI VERŽIAS STALINGRADO LINKUI
PRANEŠIMAI SKELBIA, JOG JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ
MARINAI UZEME DAUGIAU BAZIŲ SOLOMON SALOSE

U. S. marinai Solomonuose

PRIE STALINGRADO VYKSTA
SMARKIAUSIOS KOVOS, RUSAI
Rusų kontratakos šiaurės fronte sėk

Guadalcanalo aerodromas
U. S. rankose - Londonas
Japonai pripažįsta, jog Amerika išlai

pino kariuomenės, bet apie kovas tyli
Gen. Mac Arthur štabas, ju laiku Tokijo radio rado
rugpiūčio 16 d. — Japonų reikalo pažymėti, kad kovos
radio nieko neskelbia apie vykstančios vienoje vietoje.
kovas Solomon salose, bet
Japonijos žinių agentūros
Domei pranešimas iš Bata- Sąjungininkai sulaikė
vijos vakar pripažino, jog
“nedidelės priešo pajėgos japonus N. Gvinėjoj
palikta vienoje Solomon sa
Gen. Mac Arthur štabas,
lų.”
Tuo tarpu neoficialieji rugpiūčio 16 d. — Praneši
pranešimai iš Australijos mai sako, jog susilaukę pa
Naujojoj
duoda suprasti, jog Jungti ramos japonai
nių Valstybių marinai oku pradėjo naujas atakas prieš
pavo dar daugiau japonų amerikiečius ir australus ne
bazių Solomon salos?. Vie toli Kokodos, nors ankstes
na šių naujai atimtų iš ja nės japonų atakos padarė
ponų bazių yra svarbi pajū jiems nuostolių.
rio bazė Solomon salose.
Šie veiksmai vyksta apie
Pranešimuose ši bazė neį- 850 mylių į šiaurę nuo Solo
vardinta.
mon salų, kur viceadmirolo
Robert Lee Ghormley vado
Aerodromas užimtas
Londonas, rugpiūčio 16 d. vaujami marinai tebeveda
— Londono spaudos kores pirmąją Jungtinių Valsty
pondentai iš Australijos pa bių ofensyvą.
Sąjungininkų kariuomenei
reiškia, jog esą galima ma
nyti, kad svarbiausįjį Gua- tebesekant naujuosius prie
dalcanal salos aerodromą šo žygius Naujojoj Gvinė
Amerikos marinai užėmę. joj, sąjungininkų lengvieji
Tačiau, pasak jų, smulkme bombanešiai atakavo japo
nų apie šiuos žygius nesą. nų okupuotą Timoro salą.
Kitas Londono spaudos Ataka pavyko sėkmingai ir
korespondentas savo prane bombomis apmėtyta priešo
šime iš Amerikos pareiškia, kariuomenė, pastatai, keliai,
transportaciją ir kiti įren
jog manoma, kad Amerikos
marinai užėmę netoli Tulagi gimai.

Antras frontas

mingos. Laimi prie Voronežo

ir Briansko i
Washingtonas, rugpiū
čio 16 d. — Kinijos karo
attoche Jungtinėms Vals
tybėms, gen. Chu Shihming pareiškė, jog šiuo
metu jau yra sudarytas
antrasis frontas, kuris esos Kinijoje. Ir šis ant
rasis frontas netrukus ga
lįs išsiplėsti iki Sibiro.

Maskva, rugpiūčio 16 d.— Šimo, kai vokiečiai visu įKovos prie Stalingrado šian nirtimu veržiasi pirmyn, ne
die pasiekė aukščiausio įnir- žiūrėdami sukoncentruotos
rusų artilerijos. Tačiau vė
liausieji rusų pranešimai
pažymi, jog vokiečių pastan
gos pereiti upę ir apsupti
Stalingradą nevyksta ir na
EUROPA
ciai esą sulaikyti.
Kaukaze kovos užsilieps
Jungtinių Valstybių aviaci ja. pradėjo savo pil nojo visame 200 mylių fron
nas atakas prieš nacius te — nuo Krannodaro iki
ir okupuotuosius kraštus. Miralnje Vody. Vokiečių žy
Tuo tarpu Rusijos fron gis į pietus sulaikytas ašt
te vokiečių kariuomenės rios rusų apsaugos kalnuo
pajėgos veržiasi Staling tose vietose, kurios saugo
rado linkui ir bando per Juodosios jūros uostus Nokirsti Kaukazo susisieki voroseesk ir Tuapse, bet
mą. Rusų kontratakos svarbiausias vokiečių žygis
fronto šiaurėje vykstan nukrypo į rytus, Kaspijos
jūros linkui.
čios sėkmingai.
Laimėjimai šiaurėj
Šiauriniam Rusijos fron
AFRIKA
te rusų pozicijos žymiai
Aviacijos veiksmai, ku
geresnės ir jiems
' ♦ kontnatoriuose dalyvauja ir Ame
komis vyksta priešas ats
rikos orlaiviai, kiek pra
tumti atgal.
plėsti, bet kovos EI Ala
Sovietų informacijų biu
mein fronte dar nepravesras paskelbė, jog naciai iš
tos.
stumti iš apgyventų vietų
prie Briansko ir Voronežo
PIETVAKARINIO
fronte rusų kariuomenė pa
PACIFIKAS
sistūmėjo pirmyn ir šiose
Amerikos marinai užė kovose nukovė 1,200 vokie
mę daugiau japonų bazių čių kareivių.
Solomon salose. Sąjungi
Taip pat pranešama, jog
ninkų aviacija plačiai vei rusai veda kontratakas į
kia visoj karo zonoj. Nau pietryčius nuo Ilmenos eže
jojoj Gvinėjoj japonai ga ro, prie Volchovo ir Viazvę paramos, bet sulaikyti. mos. Rževo fronte, pasak
nacių, rusai pravedė kontra
INDIJA
takas. kuriose sunaikinta 71
Riaušės Indijoj nurimo, i rusų tankas,

KARO EIGA

Pasak jo, Japonija
Manžurijon pasiuntusi Si
biro pasienin apie 1,000,000 kariuomenės. Ir tuo
būdu rusams kovojant
prieš vokiečius viename
fronte, kinai yra Rusijos
• Draugas
/tcine
Žiniomis iš Australijos, bet dar nepatvirtintomis Washužnugaryje ir atlaiko an
ingtone, U. S. marynai smarkiai veikia, prieš japonus So
trąjį frontą.
lomon salose. Jie paėmė Kukum (1) airfieldą, per sąsiau
rį persimetė į Malaita (2), priešą išstūmė iš Makambo ir
lf va a av a a f
Čavutu (3) ir sėkmingai veržiasi Tulagi ir Florida salų
Vyčiai issirinko
link.
-■

naują valdybą
Boston, Mass., rugpiūčio Amerikos aviacija pradėjo
16 d. — Bostone vykęs Lie pilnus veiksmus Europoje
tuvos Vyčių metinis suva
žiavimas baigė « sėkmingai. Pravestos atakos okupuoto) Prancūzijoj
Suvažiavime dalyvavo gau
sus skaičius jaunimo atsto
Londonas, rugpiūčio 16 d. jos pajėgos pradėjo pilnus
vų ir aptarta gyvybingieji
—» Šiandie paskelbta, jog veiksmus Europos karo zo
organizacijos reikalai.
Jungtinių Valstybių aviaci- noje.

Naująją organizacijos val
Paskutinysis Jungtinių
dybą sudaro: Pranas RazValstybių aviacijos Europo
vadauskas, So. Boston, pir
je komunikatas skelbia, jog
mininkas ; Juozas Buleviamer}kiečiai lakūnai prave
čius, New York ir Antanas
dė atakas okupuotoje Pran
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.,
cūzijoje.
vicepirmininkai
;
Teofilė
esančias dvi mažas ealukes
Kartu su britais,
Aukštikalnytė,
Worcester,
Makambo ir Kavutu.
Amerikos lakūnai
Bombay, rugpiūčio 16 d.~ kanadiečiais
Mass., raštininkė; Felicija
Mohamed
Ali Jinnah, muNuotaika optimistiška
Grendelytė,
So.
Boston
kovoja
Egipto
fronte
Ma^'finansų ro«.; Pranai K^nionų lygos pirnunintas, Komunikatas skelbia, jog
Nors Australijos karo
“Jungtinių Valstybių karo
ministeris Francis M. For
Kairo, rugpiūčio 16 d. — Gudelis, Dayton, Ohio, iždi- šiandie pareiškė, jog spau
aviacijos kovos ir bombanede įspėjo savo kraštą, kad Britų aviacijos pranešimai nįnka8 ir iždo globėjai Da dimui susidarius Anglija
šių eskadronai vyko kartu
Australijai dar nepraėjo in skelbia, jog amerikiečiai la neitus J. Averka ir Leoną neturinti daryti kompromi
so su Indijos kongreso par su Kanados karališkosios avazijos pavojus, bet gerai kūnai dalyvauja kartu su Šierantaitė.
tija. Kitaip, pasak jo, mu- viacijos eskadronais ir Ka
informuotieji sluogsniai pa birtais kovose virš Afrikos
rališkosios Aviacijos pajė
reiškia pasitikėjimo Ameri dykumų ir bombarduoja asolmonai kiek galėdami pa
gomis atakosna virš Pran
kos pajėgomis, ypač kai šies susisiekimą jūromis. Naciai sakos nepaskan sipriešins.
cūzijos. “Jungtinių Valsty
gauta pranešimai, kad Ame Tame pačiame pranešime
i
dinę Amerikos laivo
‘Mes visą laiką rodėm bių karo aviacijos pajėgos
rikos marinai sustiprino sa pareiškiama,, jog ašies ata
britams draugingumą,” pa- t*ip Pat dalydavo laivų patvo pozicijas Solomon salose. kose ant britų laiYų prie
Londonas, rugpiūčio 16 d. reiškė Jinnah. "kai tuo tar«» >>ritų aviaciji
Japonų radio šiuo metu ’ aMltos sunaikinta bent de— Vokietijos karo vadovy
i
a L-|ir dalyvavo kartu eu britais
apie kovas prie Solomon sa- šims ašies orlaivių.
pu kongreso partija atmete1,
J
„
bė pagaliau atšaukė savo
kovose su priešu.”
lų tyli. Anksčiau japonai
Taip pat pranešama, jog
ankstesnius pranešimus, jog visas britų koncesijas, tikė
buvo paskelbę, jog kovos britų lengvieji bombanešiai
Viduržemio jūroje nuskan damos išgauti daugiau susi Žuvo 5 britų orlaiviai
prie Solomon salų pasibai- atakavo aerodromus ir priė
dintas ar sužalotas Ameri darius laukujo karo spaudi Pranešama, jog Prancūzijusios. Tačiau paskutiniuo- Į šo pozicijas Fuka-El Daba
kos
orlaivių
vežiotojas mui. Jei Anglija pasiduos jon išvyko didelis skaičius
apylinkėje.
Wasp. Tačiau naciai tebe- kongreso partijos politiniam kovos orlaivių ir bombanežemyno pozicijose, pasak
Anglijon atvyksią
ekelbia, jog Šiose kovose bri- spaudiraui dabar, me9 tįrt. šių. Iš šių atakų negrįžo 5
britų, teįvyksta tik nuo
britų orlaiviai.
tai netekę SeSių karo laivų ajme
latiniai sargybos veiksmai ir
Amerikos motery
ir penkiolikos prekybinių
.
(Nacių pranešimai skel
platesnių EI Alamein fronte . .
.
.
...
monų išdavimu.”
laivų ar tankenų.
*
bia, jog vakar nakties ata
pagelbinė kariuomenė pasikeitimų nėra.
kose vakarinėje Vokietijoje
Atšaukdami savo ankstesLondonas, rugpiūčio 16 d.
aviacija
padariusi
Maskva, rugpiūčio 16 d — britų
— Londono spauda rašo, muosiuose daliniuose busįnius pranešimus, jog Ame‘rikos orlaivnešis Wasp au- Maskvos radio paskelbė, jog nuostolių civiliams gyvento
jog netrukus Anglijon at daugiausia negrės.
Washingtone apie šį pra- žalotas, naciai pareiškė, jog Rusijos fronte iki šiol žuvo jams. Šiose atakose, pasak
vyks Amerikos moterų pagelbinės kariuomenės dali nešimą nieko plačiau nesą- tai buvo britų orlaivnešis 500,000 Rumunijos kariuo nacių, pašauta keturi britų
'
Iniustrious tipo.
orlaiviai).
menės.
niai. Pasak laikraščių pir- koma,

Indijos musolmonai prieš Oandhi

.

•

»
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bet vyksta pasyvus neko-1 Atsiėmė prarastas

operavimas. Tuo tarpu pozicijas
Vokiečių kontroliuoja
Indijos musolmonai graso
mas
Vichy radio šiandie
• britams neramumais.
paskelbė, još ašies kariuoj menė yra per keturiasdej šimt mylių nuo Stalingrado,
Nelaimėj žuvo 16
kai tuo tarpu Romos radio
kariuomenės žmonių paskelbė, jog ašies kariuo
menės pasiekusios pirmą
Pittafield, Mass., rugp. 16 sias Stalingrado apsaugos
d. — Ieškoma sudužusio į linijas. Romos radio taip pat
Berkshire kalnus kariuome- i žymėjo, jog Stalingrado
nės transporto orlaivio ke- paėmimas būsiąs
vienas
lelvių lavonų. Pranešama, 8UnkiaU8ių žygių ėiam kare.
jog su orlaiviu žuvo bene
Rusai lydami apie košešiolika kariuomenės žmo vas prie Stalingrado, pripa
nių.
žįsta, jog vokiečių tankams
Pranešimai apie asmenų buvo pavykę pralaužti so
skaičių orlaivyje ne vieno vietų pozicijas, bet sovietų
di. Tačiau kariuomenės pa artilerijos regimentas padė
reigūnai Michel Field, N. Y. jęs nacių atakas atmušti ir
pareiškia, jog keleivių or pozicijos išlyginta.
laivyje buvo dvidešims.
Nelaimėje gyvi išliko keIstanbulis, rugp. 16 d.—
turi, bet jie taip sunkiai eu- Pranešama, jog serbų partižeisti, kad šiuo metu bet zanai pradėjo naujas atakas
koks jų apklausinėjimas ne- Į prieš • vokiečius, italus ir
įmanomas.
kroatus Jugoslavijoje.

——
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ATSIŠAUKIA AUKOTI KRAUJO

KRAUJAS IR VĖL PASRUVO ŠVENTOMIS INDIJOS UPĖMIS I
•

- Žiedai ant kojy pirštu verti 100,000 doleriu. - Jei bramanas užmašė žmogų, bausmė -100
poteriu. - Jei nužudysi bramaną - "atstumtas 4 kartus tiek metu, kiek karvė turi plauku".
- Indijos kastos ir politinės grupės.

T
mr*©. 17, 1942

pajamas. Jiems patinka da
bartinė Indijos santvarka, jų
tarpe žmonių su fašistinė
mis tendencijomis rastumei
didesnį procentą kaip bet
kurioje kitoje kastoje.

Dabar Indija užvirė. Siek
dami atsipalaiduoti nuo bri
tų indai pradėjo kruvinas
riaušes.

Karštose Indijos zonose ištikdavo Indiją ligos ir ma- net kartais iki 372 nuoš. ui
augmenija skurdi, tačiau ten, ras, kurios milijonus žmo- į paskolą. Britai yra padaru
Į kreditą prieinamesnių.
Keista šalis ta Indija, čia kur daugiau lietaus, auga nių paguldydavo į grabą.
K. J. Prnnskis
žmonės vartoja net 200 kai- kviečiai, ryžiai, medvilnė, liŠudras — Indijos darbo '
bų, o iš 1,000 gyventojų tik nai, arbata, kava, cukrinės Indijos kastos
Skaniausia duona yra to
vergas
95 temoka rašyti. Čia yra pa- nendrės, daug vaisių, palji, kurią uždirbame suvo ran
sakiškai turtingų mahara- rnių. Tarp jų paupais slanNiekur gal pasaulyje nė
komis.
Ketvirtąją kastą sudaro
džių ir princų, kurie ant sa kioja drambliai, tigrai, leo ra visuomenė taip pasiskirs
vo kojų pirštų sumauna žie pardai, liūtai, hienos, anti čiusi į luomus, kastas, kaip Šudras. Tai prekybos ir že
LIETUVIS DAKTARAS
dų su žibančiais rubinais, lopės, beždžionės. Indijos ū- Indijoje. Kilmingoji Brama mės ūkio darbininkai. Jie
OfTOM rH.fclrif AJB
kurių vertė kartais’ siekia1 kininkai laiko kupranuga- nų kasta savo tarpe turi yra lyg vergai pririšti prie
a t a a k o mingai oi
$100,000, o yra vargingųjų rius, avis, ožkas, arklius, daug Indijos dvasininkų. Jie savo darbo. Sūnus turi rink
,
« uiaugaa
Auue leieunotO*
prieinamą kainą.
indams
davė
jų
šventąsias
Į
tis
tą
pačią
profesiją,
ką
“audras”, ir dar biednesnių Gyventojams tenai nemažai
Philip Murray (kairėje), CIO prezidentas, ir William
“nepaliečiamųjų”, kurie ne- baimės įvaro krokodilai ir knygas, jie ir dabar nuo se-1 tėvas turėjo. Dėlto Indijoje Green, AFL prezidentas, susiėjo Washingtone ir paga
los F. BUDRIK
gali prieiti arčiau, kaip 30 nuodingosios gyvatės, kaip nų laikų tebeturi dideles pri- ( nelengva ir fabrikus steig- mino bendrąjį atsišaukimą į organizuotus darbininkus
KKAUTUVPJB
žingsnių prie kilmingojo, ir sakysime kobra, o tų ropuo- vilegijas, nors dabar jie te-1 ti. Kastų žmonės yra pri- (lokalines unijas), kad aukotų kraujo armijos ir laivyno
3241 So. Halsted Sl.
tik iš tolo pagarbiai nusilen nių yra daug tenai. Pramo sudaro tik apie 2 nuoš. gy-' rišti prie savo tradicinio dar reikalams.
kę pasveikina, kad iš jo iš nė nėra labai išsiplėtusi, bet ventojų. Pagal indų teisinį ’ bo ir neiengva juos priviKogirstų atsakymą — eik ša ji auga, ypač dabartiniu me statutą jei bramanas užmuš-1 ti Į naują industriją,
je turi apie 262 mil. gyven- ] Azado sekėjai, kurie siekda
Calumet 4591
lin piktasis šunie... Bet da tu plečiasi ginklų gamyba. tų žmogų, bausmė jam už
Nepaiiečlamiejr yra tai to«.
apie mi vienybės yra linkę nacio
DSL RADIO PATAISYMO
bar Indija sujudo. Netoli Gelžkelių tinklas gana rū tai būtų tik atkalbėti mal
40
milijonų
“
nepaliečiamų

naliniuose
klausimuose
ben

PAŠAUKITE:
lyg - induizmo raupsuotieji
400,000,000 žmonių masė pestingai plečiamas ir per das 100 kartų. Tačiau jei
dradarbiauti su indusais.
V ARDA S<MW
Jiems yra nustatyta per kiek jų •"
pradeda virti, kunkuliuoti ir metus jais pravažiuoja apie žemosios kastos žmogus įAntrąją
grupę
sudaro
muTrečioji grupė Sikhs ma
žingsnių (30, 40 ar 100) jie
DR. G. SERNER
daug dar kraujo nutekės In 500,000,000 žmonių. \
žeistų bramaną, jis gali bū negali prieiti arčiau kitos zulmonai. Jų yra apie 84 mi žiau reikšminga, sudaranti
LIETUMS AMŲ GYDYTOJAS
du, Gangu ir Brahmaputra,
ti pasmerktas būti “nepa kastos žmonių.
lijonai. Jie yra susiskaldę j apie 5 mil. gyventojų, yra
25 metų patyrimas
tomis didžiulėmis šventomis 600 valstybių Indijoje
dvi svarbesnes grupes: Mo- militaristinė religinė sekta.
liečiamu” keturis kartus tiek
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Indijos upėmis, kol įtužumetų, “kiek turi plaukų kar Politinės grupės
hammed Ali Jinnah vado Iš jos ir iš muzulmonų dau
Kreivas Akis
sios minios nurims ir atsi
Indija apima 1,808,679 vė”. Mat indai karvę laiko
vaujama muzulmonų lyga. giausia verbuojama Indijos
Ištaiso.
vėrę kalėjimų vartai išleis kvadr. mylių plotą, taigi be šventu gyvuliu, tai ir varto
armija.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Politinio atžvilgiu Indijo kuri pasižymi savo fanatiš
jų vadus.
8401 SO. HALSTED ST.
Princų Indijoje yra 562.
veik du trečdaliu to, ką su ja tokius palyginimus, gi pa je užima pirmą vietą indu- kumu ir, kita, AbuI Kala m
kampas 84th St.
Kai kurie iš jų turi nema
daro USA plotai kontinen gal jų tikybą žmogaus dva sai, kuriems vadovauja In
Valandoe
nuo 10 tiri 4, nuo B iki 8
Turtinga žemė
te, bet žmonių pagal 1931 sia gali iš vieno gyvio pe dijos Nacionalinio Kongreso ML VAITUSH, OPT. žas armijas ir dar didesnes Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
LIETUVIS
m. surašinėjimą buvo arti reiti į kitą ir taip gyventi partija. Jos vadai yra GandIndija, tai kai koks saus- 352 milijonų, taigi ko ne tris nors ir 800,000 metų. Tačiau
LIETUVIAI DAKTARAI
hi ir Nehro. Jie savo įtakožemio .Ūrmaišalis misitie- kartus Uek kiek USA ypač britai įvedė teismas, prieš
TaL YARda 8149
siąs gilyn į Indijos okeaną. imant dėmesin, kad ten gy kuriuos lygiai turi atsakyti
Iš žiemių pusės, lyg užsto ventojų prieauglis spartus.
visų kastų nusikaltėliai.
26 metų praktikavimas
DANTDBTAS
Būkit Malonūs Mane jūsų
dami nuo žiauraus vėjo stuk Vokiečiai mano, kad Indijos
garantavimu
1446 So. 49tt» Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akių Specialistas
SAVO AKIMS 1 Optometrically
so gigantiškieji Himalajų gyventojų skaičius jau bai-Karių ir pirklių kastos
IR AKINIUS PRITAIKO
Aatradieniais,
Ketvirtadieniais
Palengvina
akių
įtempimą,
kuris
Tik viena pora aklų visam gy
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
ir Penktadieniais
venimui.
Saugokite jaa, leisdami
kalnai, kurią aukštis — ne-1 gįa pagiekti 400 milijonų.;
-~744 VVest 35th Street
Megzaminuoti jas moderniSktauaJa
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 F. M.
misigąokile - net penkios Didžioji dalis indų (apie 290
regėjimo mokslas
tumo, skaudamą akių karštį, atitai 3147 S. Halsted St., Chicago
Ksbsttryias arba karių metodą, kuria
Valandos: 11-12; 2-4 ir 8:30h&:30
gali sutelkti.
so trumparegystę ir
toliregystę.
roailios virš jūros paviršiaus. milijonų) gyvena britų val kasta yra antroje vietoje.
85 METAI PATYRIMO
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
Prirengia
teisingai
akinius.
Visuo

sfcMų, kurie
ir Šeštadieniais
Tarp Indijos ir Kinijos yra domoje Indijoje, o 63 mil Jie yra dar pasiskirstę į
se atsitikimuose egzaminavimas da
ŠvestadieBiaka 11-12.
į
visą
Valandos: 3 — 8 popiet.
romu su elektra parodančia ma
pati aukščiausioji žemės vie gyvena įvairiose kitose In grupes ir daugiausia ištiki
klaidas. Specialė atyda at
TaL CANai 6969
Dr. John J. Smetana žiausias
kreipiama į mokyklos vaikus.
ta — Everesto viršukalnė,
DR. F. C. WMSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
dijos valstybėlėse, kurių ter. mi britams.
Kreivos akys atitaisomos.
9
turinti 29,141 pėdą aukščio.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
VALANDOS:
nuo
10
ryto
iki
8
v.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
I priskaitoma netoli 600 Jos
Trečioji kasta yra Banias
vak. Seredomis nuo pietų, o NeOPTO MET RISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Apie penktadalį visos Indi • valdomos įvairių Indijos — pirkliai ir pinigų skolin
pagal sutartį.
2158 VVest Cermak Road
1801 So. Ashland Avenue Daugelydėlioj
atsitikimų akys atitaiso
jos apaugę miškais. Vieto ’ princų, eu kuriais Britanija
18-tos
Ofiso taL OANal 2346
tojai. Jų rankose yra apie j TeMonaa:Kampas
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
CAM
AL
eeaa.
CMeegc
2155 West Cermak Road
Ofiso vaL: J—4 ir 7—8
mis kyšo granitinės Indijos
pirma.
OFISO VALANDOS:
yra padariusi sutartis ir sa 80 nuoš. nuosavybės britų
Seredoj pagal sutartį.
Kaadle* >:M a. m. iki 8:»• p. m.
kalnynų uolos. Turtingas tas
OFISO VALANDOS
<712 South Ashland Av.
7004 So. Fairfield Avimai
vo interesų saugumą garan Indijoje, nors jie nesudaro
TreClad. lr tefitad. 8:80 a. m.
YAR74,
U11
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
IM T:M n na.
kA: HKBAeek dflO
kraštas žemės gėrybėm's.
tavusi. Princai prisibijo, kad nė vieno gyventojų procen
ANTRAS OFISAS
Per metus čia gaunama apie
TaL YARda 2246
žmonių judėjimas jų nenu to. Bet jau nuošimčius už
2017 So. YVestern Ave.
23,000,000 tonų akmens an
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
šluotų, dėl to jie linkę lai paskolas tai jie moka nulup
TeL OANal 7171
DR. 6. VEZEUS
glių. Indija turi nemažai sa
OflM M YUgtida
TaL OANal 6128
Nuo 8 vaL ryto ftl 8 vaL kaa<Seq
kytis britų, su kuriais suda ti: jie paima po 37 nuoš., o
DANTISTAS
vo geležies rudos ir net sa
Mr BBVartr 8944

Indijos keistumai

.

Dl P. ATKOČIŪNAS

DR.* Y. A. ŠIMKUS

T

vo gryno aukso per metus

rytosios sutartys ir tų prin

cų padėtį stabilizuoja. Dau
guma tų valstybėlių mažos,
tik Hyderabadas turi 14 su
puse milijonų gyventojų ir
savo plotu pusantro karto
didesnė už Illinois.

padaro 330,000 uncijų, sida
bro gi net 6,000,000 uncijų.
Indija turi ir savo žibalo,
kurio surenka po 9,800,000
statinių per metus. Indija
turtinga ir kitomis brangio
t
mis žemės iškasenomis: švi
Svetimųjų valdoma
nu, manganu, cinku, variu,
brangakmeniais, deimantais
Indijos gyventojai praei
ir net gintaru.
tyje yra daug ką matę. Čia
buvo įsibrovę Aleksandro
Nėra žiemos
Didžiojo vedami makedoniečiai,' Indijoje švaistėsi ka
Žemės ūkiu čia užsiima aringieji mahometonai ir iki
pie 70 nuoš. visų gyvento
šių taikų palikę nemažą sa
jų, nors kalnynų ir pusiau
vo pasekėjų būrį, Indija ne
dykumų žemei trūksta drėg
buvo laisva nuo totorių ant
mės. Už tat čia yra milžiniš
plūdžio, toliau čia buvo įsi
ki iriguojamos žemės plo
stiprinę mongolai. Dėl vist,
tai, net 62.000,000 akerių ytų karų ir suiručių kartai
ra drėkinami dirbtiniu bū
du. Žiemos Indijoje nėra. Yra tik lietingasai, vėsus ir
ADVOKATAS
karštas laikotarpis. Tempe
ratūra gana įvairi, žiūrint
WHITMEY E. TARUTIS
kokioje krašto dalyje. Saky
ADVOKATAS
sime Kalkutoje vidutinė me
Centrinis Ofisas:
tinė temperatūra 79 laips.,
3133 S. HALSTED ST.
Bombėjuje 82 laips.
Tai gana karšta. Juk pvz.,
vidutinė metinė temperatū
ra Čikagoje yra ap;e 50 laip.

Kuo verčiasi žmonės

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mna iki 8-tos
valandos vakare.
Telefoną* CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

TaL STAte ttm

T. DUNDULIS

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

GYDYTOJAS n CHIRURGAB

OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

OOm TaL ............ VIRginla 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. AL. RAČKUS

2201 Wesf Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. Telefonas: HEMIoek 8849
Ofiso vaL: 1-9 ir 4-8:30 P. ll Sekmad., Trečiad. ir še&tad. va
Tręšia Asai lis i pagal ratartį.
karais ofisas uždarytas.

DR. PEIER T. BRAZIS

Kas. 8968 So. Talman Ava.
Ras. TSL OROvsMB 09D
Offise M HEMiock 4848

W. J. J. SIMONAITIS

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place
TaL RSPkMfe 7888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL OANal 0267
Rsa. tai.: PROspeet 6658

VaL: 2-4 ir 7—8 vak.
Kstvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

DR. P. L ZALATORIS

2423 VVest Marąuette Rd.

GYD ?TOJAS LR dLUtUlLGAb

PHYSICIAN AND SURGEON

Savings and Loan
Association

4645 So. Ashland Avenue

4157 Archer Avenue

OR. STRIKOL’IS

MUTUAL
FEDERAL

DR. S. BIEŽIS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Kas 2 iki 4 a me 6 iki 8 vai vsA
Nedėliomis pagal sutartį.
Offlca tsL YARda 4767
ML PROfcpaet
Tat YARdi HB.
6107.

OR. A X BERTASH
• GYDYTOJAI ZR CHIRURGAS

Ofiso vaLi ans 1-3; nno 6:30-8.90

756 Wesf 35fh Street

1821 So, Halsted Street
Rasidandja: 6600 Bo. Artesian Ava.
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popiet
f iki > vaL

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo
1-mos iki 3-čios popiet
ir nuo

6-toe iki 8-tos vak.
Telefonas: YARDS7299
3325 South Halsted St

Kor kas yra geriau turėti
Išminti, negu auksą.

Km

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 tiri 3 vaL Vak. 7tU9
Nedėliomia pagal sutartį

tu taa išgelbėtas.

S*

Telefonas CANai «7M

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913

8<k

LIGONIUS PRUMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik aoaitarina.

DR. CHAR1ES SE6AL
H

OHZRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
,(3-tma laboal

TaL MZDvay 2890

OMcago, DL

OFISO VALANDOS:

Halated 8t
Nne 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
vaL pepiet ir aoe 7 iki 8:30 rai. rak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nno 10 iki 12 raL ryto.
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutarti
Ret. telefoną* SEEIey I
TaL Oicara 1484

DR. S. R. PALOTSIS

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS

Ofiso TaL: Yards 0994
Bes. Tel.: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
9 iki 4 papMt
.7 iki 9 vakare Nno 10-12 v. ryto: 28 ir 7-8 r. n
Nedčliomk aaa 19 A 13 vai ~
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tai. Cicero 1494

DR. A. JEMKHK

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tei. LAFYETTE 8210
Emergency KEDZIE 286$

(Liotavis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 6Jrd Street
OFISO VALANDOA:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal antartį
Ofiso telefonas PROapect 0187
Namų telefonas VTRgtnia 2421

MAKE

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

EVERY
PAY DAY

4146 Archer Avenue

BONO DAY

4204 Archer Avenue

•YHYTOJAa

Dr. Emily V. Krokas

bus Ištvermingas Iki

10, 22J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: Pirm., Katvir., Penh. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Seit
10 iki 2:30 P. M.
Treč. įr bdun. pa<al gusiUrimą.

BEAKSITE

“DKALG&”

Stockholmas, rugp. 16 d.
apginti rytų frontą, kada
sunaikins rusų jėgas. Tur — Pranešama, jog naciai
būt Hitleris negirdėjo seno uždarė Bruselio universite
jo priežodžio: lengviau pa tą, nes jo profesoriai nesu
Atrodo, kad naciai siūlys laika, bet niekas
sakyti, negu padaryti. Taip tikę su nacių nuostatais.
jų pranešimų nepriims
ir čia galima pasakyti. Ne
įmanomas dalykas, kad ru
Havana, rugpiūčio 16 d.—
Iš Istanbul paaiškėja visa jam pilti į kailį, tuojau iš
sai
tiek
kovoję
—
lengvai
Šiandie Kuboje paskelbta
vokiečių karinė strategija. garuos ta jo garsi "strate
jam
pasiduos.
naujojo ministerių kabineto
Mat, nacių planai reikalau gija”, bus įvykdyti nauji
sudarymas, kurio ministeja visiško Rusijos militari- planai.
Pavojus Turkijai
riu pirmininku yra Raraon
nių jėgų sunaikinimo prieš
Rusijos padalinimas
Nacių reikalavimai dėl pi Zaydin.
rudenį. Tačiau jei taip ne
rmenybės Juodose ir Vidur
Seniau naciai vis skųsda
pavyktų, ašies karo vadovy 
žemio jūrose sukėlė rimtą
bė tikisi nustumti rusus taip vosi, kad Europa ekonomi
★
★
pavojų Turkijai. Dardanelio
toli į rytus, kad rusai nebe- niu ir kariniu atžvilgiu ne
įlankos, kurios kontroliuoja
'IjouRiUf. MitU
vaidintų svarbią rolę Euro galėjo pati save aprūpinti,
perėjimą iš Viduržemio jū
poje. Vadinasi, naciai nori kadangi rusai buvo per di
rų į Juodąsias jūras, privisą Europą užkariauti prieš deli "aziatai”. Mat, Rusija
. v._ _. .
,
...
klauso tturkams.
Labai gra
These huge 60-ton heavy tanks
u*
rudenį. Tada gi darytų tai vis žiurėjo 1 rytus, visi jos
limas daiktas, kad —
*-* cost $120,000, and America’s autonaciai
kos pasiūlymus. Žinoma, sau turtai plaukė į rytus, žo
motive and locomotive plants are
strategijos sumetimais pa turning them out on a never-ending
džiu,
jai
visai
nerūpėjo
Eu

skirtų vadovaujančią vietą
assembly line. Our army uses light
ropa. Europiškos Rusijos reikalautų Dardanelio iš Tur taaks, weighing 14 tons, and meEuropos gyvenime.
tanks of 28 tons also, but we
(Kaukazo ir Ukrainos) pro kijos. Turkai sako esą pasi dium
favor the medium tank over the
Ašis nesitiki nugalėti Jung
ryžę kariauti jei priešas mė- other
two.
dukcija turėjo plaukti Eutinių Valstybių, bet tikisi ropon. Rusijos rubežiai piružimti ios žemę' Klau
povandeniniu ir lėktuviniu
miau buvo caro, o dabar Sta simas kaip Turkija į nacių
karu priversti jas susitaikin
planus reaguos.
lino užtvara prieš Europą.
ti. Jei Amerika taikos pa
Tik panaikinus tą užtvarą, Propaganda — svarbus
siūlymus atmestų, tada ka
Europa galės pati save ap- karo ginklas
ras būtų toliau tęsiamas.
.. ........................... .
, - ts- rūpinti sakė naciai.
Fiureris užmiršta, kad De- i v
Šiandieninio karo vaidmeThese heavy tanks are needed for
dė Šamas nebijo ašies jėgų. ; Dabar vokiečiai planuoja ny propaganda užima svar
certain phases of modern warfare, '
Amerikos žmonės žino, kad į savo užtvarą, "rytinę sieną” bią vietą. Seniau kada ka and with their thick armor and
Hitleris tik juos gazdina. ■ Rusijoj, pradedant nuo Kau- ras tik buvo kariuomenių heavy-gauge guns they are almost
unstoppable. They are considered
Todėl jis nieko nepeš. Hit kazo kalnų ir sekant Volgos susikirtimas, o ne tautinis superior in gun power, in maneuverability and in the power of their
leriui be planuojant pasaulio upe per Stalingrado ir Vo- veiksmas, propaganda- nebu- huge
tractor motors to Axis tanks.
likimą, ateis valanda kada ronežo laukus iki Baltųjų vo svarbi. Tačiau šiandien, f Americans everywhere are heiping
'
1 to pay for these monsters of war
jo planai bus numesti į krep jūrų, anapus Leningrado. Jie kada karan įtraukiamos ne through their purchase of War
I
šį. Kai Dėdė Šamas pradės sakosi, kad lengva jiems bus vien tik kariuomenės, bet Bonds. Invest at least ten percąnt
of your income in War Bonds every
ir ištisos tautos, propagan-' pay day.
y. y. Trrdrury Dtparlmtnl
da pasidarė svarbi. Priešas I
{ nesigaili jokio būdo nuga-' «
i lėti kitus. Daug jam pade- ,
NULIŪDIMO
VALANDOJE
, da, jei jis gali sukelti sąmyĮ šį kitoj šaly. Jis mėgina į- į
diegti nepasitenkinimo jaus- '
PETRAS DAVENIS
mus į gyventojų ir kareivių
Kreipkitės į Gyveno 7242 8.’ Fairfield Ave.
širdis. Kaip tik to ir nori,
Mirė Rugp. 14 d., 1942, 5 vai.
nes savo vadovybe nepaten
vak., sulaukęs 16 metų amž.
Gimė Chicagoje.
kinta tauta ir kariuomenė
Paliko dideliame nuliildime
nenori kariauti. Tada prie
motiną Marijona,
po
tėvais
Pudževilattė, natėvj Petrą MoeLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
šas lengviau laimi karą. Akela. dėdę Povilą Pudžuvel),
jo šeima krikšto tėvus Mari
merikiečiai
jau
gerokai
pa

jonų ir Vladislovą Bernatavi
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
čius lr daugel) kitų giminių,
tyrė ašies propagandą ir ži
JŪSŲ PATOGUMUI:
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje
paliko tetų ir dėdę ir Jo šei
no, kad joje nėra tiesos. To
mų.
1410 South 50th Avenue, Cicero
Kūnas pašarvotas namuose,
dėl ašies propagandai mažas
7242 So. Fairfield Ave.
Telefonas CICERO 2109
pasisekimas Amerikoje. Ga
laidotuvės (vyks antradieni.
Rugp. 18. iš namų 8:30 vai.
6812 So. Western Ave,, Chicago
lima tikėtis, kad lr ateityje
rvto bus atlydėtas j Gimimo
švenč. Panelės parap. bažny
taip
pat
bus.
Tiesa
visuomet
čių kurioje jvyks
gedulingos
Telefonas Grovehill 0142
pamaldos už velionio sielų. Po
iškyla aikštėn, nors ir dau
pamaldų bus nulydėtas j Šv.
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Kazimiero kapines.
giausia ją mėgina paslėpti.
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažystamus
Todėl ir tiesa laimės šiame
dalyvauti laidotuvėse.
kare, o ne melaginga ašies
Nuliūdę:
propaganda, kuri kasdien
Molina, Patėvis, DMė, Krlkštotėvai lr Teta,
keičiasi savo spalva.
P. J.

KOKIE YRA MACIU PLANAI ’

WAR BONDS

.A

A. t

ANTHONY B. PETKUS

(Įsteigta 1889 m.).

a''

3
CLASSIFIED ADS

"PIKPBli

Tirmalienis, rugp. 17, 1942

PEIER TROOST
MONUMENT CO.

SKELBKITES

"DRAUGE”

Lietuvos reikalai.... Kro
kuvos lenkiškas laikraštis
neseniai rašė, kad vokiečių
vyriausybė tikrai žada pa
skelbti Didžiąją Lietuvos ku
nigaikštystę ir kad neužilgo
tuo reikalu žada važiuoti
Berlynan nauja lietuvių de
legacija.

I

"DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

B/G FOODS, INC.
Jaunos motervs ar merginos reika
lingos už velterkns ar prie sanvtčlų
nrirengimo. Apsilmam nemokančias
išmokinti; proga (sidirbti; gera užmoMestia. ArnlIRai, ORlfnrmoų šluoda
mas ir Išvalomos; darboe pilnu lajtku ar trumpomis valandomis: die
nomis ar. vakarute. Atsišaukite rytais
ant 2-tro aukšto sekančiai —
174 AVEST RANDOLPH STREET

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 Ko. Dearborn Street
Tet.: RANdolnb 0488-9489

BET,P VPAVTFP — VYRAI
METAL CLEANER — patyręs prie
automobiliu. Kreipkitės ) —
GREAT NORTHERN AUTO PARTS
2130 Clybourn Ave., DIVersey 7021

t

i ATYDA TOOL & DIE MAKERS
Aukščiausia alga mokama ir užten
kamai ••o>•p»•t|rnp•’. Atsišaukite J —
SCNNYSIDE TOOL & DIE AVORKS
2222 No. Cicero Ave.

A. I A.

HOSTERY MEVDERS
Patyrusios r-rie cnerav'mo VITOS
mašinų. Aukšta užmokest's, pasto
vus darb-s.
GO' DRLATT
BROS.
St-te aml Van R u ren — Oth Fl.
..Central Emnlovment Bun’au..

ŠEŠTOS
PATYRPSIOS
PRESERK-OS ant skalbiamu suknelių. Taip
pat 2ū single
need'e
Operaferljj.
REIKIA STIPRIŲ VYRŲ. Kilnojimo Nuolatinis darbas. Geras užpiokeStis ir bonusas.
darbui nople-ns d'rhtuvėje. Nuolati
KOP ACH BROS..
nis darbas. Kreipkitės i —
913 AA’. Vau Bnren
THOMAS PAPER i'TOCK. 860 West
Evergreen. netoli Halsted Ir Division.
1OO MERGINŲ
LINCH AVAGON SF.RVERS
Patyrimas nereikalinga.
Nuolatinis
12-jaunu vvru. Geras užmokestis. darbas. Tainerl reikia Saldainiu PaTuri turėti gimimo pallūdijimus. Jei kerkos tr Vynioto jos. Gera užmo
nesulauke 21 metu amž. tai turi kestis.
B’NTE BROS.
gauti leidimą (Mlnor’s relense) iš
3301 AV. Fmnklin Blvd.
Board of Education. Kreipkitės (:
PRESSED STEEL CAR CO.. 126th
COUNTER
GIRLS
A- Rrandon. Air GalHmore. telephone
Rayport 12.34, Eit. 311.
Pulki proga jaunoms merginoms 18
iki 25 metu amžiaus, išsilavinti veiterku darbams Cbipagos rmiklans'oPRECISION GRINDERS
)e kavinėie. š'o darbas ’abal malo
Surfaee Form Grinders ir Cutter
nus ir moka H2.50 I diena.. « d'eSharp en era.
nos ) savaite su valgiais ir tip«ais.
CARBIDE TOOL CO.
Pastovūs dalbai su p-oga tapti vei816 No. Kostner

TADAUŠAS ZAURA
Gyveno 2130 W. 23 PI. Tel.
Seeley 3810.
Mirė Rugp. 14. 1942, 1:45
vai. popiet, sulaukęs puses am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Panevėžio par.,
Oksų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Povilų. 3 dukteris Katarlnų Adelę ir Soflų, marčių
Gertrudų, anūkų Povilų, žentų
Vladislovų, seser) Kazimierų,
švoger) Antanų Paraukų tr Jų
šeimų, švoger) Juozų Glebauskų ir jų šeimų, švogerkų Kon
stancijų Zaurlenę ir šeimų, švogerius Jurg) ir Povilų Petrait),
švogerkų Onų Oksienę ir šeimų.
Prigulėjo prie Lietuvos Pi
liečių Kltuho, prie Keistučio
Kliubo ir Labdarių Sų-gos 7
kuonos.
Kūnas pašarvotas Lakavičlaus koplyčioj, 2314 W. 23 PI.
laidotuvės (vyks Trečiad.,
Rugp. 19, iš kopi. 9:00 vai.
ryto bus atlydėtas Į Aušros
Vartų parap. bažnyčių, .kurioje
Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Sūnus. Dukterys,
marti, žentas. Sesuo lr Gimi
nės ir paž|staml.
Laldotuviu Direktoriai larhawicz ir Sflnai, Tel. Canal
2515.

A.

MOTERYS

HELP WANTED

♦ Arkomis

pukstesnlo

e’darbio.

PALMER HOUSE
State and Monroe

MACHINTSTAI
reikalingi — lst
class Repair Men pataisyti mašinų
Įrankius (tools). Atsišaukite J
MID-CITY ENGINF.ERING CO.
715 AV. Lake St.

REIKALINGA PATYRUSIOS MO
TERYS skirstymui popieros dirbtu
vėle. Tik patvrusio“ teatslš-’ukia.
TTIOMAS PAPER STOCK CO.. 800
AV. Evergreen, netoli Halsted ir Di
vision St.
OPERATORCS

Patyrusios prie single needle ir zig1 zag mašinų, lsūtl megBtinus rayon
apatinius. Aukščiausia užmokestis,
pastovus darbas garantuoiamas. šva
ri dienos-švlesos dirbtuvė.
AMERICAN MATD CO.,
847 AV. Jaekson Boulevard

tykai 'l/ou/Zuytyiik'

WAH BONOS
Ships of the Destroyer type comprise the bulk of our fighting ships
in the American Navy. Their average displacement is about 1800 tons,
and they are fast, powerful, and
hard hitting. They have been particularly effective in convoy duty and
gavę a good account of themselves
in the Coral Sea engagement. They
cost approximately $3,800,000 each.

-f- A

STEPONAS LUDKEVIČIUS
Mirė Rugp. 14 d., 1942, ryte,
sulaukęs 46 metų amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžlo apskr. •
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj Stanislavų (po tėvąlis
Norbutaltė),
sūnų Raymonui.
dukterį Elenų. broli Joną ir
jo šeimų, uošvienę Elenų Norbutienę, dėdę J. Ludkevtčtų ir
šeimų, lr daug kitų giminių,
draugų Ir pažįstamų Ameriko
je. Lietuvoie paliko 2 brolius
Petrų ir Povilų.
Velionis priklausė prie Bal
tos žvaigždės kliubo.
Kūnas pašarvotas namuose,
4523 So. Talman Ave.
Laldotuvta Įvyks antradien),
Rugp. 18 d. iš namų 9:00 vai.
ryto
bus atlydėtas | Aušros
Vartų parap. bažnyčių, kurio.)
(vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drnugus Ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.

PAIEŠKO
RENDLAOTI
Marąuette
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimų. apšildoma pečio šiluma. Atsi
šaukite ar rašykite sekančiai:
“DRAUGAS. Box 124. 2334 S. Oak
ley Ave., Chieago, III.

Acid Indigestion
What many Doctors do (or it

When ticeas sto m ach acid cauMt gas. sour įtomsch

or heartburn. doctor* preaerlbe the faittit-actlng

medicinos kaovn for mptematlc ral laf—medicinas
likę Olose ln Bali-ana Tablata. Try Bell-ana youraelf.
at flrat algn of dlstre*s. They MUtrallae acid. rallara
gas. and bring comfort vary ąulckly—yet are not a
lazatlaet Only 25c. at drug storas. If your vary flrat
trial doesn't prote Bell-ana bettar. return bottle to
ua and get double your money back.

RED—ITCH Y— SCALY

ECZEMA

Every Navy shipyard is turnlng
out Destroyers in record time. They
are essential for our two-ocean
Navy. Purchase of more and more
War Bonds will assure all-out produetiont of these vital units for the
Navy. Buy every pay day. lf everybody invests at least ten percent
of his income in War Bonds we can
do the job.
U. S. Trmuri D tpar įmeni

SKELBKITCS

Nuliūdę Moteris Sūnus, Duk
tė, Brolis Ir Giminės.
laidotuvių dierktorial Laehawlcz lr Sūnal, Tel. CANai
2515.

Effective Home Treatment |
Promptly Relieves Torture! .

First applications of wonderful sooth- l
ing meaicated Žemo—a doctor’s formula i
—promptly relieve the intense iteh- .,'
Ing soreness and start at onee to help
heal the red, scalv skin. Amazingly šuocaaaful for over 80 yearsl First trial of •
marvelous clean, stalnleaa Itguid Žemo iį
convincesl AU drug
a.

"DRAUGE”

, ŽEMO |

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

laidotuvių Direktorių? J. F.
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

SUPAŽINDINKITE KITUS

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

SU DIENR. "DRAUGU”

PASKUTINIS

t

MENIŠKI — VERTINGI

f

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Al firma viri 50 m. ton
pačios šeimos rankose 1

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

Memorials Erected Anywhere

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

JOHN F. EUDEIKIS

LaidoM DnMoriK
AMBUEANCH Dieną Ir Naktį

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the Ltthnanlaa Ghamber of Govnmeroe.

MODERNI Išvidine PARODA-

REZIDENCIJA:

4635 W. VVashington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnbllc 4298

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

P. J. RIDIKAS

MAŽEIKA ir EVA NAU SKAS

8S54 Sonth Halsted Ttreet

8319 Litnanica Avenne

Skyrina: 710 Weet 18th Street

Tel. YARda 1138-1139

Viai telefonai:

YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS

I. J. ZOLP
1646 Weat 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAWICZ IR ŠONAI

Tel. YARDS 1741-1742

2314 Weat 2Srd Plane

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

TeL CANai 2515

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

Atsi

šaukite | Personnei Dept., 1-marne
beismente sek-nėloj —

PATYRŲ
MILLINO
MACHINE
HANDS reikalingi.
CARBIDE TOOL CO.
816 No. Kostner

42-44 Eaat 108th Street
TeL PULlman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

J. LIULEVICIUS
4S48 Sonth California A vei me
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILTJPS
8307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

D B X U G S ■
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. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei nerašoma 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.

Rusų frontas
Sunku rašyti apie Rusijos frontą, nes stoka žinių. Ta
čiau žinios nėra geros. Rusai yra padarę keletą smar
kių kontratakų sulaikyti vokiečius. Kai kuriose vieto
se rusų defensyva yra stipri. Bet ar rusai įstengs greit
padaryti kontrofensyvą kairiame sparne, tai sunku pa
sakyti. Be smarkios ir stiprios ofensyvos neįmanoma
naciai sustabdyti.
Vokiečių blitzkriego natūra yra tokia, kad paprasti
vienatiniai kontratakai neilgai sutrukdo nacių žygius
veržtis pirmyn.

tomis japonų užimtomis salomis sudaro aplink Aus
traliją kilpą, kurią japonai norėjo užveržti. Šios kilpos
svarbiausia vieta buvo geras New Britain saloje Rabaul uostas, iš kurio lengvai galima užpulti visus jū
ros kelius aplink Australiją.
Amerikos laivyno jėgos, padedamos gen. MacArthur
kariuomenės dalinių, puolė Solomon salas, norėdamos
perkirsti japonų turimą salų kilpą. Svarbiausias tokio
žygio reikalavimas buvo priešą pagauti nesaugioj va
landoj. Taip ir pavyko. Karo vadai pastebi, kad tokie
žygiai yra sunkiausi karo lauke. Negalima tikėtis, kad
ofensyva laimėtų tokį žygį be jokių nuostolių.
JAPONŲ NUOSTOLIAI DIDELI

Prieš užpuolant Solomon salas pirma buvo iš Aus
tralijos bazių, sunkiais bombonešiais (manoma Flying
Fortresses), taikomas smūgis į Japonijos invazijos ner
vų centrą — Rabaul uostą. Vidutiniški lėktuvai tuo pa
čiu kartu puolė japonų Lae bazę, šiaurės Naujoje Gvi
nėjoje, kur japonams padaryti dideli nuostoliai. Visą
dieną ir naktį lėktuvai puolė ir kitas japonų užimtas
salas.
Tuo pačiu laiku taip pat japonams padaryti dideli
nuostoliai Burmoje, Kinijoje ir Aleutians.
iš pranešimų aiškėja, kad sąjungininkams Solomon
salose ofensyva sekasi ir tenka tikėti, kad japonai iš
visų užimtų salų bus išvaryti namon ir ten jiems iškaršytas kailis.
Jau karikatūristai atvaizduoja japonų vadą sėdintį
palmės viršūnėje ir skambinant Hitleriui telefonu: Alio
Adolph, aš turiu antrą frontą, o kaip tau?...

Prancūzai gali drožti naciams į žandą

Nacių ofensyva, pramušant rusų pozicijos silpnesnes
vietas, rodos, eina keturiomis kryptimis. Naciai laikosi
panašios taktikos, kaip laikės Lenkijoj ir kitur. Jų pa
grindinė kovos strategija sukapoti priešo kariuomenę
į šmotus, juos atskiriant ir sunaikinant savo rezervais.
Nacių ofensyva dabar eina šiomis kryptimis. Pinnas
veržimasis reiškiasi nuo Kotelnikov ir puola Stalingrad
iš pietvakarių, kartu daromas stiprus spaudimas prie
Kletskaya, šiaurės vakaruose nuo Stalingrad. Antras
nacių veržimasis (iki šiol nepaskelbtas nei rusų, nei
nacių) sako pasiekė Elistą, atdarose stepėse, tiesiogi
nėje linijoje į Astrakhan, prie Volgos žioties. Trečias
veržimasis, ligi šiol didžiausias, dar tebeseka kelią ir
gelžkelį Kaukazo kalnų pašlaitėse. Jau pasiekė Cherkess
ir jau grąsina Grozny. Galimas dalykas, kad nacių ma
žas kariuomenės dalinys bandys perkopti aukštus kal
nus, su viltimi pasiekti Sukhum, prie Juodųjų jūrų. O
ketvirtas nacių veržimasis, sunkiai kovodamas prie
Krasnador taiko .užimti Juodųjų jūrų uostą Novdrossisk. Iki šiol dar nė vienas šių žygių veržimasis nebu
vo sulaikytas, tik karts nuo karto sutrukdytas.

1939 metais rugsėjo mėnesį teko stebėti Prancūzijos
gyvenimą. Visko buvo: žmonės sočiai pavalgę ir gerai
apsirengę. Gyvenimas buvo gražus. Žavėjaus prancū
zais ir jų gražiu gyvenimu.
Bet dabar tenka skaityti žinias, kad prancūzai badau
ja. Visi nepaprastai suliesėjo, ypač vaikai. Vidutiniškai
imant prieš karą prancūzas per mėnesį suvalgydavo
apie 36 svarus duonos. Dabar jis gauna tik pusę to.
Prancūzas dabar gauna tik vieną ketvirtadalį mėsos
iš viso to, ką jis gaudavo prieš karą.
Prancūzijoje veikia juoda birža, kur už sviesto pus
trečio svaro mokama 800 frankų, už pustrečio cukraus
svaro — 300 frankų ir už vieną kiaušinį — 40 frankų.
Prancūzai sunkų vokiečių jungą velka ir su didžiau
siomis viltimis seka rytų frontą. Ir laukia kada ateis
anglai ir amerikiečiai į Europos kontinentą.
Okupuotoje Prancūzijos dalyje žmonės įelektrinti. Vo
kiečių atžvilgiu jaučiama didžiausia neapykanta.
Nacių išvargintas ir išbadėjęs prancūzas vieną die
ną gali rimtai drožti naciams į žandą.
•

KO NACIAI SIEKIA

Brangiai kaštuoja neutralitetas

Japonai krapštomi iš okupuotą salą
Tylumas, kuris viešpatavo Solomon. salose, nieko ge
ro nežadėjo. Visi australai galėjo nujausti, kad krizė
netoli. Dėl kai kurių pralaimėjimų, australai pesimis
tiškai galvojo, kad japonai ruošiasi ofensyvai. Pakilo
didelis prašymas, kad būtų sąjungininkų “defensyvinė
strategija” pakeista. Buvo netikėta žinia, kada ameri
kiečiai pradėjo ofensyvą, tarsi būtų buvusios tropikališkos audros. Amerikiečių atakos Solomon salose kilo
kartu su bendrais sąjungininkų žygiais, nuo Burnos
ir Kinijos iki Aleutians.

LAIVYNAS IR LĖKTUVAI
Solomon salų užpuolime svarbiausią rolę vaidina lai
vynas ir lėktuvai, bet daugiausia lemia lėktuvai. Tenka
pastebėti, kad Solomon salos guli maždaug 1,000 mai
lių nuo Austraįijos, į pietrytus. Solomon. salos su ki-

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 17 d.)
Popiežius siūlo Europai
taiką.... Popiežius Benedik
tas XV siūlo susitaikymą
kariaujančioms šalims. Tai
kos pasiūlymo raštas išsiųs
tas visų kariaujančių šalių
vyriausybėms, šv. Tėvas sa
vo pasiūlyme pataria atgai
vinti Belgijos, Serbijos ir
Rumunijos ir taikos kongre
se išrišti klausimus Alzas
Lotaringijos, Trento, Tryesto, Lenkijos ir kitų kraštų.

« PO PASAULI PASIŽVALGIUS»

KOKIA KRYPTIMI EINA NACIŲ OFENSYVA

Nacių svarbiausi tikslai užimti Batum prie Juodųjų
jūrų ir Baku prie Kaspijos jūrų. Jei naciams tai pasi
sektų, tai jie jau būtų priėję prie Persijos ir Turkijos
rubežių. Tada naciai turėtų užėmę ne vien .alyvos lau
kus ir dirbtuves, bet ir užkirstų pietų kelią sąjungi
ninkams pagelbėti Rusijai. Tenka pasakyti, kad toli
gražu iki tų nacių tikslų pasiekimo ir reikia pastebėti,
kad Kaukazo kalnai užstoja naciams kelią, čia gali
nacių karo mašina sustoti, o jei ne, tai gali pakrypti į
šiaurę, prie Stalingrad ir Astrakhan, grąsinant žemes
niajam Vdlgos slėniui.
Mes nepranašaujame šių įvykių. Sunku tikėti ar to
kie dalykai atsitiks. Bet naudojant tas skupias žinias,
kurias turime, mee tik nurodome kokios gali būti gali
mybės. Bet taip pat tenka laukti, kad rusų stiprios
kontratakos gali visai pakeisti mūsų išvedžiojimų vaiz-

Pirmadienis, rugp. 17, 1942

Švedija yra gražus ir turtingas kraštas. Dabartiniu
metu ir Švedijoje ekonominė būklė pablogėjo. Bet šve
dai jaučiasi laimingi, kad jie nepateko į tokią būklę, į
kokią pateko jų kaimynai norvegai.
švedams dabar neutralitetas labai brangiai kaštuoja.
Į vieną minutę švedams neutralitetas kaštuoja $800, o
į vieną dieną vienas milijonas dolerių. Tai tik tiek iš
leidžiama armijos, laivyno ir karo aviacijos išlaikymui.
Jei prie to pridėsime tuos nuostolius, kuriuos švedai
turi dėl prekybos netekimo, laivų nuskandinimo, tai
suma bus daug didesnė, kurią jie tun pakelti dėl neu
traliteto.

Fifteen year old Patty Aspinall of Indianapolis, Ind.
leaves tank at Neenah, Wis.
where she is defending her
title in the 200 Meter Breast
Stroke event.

Darbas, ypač tas, kurs ki
tą džiugina, yra geriausia
skausmo metu paguoda. (Dr.
Tihamar Toth).

Po svietą pasidairius
Keisčiausi ant svieto žmo
nės — lietuviški šimtakojai.
(Šimtakojais yra vadinami
tam tikri vabalai, besiveisią
tąsiose, drėgnose vietose).
Jie ir antro fronto didvy
riai, ir muštynes sukelti mo
ka (Čikagoj Keistučio Klu
be sukėlė muštynes dėl to,
kad klūbas atsisakė skirti
pinigų raudonajai propagan
dai Amerike), ale kad pa
tys liuosnoriai stotų į an
tro fronto atidarytojus —
iš tolo kratosi. Atsimenat
praeitą pasaulinį karą —
šiandie sėdį balšavikų re
dakcijose antrafrontininkai
buvo didžiausi pr.o vokie
čiai, slakeriai, beslslapstą
nuo Amerikos kariuomenės,
kad tik nereiktų eiti prieš
vokiečius, kad alijantai, tai
gi ir Amerika, karą pralai
mėtų.
Tokie jie tebėra ir dabar,
tiktai puikiai moka veidmaį
niauti ir kasdieną, anot lie
tuviško priklodo: “Kuo pats
kvep, (pro naziais), tuo ki
tus tep”.
Vienas mano tavorščius
prašo manęs padėti ant del
no, sako, jo sugalvotus priklodus apie šiūsus ir žmo
nės Jis sako:

Šiusai turi padus ir žmo
nes. Jis sako:
Šiusai dažniausiai būna
iš veršių odos, ir žmonių
daugelis esti veršiai.
Šiusai turi ausis ir žmo
nes taipgi.
Šiusai kartais koją spau-,

Šventasis Tėvas atsakydamas į ministro kalbą pa
žymėjo, kad Šventasis Sostas visais laikais suomių tau
tai rodė daug savo krikščioniškos meilės. O 14-am ir
15-am šimtmečiais Bažnyčia Suomijoje buvo atlikusi
nepaprastai didelius darbus suomių tautą iškeldama
intelektualiai ir moraliai, šiandieninės didingos suomių
savybės yra paveldėtos iš tų garbingųjų praeities laikų.

džia, o žmonės veik visuo
met vienas kitą spaudžia.
Šiušą galima iš skūros pa
žinti, kiek jis vertas, žmogų
iš jo elgesio ir šnekos taip
pat galima pažinti, kiek jis
vertas.
Šiusai visuomet turi skū
rą, o daugelis žmonių esti
dar
didesni
storskūriai
(storžieviai, nemandagūs).

Spicpirvirvio Dumkos
Keista, bet iš tariamai
“fašistinių” lietuviškų re
dakcijų jau keli išėjo gink
lu demokratiją ginti,, o ta
riamai “demokratinėse” re
dakcijoje visi vyrai sėdi
kaip už bobos andarokų. Bet
pasižiūrėk kaip jie krūtinę
pučia!

Laikykis penkių žingsnių
atstume nuo raguoto gyvu
lio, dešimties žingsnių ats
tume nuo arklio, tūkstanties
žingsnių atstume nuo įsiu
tusio dramblio ir tokiame
pat atstume nuo nedoro žmo
gaus, kad tu jo niekaip ne
matymu.
Raudoni peckeliai dažnai
lietuvių laikraščiams priki
ša “pronaciškumą”. Apie
tai pagalvojęs, Jurgis Pilvasopas sako: “Ne visi va
gys, kuriuos šunes loja”.

Patarlės
Ateik nevalgęs,
alkęs.

Ateik
gausi.

privalgęs,

išeisi iš
ir

čia

NAUJOS PATARLES

Seniau sakydavom: laimė
jo kaip Zablackas ant mui
lo.
Dabar reikia sakyti; kaip
Čikagos lietuviški balšavikai Keistučio klube.

KARIUOMENE UŽ EME FABRIKUS

Kaip okupuotą kraštą darbininkai
gyvena Vokietijoje
Jungtinių Amerikos Valstybių Darbo departamentas
apskaičiuoja, kad Vokietijoje apie šešius milijonus dar
bininkų, atgabentų iš kitur, dirba nacių pramonėje. Trys
milijonai darbininkų yra belaisviai, o kiti trys milijo
nai darbininkų yra civiliai žmonės atgabenti prievar
tos keliu.
Atgabentų darbininkų iš okupuotų kraštų ir belais
vių gyvenimo sąlygos yra labai prastos, mažai gauna
maisto ir yra labai suvaržyti ir sugrūsti į barakus, to
dėl jie negali būti darbingi. Tie 6,000,000 darbininkų
yra tarsi vergai.

Suomiai dėkingi Šventą jam Tėvui
Žiniomis iš Vatikano, šventasis Tėvas Pijus XII pri
ėmė Suomijos ministrą Šventąjam Sostui George Achates Gripenbergą, kurs popiežiui įteikė savo kredencija
lus. Kalbėdamas prancūziškai ministras giliai įvertino
Šventojo Tėvo nenutraukiamą darbavimosi gelbėti dėl
karo nukentėjusiems suomiams.

("Draugiai”

Acni»

tei«pno«».

Armijos ir laivyno karo jėgos paėmė savo kontrolėn General Cable Corporation fab
rikus, Bayonne, N. J., kur streikavo 1,000 darbininkų ir trukdė karo gamybą. Tas pa
daryta prez. Roosevelto įsakymu. Užimtų fabrikų karininkai: pulk. Charles Stanton
{centre); kap. Phillip Lawton (kairėje) ir Įeit. John McKenna (dešinėje).___

Pirmadienis, rugp.
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Dienraščio

atvaizdu “V for Victory”,
Arkivyskupas Stritch kal
bės specialę maldą, kad Vi
sagalis saugotų tarnyboje ,
esančius vyrus nuo karo
baisybių ir iš to kylančių
įvairių dvasinių pavojų. Ka
ro tarnybos vyrų vadai ben
drai su visais iškilmėse da
lyvaujančiais
melsis
už
Amerikos laimėjimą ir tai
j ką teisingume ir meilėje.
į 1,509 kunigų procesijos

»

"DRAUGO"
LABOR

DAY

p
I
K
N
I
K
Ą
Rugsėjo (sept.)

7 d., 1942 m.
v

v

VYTAUTO
PARKE
. V

v

BUS 12 BONŲ

PIKNIKE I
Pirmas: - - - $500.00
Kiti du:* * po $100.00

Trys bus:* po $50.00
Šeši bus:- po $25.00

West Pullmano
naujienos

Kariniai daliniai dalyvaus
Šventos Valandos iškilmėse
Chicago
arkivyskupijos
Šv, Vardo (Holy Name)
Draugijų Unijos ekzekutyvis direktorius kun. Edward
J. Kelly praneša, kad Šven.
tos Valandos iškilmėse Sol
dier Fielde rugsėjo 13 die
ną dalyvaus 1,200 tarnybos
vyrų iš armijos, laivyno,
marynų ir valstybės milici
jos. Šie daliniai pareikš militarinę pagarbą savo Dievui ir kraštui. Jie sudarys
garbės sargybą JE. Arki
vyskupui S. A. Stritch.
Kvietimas pasiustas
ir
pakrančių sargybai ir ori
niam korpusui dalyvauti iš
kilmėse. Tikimasi sulaukti
palankaus atsakymo.
Kai tarnybos vyrai “alto
riaus priešakyje susirikiuos

Iš Labdarių veiklos
Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopa susi
rinkimą laikė rugp. 16 d. Pir
miausiai išklausyta H. Širvinskienės raportas iš kuo
pos šeimyniško išvažiavimo.
Pasirodė lahai pasisekė. At
silankė daug biznierių ir mū
sų parapijos žmonių, kurie
gausiai parėmė pikniką. Se
nelių prieglaudos statymo
baigimui pelno davė $155.00.
Pikniko darbininkai, ku
rie gražiai pasidarbavo, bu
vo: J. Brazauskas, K. Zaromskis, D. Varnas, P. Vai
čekauskas, J. Klimas, J. Mi, ciūnas, Pocius, Ramanaus
kienė, Čeledinienė, Skrobu. tienė, M. šrupšienė ir širvinskas.
J. Paukštis, 4606 S. Rock, well St., piknikan vežė visus
dalykus. Piknikui aukojo: K.
Simonavičienė, M. Pakeltie• nė, Corner Inn, A. Ražutis,
J Janušauskienė, Petkienė, J.
Bilušis ir Miller.
Dabar kuopa visu smar
kumu rengias prie centro iš
važiavimo rugsėjo 6 dieną
Labdarių ūkyje. Komisijoj
yra: H. širvinskienė, D. Var
nas, P. Vaičakauskas ir J.
Klimas. Tam piknikui jau
aukojo: H. Simonavičienė,
E. Malinauskienė ir Dovidauskienė. O susirinkime vie
nas asmuo aukojo $5.00.

priešaky žygiuos karo tar
nybos vyrai. Po to jie susieiliuos padarydami perėją,
kuriaja kunigai nueis prie
altoriaus.
Prieš prasidė3iant Šven
tai Valandai įvyks bažnyti
nės
muzikos
koncertas.
Gros šventos Valandos sim
fonijos orkestras kun. C.
Meter vadovybėje. Kun. Meter yra Šv. Vardo katedros
ir Quigley seminarijos or
kestrų direktorius. Bus ka
tedros, Quigley seminarijos
ir kunigų chorai. Bet to pro
gramoje dalyvaus arkivys
kupijos 16-os vidurinių mo
kyklų benai (bands), ku
riuos sudaro apie 1,500 muzikininkų.
Kaip jau pranešta, Arki
vyskupas į Šventą Valandą
pakvietė protestantus ir žy
dus. Be abejonės jų daug
dalyvaus.

metų jaunuoliai

Lietuvos Vyčių
naujai
centro valdyba

Mūsų kolonijos katalikiš
kos spaudos platintojas dien
raščio “Draugo” agentas —
Mateušas Kiupelis, Sr., pra
nešė, kad praeitą savaitę at
naujino “Draugo” prenume
ratą ir užsimokėjo už me
tus sekantieji: Pranciškus
Rmkus, Leonardas Mažei
ka, Vladas Markauskas ir
Stasys Piktužis. Be to, M.
Kiupelis gražiai patarnauja
tiems, kurie turi dien. “Drau
go” rudeninio pikniko (ku
ris bus Labor Day) rugsėjo
7 d. Vytauto parke, dovanų
knygutes ir jas su pinigais
grąžina administracijai. Mes
didžiuojamės turėdami tokį
žmogų, kuris yra visų žino
mas, mylimas ir dirba kilnų
katalikų spaudos platinimo
darbą.
Leo Konstant, kuris yra
U. S. kariuomenėje, pranešė,
kad paaukštintas korporalu
ir gauna didesnę algą, negu
paprastas kareivis. Sveiki
name Leoną ir linkime pa
siekti seržanto laipsnį. Rei
kia pasakyti, kad geram žmo
gui yra visur, kur jis nebū
tų, gerai.
L. Konstant būdamas su
mumis buvo veiklus ir pa
vyzdingas jaunikaitis. Pora

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
u

Taupykite... Džiaugsitės
JOSŲ IND8LIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

racijonuojama

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
LENGVAIS MfiNESlNIAIA IŠMOKĖJIMAIS.

Iš Washingtono praneša,
kad tenai karo agentijos pa
reigūnai svarsto, rasi, neto
limoj ateity prisieis racijonuoti mėsą kai kuriose ša
lies dalyse taip, kaip šian
die
racijonuojamas, cuk
rus.

žymi lietuvių
finansinė įstaiga

MES
MOKAME

3%%

APYLINKES LLETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

P1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vtentatėlle ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

40-ti metai
l<
sėkmingai patarnauja Ui į
---------------------------------- rS H

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

KEISTUTO SAVINGS

WHFC-I45O kil.!

AND LOAN ASSOCIATION

6755 So. Weste r n Avenne

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Pbooe: GROvehill 2242

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
WHOLESALE
LIQUOB
(STAIGA

Bhe&ojMie
po vL-ų

Chhaco.

REMKITE
SENĄ
LIETI vrų
DRAUGĄ.
N.

KANTER, sav.

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

Karinio vyrų drafto Illi
nois valstybėje direktorius
pulk. Paul G. Armstrong
paragino lokalinius drafto
boa’rdus, kad jie skubiau
klasifikuotų 20 m. amž. jau
nuolius, kurie registravosi
praeito birželio 30 dieną. Jis
sako, kad tie jauni vyrai
gal dar prieš rugsėjo mėne
sį bus šaukiami karo tar
nybon. Anot jo, rasi, bus
šaukiami ir tie 19 metų,
kurie po berželio 30 dienos
sulaukę 20 m. amžiaus.
Pulk. Armstrong tvirti
na, kad kai kurie drafto
boardai iki pat dugno iška
sę turimus seniau įsiregis
travusių vyrų sąrašus ir
dabar yra priversti šaukti
20 metų jaunuoliui.

metų ėjo parapijos tr.ustiso' Neleido slavams
pareigas ir daug dirbo su
jaunimu dar klebonaujant I turėti kongreso
kun. A. M. Linkui. Be to,
Žiniomis iš Argentinos,
yra geras kalbėtojas ir var
slavų grupės Buenos Aires
toja lietuvių ir anglų kalbas.
mieste šio rugpiūčio mėn. į Pirmininkas — Pranas
15 d. buvo pasirengusios tu Razvadauskas iš So. Boston;
Rugpiūčio 9 d. 8 vai. ryto,
rėti savo kongresą. Tačiau I-mas vice pirmininkas —
Mišiose šv. Šv. Vardo dr-ja
Argentinos autoritetai už Juozas Bulevičius iš New
skaitlingai ėjo bendrai prie
Yorko; 2-tras vice pirminin
draudė.
šv. Komunijos. Po visam pa
Kalbama, tas padaryta kas —„Antanas J. Mažeika
rapijos salėje buvo suruoš
dėl įsimaišusių rengiama iš Pittsburgh, Pa.; sekreto
ta yisiems gardūs pusryčiai
rė — Teofilė Aukštikalnytė
jam kongrese komunistų.
kuriuos pagamino: Emilija
iš TVorcester; finansų sek
Andriuškienė, M. Mockevi
retorė — Felicija Grendelyčienė ir Sofija Andriuškai- Reikia amatininkų
tė iš So. Bostono; iždinin
tė. Po pusryčų buvo dr-jos
Panamos perkasui kas — Pranas Gudelis iš
pasitarimas svarbiais reika
Dayton, Ohio. Iždo globėjai
lais. Maldą, pradedant susi
U. S. civilinės- tarnybos — Danielius J. Averka ir
rinkimą ir baigus, atkalbėjo vadovybė Chicagos distrik- Leoną Šierantaitė.
vikaras kun. Juozapas Ma te ieško amatininkų, reika
Sveikiname naująją Liet.
karas. Antram sekmadieniui lingų darbui Panamos per Vyčių centrą valdybą ir lin
rugsėjo pusryčius paga kaso
zonoje.
Amatinin kime Dievo palaimos!
minti pasižadėjo surasti šei kams, kurie yra laisvi nuo
mininkes: Frank Sorokas ir kareiviavimo, puiki proga
Susirinkimas
Geo. Gabriai.
gauti pastovų darbą.
Labdarių Sąjungos Direk
Mūsų kleb. kun. M. švar- salėje įvyko skaitlingas mer toriai yra šaukiami labai
lis atostogauja Sheboygan, gaičių Sodalicijos susirinki svarbiame susirinkime šian
Wis.
Grįžo
penktadienį, mas. Dalyvavo ir vikaras dien, pirm. Rugpiūčio 17 d.,
rugp. 14 d.
kun. Juozas Makaras. Rap 1942 m., 8 vai. vak. Šv. Kry
žiaus parapijos klebonijoje.
Mokytojų Šv. Kazimiero
XXX.
seselių namas iš lauko pu
VVOLK STIOIO
1945 W» .- 35* Str«l
sės jau labai gražiai aptai
Cicero. — Visų Šventųjų
sytas: uždėtas naujas sto
draugystės mėnesinis susi
gas ir naujos vandeniui nu MODERN
rinkimas įvyks rugp. 17 d.,
(OMP'.ETv
bėgti rynos; be to, gražiai ADVANCED PHOTOGKAPMY
7:30 vai. vak., parap. mo
LOUfcsi POSSJRI F PRI( KS
nudažytas.
kyklos kambaryje.
PHONE LAFAYETTE 2813
Rašt. E. W. Mikutis
Rugpiūčio 10 d. parapijos

Gal mėsa bus

O. Ivlnskaitė, rašt.

Bus šaukiami 20

5

CRANE

COAL

CO.

VVEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin__
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,

”8.65
”8.75
*10.50

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams •.
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
Dining Room Sete — Parlor
Sete — Bedroom Setą — Būga
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and

Stovės.
Nationally advertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ

kULBINIAKO STAKO MCZIKALTNIU INSTRUMENTŲ.
PASTNAUDOUT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUTES su "caseB" — 135.00, >37.50,
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI, 8PANTAKI MANDOLINAI, BANJO8.
8MU1KOS. TENOR BANJOS —
$5.60.
$1150 Iki $35 00.
8TRIUNINIAI BASAI — $«•«».
51)5.50 Ir $150.05. BASO UŽDENOALAB — $12.05. SMUK
DAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS BAKAMS.
VIOLAS
Ir
C K LIA) — $155, $2.00. $5.00.
$15.04 Ir $15.00. Striūnos dil vi
sų vfcrAaalnėtų Instruments. HAHH
DRUMS, 8NARK DRUMS - $1».5I>,
$22.50, $25.00, $50.00. PĖDAI
HI BOTS,
CTMBOL8, I>Rt!M
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
fcvsss tr "raotr* Instrumentams
prt»a)koml JBsų Klpoms
EKSPERTTVAS VICTOR IR
PJIONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Triflboms,
Sazaphonea,

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS

SmuOtmas Ir Gunarams
OOf.nSTETN'ft MI'SIU
• 14 MaivvcH 85., Chieago.

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Specialybė

Mūsų

A D A D ^ra

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'vvD/A.ry. Namų Materijoj Dar žemomis Kabiomis.

KAINOMIS

$$50.

A,

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

Telefonas — REPUBLIC 6051

PIRM PIRKIMO
Atvyti | mfisų Jardą ir apžiūrėk ntaką ir aukštą rūiį LENTŲ—M1LLVVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų. viš
kų, skiepų Ir fialų- PASTTARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
Storm Saab, ComMaation — Door and Inauhvtion

Ijtlml

geros riHIe. moterų k»UlntMi. kailiukai- papnn^tafe
<k»th kutai |w»rx Mukta nnirmlnlnntK kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

KANDIES f

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

APROBAVIMAS TO PRISTATYMAS DVKAI •

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Canb arba Lengvais Mmokėjhnata

STANLEY LITVVINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted 81

TeL VlCtory 1272

Pirmadienis, rugp. 17, 1942

on ABfl *»
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Armijos karininkai

NORI PAKARTOTI SAVO ŽYGĮ

VISI 1$ VISUR SIUNČIA "DRAUGUI" ši,000.00
U. S. WAR BONU KNYGUTES!

Atvykę Chicagon apsisto
ti ilgesniam laikui armijos
karininkai nusiskundžia, kad
čia jų šeimoms butų nuo
mos nepaprastai didelės, ta
rytum, būtų norima juos iš
naudoti.
Nuomų kontrolės direkto
rius Earl Dean Howard tuo
jau suskato šį dalyką ištir
ti.

Gera proga ateiti j pagalbą

Jei šis didelis “Draugo”
projektas pasiseks, ir dar
šalę to projektuojamas su
bruzdimas, kuris prasidės
per mūsų Labor Day pikni
ką Vytauto parke, jei ir jis
pasisektų, tai mes, “Drau
go” administracija ir redak
cija, duosime tokį laikraštį
visuomenei, kad nei vienas
lietuvių laikraštis negalės
atlaikyti kompeticijos.
Malonėkite, kiek galima,
greičiau mums grąžinti kny
gutes su pinigais ir gausite
ekstra progą gauti savo da
lį tų dalinamų 12 U. S. War
Bonų per “Draugo” Labor
Day pikniką rugsėjo 7 d.
Vytauto parke.

KUR PIRKTI
GERĄ RADIO

Įvairūs miestai

Amerikos lietuviai yra iš
sisklaidę po visą Ameriką
ir vistiek prenumeruoja dnr.
“Draugą”, kad palaikius kon
taktą, ir jie noriai remia sa
vo laikraštį.
R. Sobut, St. Louis, Mo.;
Z. Turonis, Providence, R.
I. ; V. Tamulevičia, Nashua,
N. H.; A. Jurgelionis, Hollywood, Cal.; K. šilinis, Rochester, N. Y.; F. Leponis,
Kazei Park, Mo.; A. Usalis
ir J. Miskeliūnas, Sioux Ci
ty, Iowa; Mrs. Margis, Wiboux, Mon.; Antanavičiai, S.
Boston, Mass.; J. Jasinskas,
Risley, N. J.; J. Bakenko,
Elizabeth, N. J.; M. Januš
kevičius, Hoosoch Falls, N.
Y.; G. Ivanauskas, Detroit,
Mich.; K. Kušleika ir M.
Pavinskienė iš Omaha, Neb.;
O. Damanskienė, F. Pavilio
nis, Chicago Heights, III.;
J. Gensevičienė, V. čepulinskas ir P. Navickas iš Baltimore, Md.; visi tie iš visur
sugrąžino “Draugui” $1,000
U. S. War Bonų knygutes.

Penn. grožiai remia

Penn. valstybė begalo gra
žiai remia šį “Draugo” pro
jektą ir sekantieji grąžino
tikietėlius iš tos valstybės:
S. Starta, M. Venkūnaitė, K.
Dryža, L. Ginkevičienė, M.
Kirtiklienė, P. Staniškienė,
V. Zarkauskas, K. Vaišieta,
E. Vendrinskienė, O. Paliulionis, A. Lastauskas, J. Blažaitis, J. Stadalninkas, O.
Skiotis, F. Barčaitis, J. Ra
dzevičius, K. Vasiliauskas,
Į M. Kviekšmienė, J. Vinčiūnas, A. Vyšniauskas, R. Klenavičienė, V. Maslauskas, A.
Virginis, J. Musteikis, R. Šū
kis, P. Zamulevičius, A. Lu
kas, A. Lapinskas, K. ČenGerą, naują radio 1942, kus, D. Kaskotus, S. Rimkeviez, S. Hubert/P. Martidideliame kabinete už
Į naitis ir kiti.
$69.00
ir aukščiau

6-tūbų mažos Radios po

$19.95
Radio ir Phonografas, au
tomatiškai permaino
rekordus, su deimontine
adata

$59.00
Geri Springsiniai
matrosai po

$18.00
9x12 Wilton Broadloom

Maži III. valst. miestai

Svarsto nutamsy-

mui nusikaltimus

.

("DrtUfM"

Acme

teiepno**-

21*' J*V!‘

Lou Zamperini (kairėje), kurs 1936 metais per Olympijadą Berlyne vos nesuprovokavo tarptautinio incidento
nuplėšdamas nacių vėliavą kanclerio rūmų priešakyje, yra
pasirengęs ir vėl vykti Berlynan ir ten pakartoti savo žy
gį. Jis (dešinėje) baigė armijos skridikų mokyklą, Mid
land, Tex., kaipo bombardierius.

Ig. Grig, J. Karpiūtė, Andruškevičia, J. Kaspar, B.
Gudmanienė, D. Matas, T.
Sangail, A. Nausienė, T. Keršulis, S. Borden, J. Samusis,
Mar. Kašetienė, M. Swinkūnas, M. Špokas, V. Svinkūnienė, M. Kwentinski, S. Jokubauskienė, A. Kuizin, K.
Kovodelskis, J. Kalasmiki,
A. J. Juodis, K. Meizeliauskienė, O. Tirelienė ir kiti.

Wisconsin
Gražiame Wisconsin dnr.
“Draugas” taipgi turi nema
žą būrį nuoširdžių prietelių.
Sekantieji grąžino knygutes:
O. Valauskienė, O. Sokelis,
J. Adauskas, S. Gužauskas,
P. Ralys, J. Kesimenas, M.
Stankienė, J. Sarafin, T.
šumskaitė, A. Petras, A. Či
žas, A. Laučiūnas, C. Zdrumda, M. Druktenis ir kiti.

čienė, Z. Vieličkiūtė, A. Besasparis, J. Gailius, K. Ka
minskaitė, A. Miškevičius, P.
Stučius, J. Shukaitis, J. Dilion, A. Bražinskas, M. Ru
dokienė, M. Blazauskienė ir
kiti.
Ohio valstybė yra priglau
dus daug nuoširdžių “Drau
go” prietelių; sekantieji sugrąžino knygutes: J. Ciglanskienė, E. Šimkevičiūtė,
A. Alekna, Ag. Kučinskienė
ir kiti bei kitos.
Visiems ir visoms “Drau
gas” taria nuoširdų ačiū už
paramą. Daugiau vardų tilps
kasdien iki pat Labor Day
pikniko dienos.
XXX

Sugriauta Mainz

katedra

Pranešta,
kad
OCD
(Office of Civilian Defense) Chicagos viršininkai ir
policijos komisionierius stu
dijuoja kai kurių žmonių
nusikaltimus
nutamsymui
(blackoutui). Kurie sąmo
ningai nepaisę miesto įsta
tymų, rasi, bus patraukti
teisman.
Karininkai Chicagon at
vyko vadovauti radijo kade
tų mokyklose.

Žuvo jaunas
dviratininkas

%
Užsimušė Peter Devines,
16 m. amž., 7242 So. Fair
field avė. Važiuodamas mo
toriniu dviračiu (motorcitr
liu) neteko kontrolės ir dvi
ratis smogė į medį.
Sunkiai sužeistas Devines
paimtas į Southtown ligo
ninę, kur jis netrukus mirė.
Nelaimė įvyko 59 gt. ir
California avė. skersgatvy.

*

jjnuį

X Kun. dr. K. Rėklaitis,
MIC., Tėvų Marijonų provinciolas, šiuo metu yra Eliza
beth, N. J., kur pavaduoja
Šv. Petro ir Povilo parapijos
kleboną, kun. J. Simonaitį,
išvykusį atostogų.

X Kapitonas R. Labanaus
X Jonas Kulikauskas, dnr. kas atlankė “Draugo” redak
“•Draugo” intertepistas, pra ciją. Žada apsistoti Chica
eitą sekmadienį išvyko atos goje ir čia gauti darbą.
togų kurias žada praleisti
X Masiliūnienė, iš Bridge
žento A. Kudulio vasarna
my, Bass Lake, Ind. Jo žmo porto, kuri žymiai remia ka
na ir dukrelė jau dvi savai talikiškas įstaigas, Vargdie
tės kaip atostogauja tenai. nių Seserų Gildos susirinki
me lėšų padengimui, taip
X Teodoros Žanro, 2130
pat paaukojo $5.00. Ačiū ge
West 23rd Place, senas West
radarei.
Side gyventojas, beatosto
gaudamas Grand Rapids,
X Šv. Jurgio parapijos
Mich., staiga mirė. Kūnas jubiliejinis piknikas įvyks
bus parvežtas namo ir lai- sekmadienį, rugpiūčio 30 d.,
' dojamas iš Lakavičiaus ko Vytauto parke. Parapijonai
plyčios.
jau ruošiasi ir kviečia savo

pažįstamus iš kitų kolonijų
drauge pasilinksminti didema West Side draugijų ir
parapijos veikėja, prieš po- 1 ^ame P1 ni e’

X Juzė Klikūnienė, žino

ra savaičių smarkokai su-’
sirgus, jau eina geryn rū
pestingoje dr. Phillips prie
žiūroje.

X Marijona Paukštienė,
Moterų Sąjungos direktorė
Illinois valstybėje, ir DKK
narė, jau kelinta savaitė ne
galuoja koja, į kurią įsime
tė skausmas. Ji yra viena
veikliausių sąjungiečių, lai
mėjusi vajaus naujų narių
dovanas.

X Komp. A. Pocius ir
dain.
šias į
nuoja
Lake,

Justas Kudirka ruo
atostogas, kurias pla
praleisti Paw P a w
Michigan valstybėje.

Du kaliniai pabėgo

Extra! Extra!
Marąuette Manor
2-Jų aukS. mūr. 2x6 namai —
žemės plotas' 30 pėdų; karštas
vanduo; yra lr garadžlus_£
automobiliams.
Kaina
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
Žemės sklypas yra 36x126 p.
Garadžius 2 auto- djl 1 QAA
mobiliams. Kaina. XX,OUU
Modernus 5 kamb. ‘cottage’ su
aukštu cemento fundamentu;

$12.300

’“•*....$ 5.400
5-kių kamb. medinis ‘cottage*
su 75 pėdų frontažu. Yra lr
garadžius 2 auto- (į J CAA
mobiliams. Kaina. M *1,UUU
3 fletų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Steam heat, 2 automobiliams
garadžius. arti 70-tog Ir So.
Halsted Street.
Kaina ........... .

$7,500

Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas —
bungalow stogas, saulės salo
nas yra fronte.
Q CHA
Kaina ....................... O/OUU

Tik patvara veda į tikslą.
H.WOJCIECHOWSKI
(Schiller).
J. MAY •
iš kalėjimo
Linksmumas, saikingumas
W. BRZEZINSKI
Stateville kalėjimo (Jo- ir ramumas .kiekvienam gy
5209 SO. ASHLAND AVENUE
liete) viršininkas praneša, dytojui uždaro duris.
kad per vieną parą iš to ka
Įėjimo pabėgo du kaliniai:
Percy Campbell, 51 m., ir
John Curtin, 23 m. amž.,
Pastarasis buvo nuteistas
kalėti nuo vienerių metų
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelžiki gyvos galvos.
keliai daugiau ir daugiau užimti ka4ės reikmenų pristatymu.

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS

Du milijonai svarų

Iš Šveicarijos pranešta,
cukraus "kenuoti"
Sekantieji iš Connecticut kad britų orinėmis atako
Iš mažųjų Illinois valsty
visiškai
sugriauta Kainų administracijos Chi
bės miestų nemažai pagal valstybės sugrąžino “Drau mis
bos susilaukiama iš sekan go” $1,000.00 War Bonų kny Mainz (Vokietijoje) istori cagos srities direktorius Mi
chael F. Mulcahy praneša,
čių asmenų: E. Gudavičienė, gutes: J. Supenius, O. Grin- nė katedra.
kad per paskutinius tris mė
nesiūs gaminti prezervus
OPENING WOMEN’S NATIONAL A. A. U. SWIMMING MEET
šios srities šeimininkėms
pripažinta įsigyti apie du
milijonai svarų
cukraus.
Kad gauti cukraus, reikia
įteikti aplikacijas.

Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad
troku vartojimas turi būti 25% mažiau negu
1941 metais.

Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina
į Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.
Jeigu Senatas perleis vieną bilą, tai gelžkeliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kainas.

Dėl šių ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nant) pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
J

Karpetai

John ščesny, 41 m. amž.,
dažytojas, iš 30 pėdų aukš
tumos nuo kopėčių nukrito
ir užsimušė. Nelaimė įvyko
jam dažant vandens rynas
namų, 4335 So. Wolcott
avė.

$38.00
Pasirinkimas didžiausias
Chicagoje, gerų Parlor
Setų, Miegamo Kambario
Setų, Dinettes.

Trijų kambarių visi ra
kandai už

$199.00

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

lengvais išmokėjimais

Ik. F. Budrik, Ine.

OREITUI palengvinimui —
patrinkite au Musterole. Iš
braukimam au šiuo “OounterIrrltant“ aktualiai gelbėja Ir
gydo akaudanėtua muaculua.
(iereanla negm “mustard plaater”l Daromaa $-Jų stiprumų.

3241 S. Halsted SL
Tel. Caiumet 4591
Žymus Sekmadienio ra
dio programas iš WCFL
1000-K stoties, Sekma
dienio vak. 9-tą vai.

1

prieš butų nuomas

Jau laikas grąžinti knygutes! Kiekviena
knygutė yra ekstra proga!
Taip, visi “Draugo” skai
tytojai iš visur šiuo laiku
grąžina “Draugui” $1,000.00
U. S. War Bonų knygutes,
kurios loš svarbią rolę me
tiniame “Draugo” piknike,
per Labor Day, rugsėjo 7 d.
Vytauto parke.

K

i

~

< “Draugas“ . Aama

telaohovaa

Start of one of the heats in the 100 Meter Free Style Swim at the Women’s National
A. A. U. Swimming and Diving Championsh ips at Neehan, Wis. ahows all entrants just
before they hit the water.

MUStęrolF
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

$100,090 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SIfTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 d*OO AA
vertčs “elose out” kaina ................................................ $ZA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

4

tA

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT GOATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertč nuo $15.00d»Q nr :1_5 CTR
iki $35.00. Parsiduoda dabar nuo. .
3

u

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,

ei

$29.50 vertčs, parsiduoda dabar už ......................... Įpl^.OU

FUR GOATS, $75.00 vertčs,
Parsiduoda
po
tiktai
............................................................................... ... ......

AA
ulbJ.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 šmotų tfC Qt Svilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit kaina

Ot

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESfcS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresčs vertos $3.95, parsidoo- <1 QQ
da no tiktai ............................................................................
^1.00
$19.00 vertčs KOTAI,
ęn nr
parsiduoda po tiktai ......................................................... Z O

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

