
BU goverammt oB

the people, by the people, for 
the people, ahall not perish 
from the earth.”

—Abraham Liacoln

No. 193

DRAUGAS d r x tr o x s
The l.tthunnlan Daily Frlmrt

PUBL1HHED BT THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRE88 SOCIETT

2331 So. Oakley Avė., Chicago, lllinala 
Teiephone Canal 1010—>011

The moet lnfluentlal Llthuanlan Daily 
ln Ainarloa

3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiūčio (Aug.) 19d., 1942 Kaina 3c VoL XXVI

NUO STALINGRADO NACIAI TRAUKIASI
U. S. bombonešiai atakavo 
nacių pozicijas Europoj

Bombarduosjm nacius, kol laimėsim, 
pareiškė maj. gen. Carl Spaatz

. ; ’ : i ' ■ • . i 11• l Ii • ' ' į
Amerikos bombanešių šta- ti, kad jie gali naudoti; Ame

bas Anglijoj, rugp. 18 d. — J rikos ar Anglijos gamybos 
Amerikos bombanešiai va- bombas.
kar pravedė sėkmingą ataką 
ant vokiečių užimtų geležin
kelių stočių Rouen, Prancū
zijoj.

Vakar dvylika didžiųjų 
bombanešių, skra i d a n č i ų 
tvirtovių, kurioms vadovavo 
brig. gen. Ira C. Eaker, ap
mėtė bombomis nustatytuo
sius taikinius ir atmušė vo
kiečių kovos orlaivius.

šeši kiti didieji bombane
šiai pravedė mažesnes ata
kas ant Dunkirko ir Cher- 
bourgo. Visa aštuoniolika 
milžiniškųjų bomb a n e š i ų 
grįžo į savo bazes nepaliesti.

Bombarduosim, Kol 
Laimėsim.

laivus namo
RIO de JANEIRO, rugp. 

18d.—Brazilijos vyriausybė, 
kritikuodama ašies neatsi
žvelgimą į elementarines 
žmogaus teises, pažadėjo, 
jog pasikęsinimai ant Bra
zilijos nuosavybės ir gyvy
bės bus nubausti.

Paklydęs balionas

_T , , . . «"Dranga." acidk lelepna*
Nukrito gatvėn. Mažas laivyno patrulinis dirižablis vėjo atneštas nukrito Daly City 

gatvėn, Cal. Krisdamas pakliudė telefono laidų stulpą ir du pastatytus automobilius. 
Dirižablis nukrito be įgulos, kurios ausim estą ieškoti.

Amerikos aviacijos Euro
poje vadas maj. gen. Carl

Šie vyriausybės pareiški-L e _
mai padaryti sąryšyj su LlGlUV© SlDITG 
ašies submarinų atakomis, v •>
ant Brazilijos laivų, šių ata- p T di S O V d I k d m S 

kų metu nuskandinta penki
Brazilijos laivai, kurių tar- paramos

Spaatz pareiškė entuziastiš- pe buvo kariuomenės trans-
kai, jog “mes bombarduosim 
Vokietiją kaip galima grei
čiau ir kaip galima dažniau, 
kol laimėsim karą. Tai yra 
pradžia vis didėjančios Am
erikos bombanešių ofensy
vos.” ’ " •

šie didieji bombanešiai, 
geriausiai apginkluoti pašau 
lyj bombanešiai, atakosna 
vyksta nepaprastam aukš- 
tyj. Lakūnai dažnai turi nau 
dotis specialiai paruoštu oru. 
Tačiau šių bombanešių taik
lumas yra labai tikslus. 

Spaatz Patenkintas.

Spaudos konferencijoj maj. 
gen. Spaatz pareiškė, jog

porto laivas.

Nuskandintųjų laivų skai 
čiuje trys laivai gabeno bra
zilų kariuomenę. Kur ka
riuomenė buvo gabenama ne 
paskelbta. Kariuomenės aw- 
kų skaičius iki šiol dar tik
rai nežinomas.

Urugvajaus Užuojauta.

Urugvajaus prezide ntas 
Alfredo Baldomir pasiuntė 
Brazilijos prezidentui Getu- 
lio Vargas užuojautos tele
gramą.

Chicago, III., rugpiūčio 
18 d. — Šiomis dienomis iš 
Sibiro gautas laiškas, kuria
me gausios šeimos motina 
prašo pagalbos savo vai
kams. Ji labiausia prašo 
kaip nors ją paremti daik
tais, bet ne pinigais.

Laišką rašo Stasė Gar
liauskienė, kuri prašo para
mos ir ieško savo giminių: 
vyro brolio Petro Garliaus- 
ko iš Pittsburgh, Pa.; sese
rį Mary Kirstukas iš Chi- 
cago, III. ir savo pussesers 
Agotos Vilkaitytės-Bukšnie-

Tuo tarpu Brazilijos spau į nės, Brooklyn, N. Y. 
dos ir propagandos ministe-l Po pirmuoju vyru Stasė 
rija paskelbė, kad Brazilija Į Garliauskienė vadinos Ja-

mūsų pirmasis tikslas yra tradiciniai nenusigąsta bru-
tališkumų ir Brazilijos vy
riausybė imsis griežtų prie-

Pasaulyje Laisvųjų italų 
legijonas kovai 
prieš ašį

Rusai atidarė dvi naujas 
atakas prieš vokiečius

Naciai prasiveržė pro rusų linijas 
Krosnodaro apylinkėje

MASKVĄ,

bombarduoti ten, kur dau
giausia naudos.“

Savo pasikalbėjime jis monių 
taip pat pažymėjo, jog savo Visuomenė ’ turinti būti 
bombanešiais amerikie čiai rami, nes kriminališkumas 
yra pilnai patenkinti. būsiąs nubaustas.

Paskutiniuoju laiku Ame
rikos bombanešiai taip įreng . f . . ,

Antro fronto klausim? 
palikime Prezidentui

ROCHESTER, N. Y., rugp.
LONDONAS, rugp. 18d.—: 18d.—Amerikos Darbo Fede- 

Šiaąnakt gen. Harold Alex- racijos sekretorius George 
ander, buvęs britų kariuo- Meane pareiškė, kad mes 
menės vadas Burnoje, pas- netUrėtumėm sudaryti Pre-

Brifai pašalino 
gen. Auchinlek?

i >

18 d. — 
Pranešama/’jog raudonoji 
armija ‘StaHngrido fronte 
------------------ —- ---------------

' * V* j

U. S. lakūnai 
atakavo Timorą

Gen. MacArthur štabas, 
rugp. 18 d. — Amerikos ir 
Australijos aviacija šiandie 
tebeatakuoja japonų bazes, 
kad sulaikytų bet kokios pa
ramos siuntimą Solomon 
salosna.

Naujosios atakos pravesta 
japonų okupuoto j Timoro 
saloj ir priešo bazėj Ka- 
vieng, New Ireland.

Atakavo Port Moresby.

Pirmą kartą nuo Jungti
nių Valstybių ofensyvos pra
džios Solomon salose japo
nai pravedė ataką ant.Port 
Moresby, Naujojoj Gvinė
joj.

Gen. MacArthur paskelbė, 
jog atakai ant Port Moresby 
japonai pasiuntė dvidešimt 
keturis bombanešius. Ataka 
pravesta iš didelės aukštu
mos ir padarė nuostolių ir 
yra gyvybės aukų.

ą ♦

U. S. lakūnai vėl 
atakavo Tobruką

KAIRO, rugp. 18d.—Ame
rikos kariuomenės aviacijos 
vadovybė Afrikoje paskelbė, 
jog amerikiečių, sunkieji bom 
banešiai pravedė dar vienas 
sėkmingas atakas ant Tob 
ruko ir Viduržemyj penkta
dienį ir šeštądienį.

Taip pat • paskelbta, jog 
pirmą kartą Amerikos vidu
tiniai bombanešiai dalyvavo 
kovoae virš Matruh.

Amerikiečių praneši m a 3 

pareiškia, jog iš visų veiks
mų, “mūsų visi orlaiviai grį
žo saugiai.”

Atsirado Kinijoj 
išdavikas generolas

Chungkingas, rugp. 18 d. 
— Šiandie paskelbta, jog 
gen. Sun Liang-Cheng, va
dovavęs kinų kariuomenės 
grupei, išdavė Chungkingc 
vyriausybę ir prisidėjo prie 
japonų Shantungo provinci
joj.

Jo divizijos vadas gen 
Cheng Hsien-Jen atsisakęs 
išduoti Kiniją ir tuojau ata-

pravedė sėkmingas kontra
takas, kurių metu naciai pri
versti pasitraukti ir rusams 
atiteko svarbios pozicijų li
nijos, nors tuo pačiu laiku 
vokiečiai perėję Kuban upę, 
Kaukaze, dviejose vietose 
Krasnodaro sektoriuje.

Karo pranešimai skelbia, 
jog bendrai rusų pajėgos 
pagerino savo pozicijas apy
linkėje virš Kotelnikovski, 
kur vokiečiai Stalingrado- 
Novorosiisko geležin keliu 
veržės Volgos linkui.

Sulaikė Prie Kletskaja.

Izviestija rašo, jog rusų 
kariuomenė, artilerija ir tan 
kai “atliko savo įsakymą 
sulaikyti priešą” Kletskaja 
apylinkėje.

Spaudos pranešimai skęl- 
bia, jog savo atakose Stalin
grado fronte vokiečiai taip 
skaudžiai nukentėję, kad jie 
pasitraukę kelioliką kilotnet* 
rų it pradėjo sudaryti ap
kasus.

LAIDOTUVES 20 CENTŲ

VICHY, rugp. 18 d. —
Seine apskričio vadovybė 
paskelbė, jog pagal nau
jas nuostatus laidotuvės 
Paryžiaus kapinėse numa
tomos apie *6.00 už pirmos 
klasės laidotuves ir apie 
20 centų už devintosios 
klasės laidotuves. •

WINANTO BROLIS 
TURKIJOJ.

.. ANKARA, rugp. 18d.—
U. S. ambasadoriaus An
glijai John G. Winant bro
lis, Frederick Winant, Jr. 
atvyko Ankaron specia^ 
liai misijai Turkijon sąry
šyj su “lend-lease” pasiū
lymu Turkijai.

AUTOMOBILIAI 
SUMAŽĖJO.

. WASHINGTON, rugp.
18d. — American Automo
bile Ass’n. apskaičiavimu 
per birželio mėnesį Ame
rikos keliuose automobi
lių skaičius sumažėjo 55 
nuošimčiais pasivažinėji
mui ir 30 nuošimčių būti
niems reikalams.

KOVOS PRIEŠ JAPONUS 
SVARBIAU UŽ ANTRĄ
JĮ FRONTĄ.

kos vykstančios į pietus nuo
SYDNEV, rugp. 18 d. Linchwan ir jos plečiasi. 

Australijos atstovas britų j šiaurvakarius prie Shan- 
karo kabinete Dr. Sir gja0( 115 aviacijos mylių 
Earle Christmas Grafton nuo Linchwan, kinai atmušė 
Page pareiškė, jog atida- 2,000 japonų atakas, kurie 
rymas rytinio fronto prasiveržti į šiaurva-
pnrieš japonus turi būti jęariug nuo Shangjao. 
pirmoje eilėje negu nau
jas frontas vakaruose.

MONTEVIDEO, rugp. 18 
d.—Pereitą naktį čia patvir
tinta sudarymas laisvųjų 
italų judėjimo ir suorgani
zavimas Laisvųjų Italų Le
gijono kovai prieš ašį.

Konferencijoje taip pat 
nutarta sudaryti italų vy
riausybė ištrėmime, kuri ga
lios tol, kol nebus pašalin
tas Mussolini. Legijonas bus 
organizuojamas ir apmoko
mas Jungtinėse Valstybėse, 
kur ir ginklai bus gaunami.

Šio laisvųjų italų judėjimo 
vadu paskelbtas Count Carlo 
Sforza. Konferencijoj daly
vavo Urugvajaus užsienio 
ministeris Alberto Guani, 
Amerikos amba s a d o r i u s 
Dawson ir Urugvajaus eks- 
prezidentas Jose Serata.

Japonai laimi 
Kiangsi provincijoj

Chungkingas, rugp. 18 d. 
| — Kinijos karo vadovybė 
šiandie pranešė, jog centri
nėj Kiangsi provincijoj ja
ponai pravedė kontratakas, 
kurių metu jie užėmę ketu- 
rius miestelius.

Pasak kinų, japonų ata-

Nukovė 5,000 Nacių.

Rusų komunikatais pareiš
kia, jog kovose Dono fronte 
paskutiniomis dienomis su
naikinta trisdešimts vokie
čių tankų ir nukauta 5,000 
vokiečių kareivių.

Kaukaze Mineralnyje Vo- 
dy apylinkėje rusai sudarę 
apsaugos pozicijas ir atmu
šė pakartotinas vokiečių ata 
kas.

Netekę aliejaus 
rusai pralaimės

Washingtonas, rugpiūčio 
18 d. — Senato militarinės 
komisijos pirmininkas Ro- 
bert R. Reynols šiandie pa
reiškė, jog vokiečiams at
kirtus nuo Rusijos Kauka
zo aliejų, Hitleris yra nuga
lėjęs Rusiją.

Jo manymu, Hitleris bu
cų laimėjęs, nes jis sustab- 

j dytų kiekvieną rusų orlaivį 
karo linkmė priklausanti 
lr kiekvieną tanką. Visa šio 
nuo Hitlerio žygių į Stalin
gradą ir Volgos žiotis.

Reynolds taip pat pažy
mėjo, kad Jungtinės Vals
tybės turi dėti visas pastan
gas, kad sudarytų laivus ir 
reikmenis 4,500,000 britų 
kareivių Anglijoje, kad jie 
galėtų pravesti invaziją 
Europon.

H i

kaitienė-šukaitytė. Stasės 
Garliauskienės adresas ga
lima gauti “Draugo” rašti
nėje.

Britu bombanešiai 
atakavo Osnabrueck?

Londonas, rugp. 18 d.~ 
Vakar britų bombanešiai 
vėl . atakavo Osnabruecką 
vakarų Vokietijos geležin
kelių ir industrijos centrą. 
Šiose atakose žuvę penki 
britų bombanešiai iš ko ga
lima spėti, kad atakoje da
lyvavo didelis skaičius bom- 
banešių.kiltas britų vyriausiuoju va

du vidurvakariuose. Jis už- ~
ėmė gen. Sir Clsude J. E.!lonio8 pad5t,cs ‘'“kydami
Auchinleck vietą | jam, kada antrasis frontas, besitęsiant kitibntų bomba-

Britų karo biuro praneši- turi būti sudarytas.”

Pasak jo, darbininkai, turi 
rūpintis pristatyti ir paga
minti reikmenis kareiviams

zidentui Rooseveltui nema-
Atakai Osnabruecke te

mas nieko nemini apie nau
jus paskyrimus Auchinleck- 
ui, kuri s vadovavo britams 
tuo laiku, kai sąjungininkai 
buvo priversti pasitraukti ir k'ausimą kur ir kada an-
Libijoje beveik iki Aleksan- trasia frontas turi būti su- 
drijos. I darytas palikti Prezidentui.

nėšiai ir kovos orlaiviai a 
takavo aerodromus vokiečių 
okupuotose teritorijose.

Tuo tarpu Angliją ataka
vo nedidelis skaičius priešo 
bombanešių, kurie numetė 
bombų keliose vietoee pieti
niam pajūryje. i

~. VALETTA, rugp. 18 d — 
Pereitą naktį paskelbta, jog 

Saulė teka 6:03 vai. Molė vifS Maltos pašauta trys vo-
Irtdžias 7:46 vai. į kiečių orlaiviai.

kavęs priešo ir Nankingo ka
riuomenę.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
SAUKUS BANKIETAS. DAR SiUNESKi NUOTAIKA

Gandhi, kuris davė ženklą 
pajudėti Indijos minioms

Galima laiškus siųsti karo 
nelaisviams ir internuotiems

Antros seimo dienos va
kare, būtent, rugpiūčio 12 
d., Municipal Building sve
tainėje įvyko šeiminis ban
kietas. Dalyvavo apie 300 
rinktiniausios publikos — 
daugumoje jaunimas.

Toastmasteriu buvo kun. 
K. Jenkus, L. Vyčių apskri
čio ir vietinės kuopos dva
sios vadas. Jis pradėjo ir 
užbaigė bankietą malda. 
Gražias kalbas pasakė toas- 
tmasteris kun. K. Jenkus, 
kuris sveikino visų dalyvau
jančių kunigų vardu; adv. 
Antanas J. Young, adv. A. 
O. Šalina, Lietuvos konsu
las, inž. A. Mažeika ir cent
ro pirmininkas Pranas Raz- 
vadauskas. Kalbų tarpuose 
dainavo p. S. Kantautas, p. 
Palmyra Antanėlytė ir p. A- 
domas Barauskas. Jiems a- 
kompanavo art. Rapolas 
Juška.

Bankiete dalyvavo šie ku
nigai: P. Lunskis, St. Raila,
J. Petrauskas, A. Abračins- 
kas, J. Jutkevičius, A. Ce- 
batorius, J. Vilčiauskas ‘ ir
K. Jenkus. Iš pasaulionių 
profesionalų ir biznierių te
ko pastebėti šiuos: adv. ir 
ponią J. Grigalus, pp. D.Za- 
letskai, adv. ir p. J. Cuniai, 
dr. A. Kapočius, dr. ir p. 
Dusevičiai (Duserick), dr. 
ir p. J. L. Pašakarniai, pp. 
J. Strigūniai, p. “Bill” Skud
ria, adv. K. Kalinauskas, pp. 
A. J. Namaksiai, pp. Buš- 
manai, dr. M. Grendelis ir 
jo tėveliai, adv. ir p. J. Gai
liai, pp. Ciočiai iš Provi
dence, pp. J. Sakevičiai, pp. 
J. Stukai, p.. J. Stonis, pp. 
J. Kasperai, dr. Rudd, pp.
S. Mockai, pp. Kazmauskai, 
dr Pr. dalinis ir daug kitų.

Taipgi buvo iššaukti at
sistoti daug pasidarbavę L. 
Vyčių organizacijai asme
nys, būtent, p. Pr. Gudelis 
iš Dayton, Ohio, p. V. Gri
nevičius iš Kearny, N. J., p.
T. Aukštikalnytė iš Worces- 
ter, p. Žemaitytė iš Wa- 
shington, D. C., p. Bronius 
Kudirka iš Norwood, p. Lon
ginas Švelnis iš So. Boston, 
Vyčių organizacijos įkūrė
jas p. Mykolas A. Norkū
nas ir inž. A. J. Mažeika iš 
Pittsburg, Pa.

Pasibaigus programai, 
stalus ir kėdes išnešus, pra
sidėjo šokiai ir jaunimas 
linksminosi iki vėlumos.

Šis jaunimo — Vyčių bu
vo ne tik šaunus, bet ir pa
vyzdingas bankietas, nes 
nebuvo jokių svaigiųjų gė
rimų. Tvarka buvo pavyz
dinga. Pažymėtina, kad šei
minius parengimus ruošė, 
kaip ir patį seimą, vien šio
je šalyje gimę ir augę, su 
maža išimtimi, jaunuoliai ir 
jaunuolės. Jiems visiems 
priklauso didelė garbė. Jie 
parodė tikrą vytišką dva
sią.

L. V. seimo atstovai
Lietuvos Vyčių seime da

lyvavo iš šių lietuvių kolo
nijų kuopų ir apskričių at
stovai ir svečiai: — Harri
son - Kearny, N. J., Jersey 
City, N. J., Athol, Mass., 
Worcester, Mass., So. Bos
ton, Mass., Norwood, Mass., 
Washington, D. C., Eliza
beth, N. J., Cicero, Illinois; 
Brooklyn, N. Y., New York 
City, N. Y., Pittsburgh, Pa., 
Maspeth, L. I., N. Y., Pro
vidence, R. I., Orange, N. J., 
Hartford, Conn., Waterbu- 
iy, Conn., Hinsdale, III., Phi
ladelphia, Pa., Cambridge, 
Mass., Brockton, Mass., Ho
mestead, Pa., Newafk, N. J., 
Bayonne, N. J., West Rox- 
bury, Mass., Detroit, Mich., 
Lavvrence, Mass., Dayton, 
Ohio. Iš paminėtų kolonijų 
atstovai ir svečiai užsi
registravo “Darbininko” re
dakcijoj; Iš to galima su
prasti, kad L. Vyčių seimas 
buvo gausus ir jame buvo at 
stovaujamos kuopos, gyvuo
jančios rytinėse, pietinėse, 
vakarihėse ir šiaurinėse ko
lonijose.

Iš Los Angeles 
lietuvių gyvenimo

Svečiai
Kun. Angelaitis, klebonas 

lietuvių parapijos Clevelan
de buvo atsilankęs su savo 
motina ir prieteliaiš į Los 
Angeles ir keletą dienų pa
viešėjo pas savo prietelius.

Iš Chicago (Marąuette 
parko) vargonininkas B. Ja
nušauskas su savo žmona 
taip gi buvo atvykę į Los 
Angeles pasimatyti su savo 
artimaisiais.

Sekmadieniais atsilankė 
lietuvių bažnyčion ir prisi
dėjo prie pamaldų pagraži
nimo pagrodamas vargonais 
per šv. Mišias, o M. Janu
šauskienė savo lšlalvintu ir 
gražiu balsu visus pamal
džiai nuteikė ^giedodama: 
“Avė Maria” ir. “Panis An- 
gelicus”. , v. ,, ,

Tomis paęipmya dienomis 
lankėsi ir Mrs? Churas su 
savo dukrele,. .kuriai labai 
patiko saulėtoji Kaliforni

ja Y i.-.

Extra! Eriral
Marąuette Manor

mnnn

2-Jų aukS mūr. 2x6 nnmaa — 
ženjftH pIptHR 30 pertų; karUtaa 
vanduo; yra Ir garadSlu»_ 2^ 
automobiliams.
Kaina .............
4 fletų mūr. 1x5 — 3x4 kamb. 
ZemSs sklypas yra 36x125 p. 
Oarartžlua 2 auto- {11 0011 
mobiliams. Kaina . X X #OUU 
Modernus 5 kamb. ‘coftage’ su 
aukotu cemento fundamentui 
30 pėdų plotis.
Kaina .................
5-klų kamb. medinis 'cottage' 

.su 7 5 pėdų frontažu. Yra tr 
garadCIns 2 auto- Sj A COO 
mobiliams. Kaina. $ *i»OUU 
3 fletų mflr. namas (2x5 -
1x4 - 1x3), nuomos 1140.00
Steam heat, 2 automobiliams 
fraradMIur. arti 70-to« Ir So.

7.500
Brighton Park
2x4 kamb. mflrlnls namas — 
bunsalow storas, saulės salo
nas yra fronte.

Kaina .................

$12.300

$ 5.400

$ 8,500

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

H. WOJCIECHOWSKI 
J. MAY

W. BRZEZINSKI
5209 KO. ASHLAND A VENI'E

- Kaip jis kartą ragavo ožkienos. - 
Vedė turėdamas 13 metų, žmona - 10 
metų. - Gandhi pasižada visą amžių

U. S. Information Bureau , (Jei nelaisvis yra Tolimuo-

6.. Via Chicago.
Siuntėjas ant kitos voko

pusės turi užrašyti savo pil
ną adresą.

ADVOKATAS

neral’s Office Washing- 
tone gavo iš Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus (Gene- 

, . . . n , , |voj) oficialų pranešimą,
gyventi skaistybėje. - Pamokslas nuo kad per Tarptautinį Raudo

nąjį Kryžių galima siųstikalno ir Gandžio kovos būdai. - Kele
tas jaunystės nuotykių.

— Tai vienintelis pašau- sninko laikotarpyje ji pasi- 
lyje diktatorius, kuris su- Į tenkindavo užvalg.usi tik 
valdo minias meile, — taip kartą per dieną. Ir to dar bu 
apie Gandhį atsiliepia J. | vo jai perdaug — ji pasnin- 
Gunther savo knygoje “In- ko laikotarpy ėmė valgyti 
side Asia”. — Jo paveikslai | tik kas antrą dieną. Kito 
kabo milionuoee Indijos * pasninko metu ji padarė įža 
trobelių. Vaikus sergančius ' dą valgyti tik tada, jei bus
jais paliečia, tikėdamiesi 
sveikatos. Kaimiečiai kar-

saulė. Mes vaikai, — rašo, 
toliau Gandhi, — tomis die-

tais dvidešimts mailių ke- 1 nomis lauke stebėdavome
liauja, kad pamatytų trau
kinį, kuriuo keliaus Gandhi, 
nors traukinys nesustos ir 
savo numylėto vado jie ne
pamatys...

Apie savo motiną

Gandhi dabar baigia 73 
metus. Gimė jisai Kathia- 
waro pusiausaly, 'Porban- 
dere. Jo tėvas ir senelis bu
vo ministeriai pirmininkai 
toje mažoje Kathiawaro 
valstybėlėje. Gal niekas jau 
natvėje neturėjo tiek geros 
įtakos būsima j am kovoto
jui dėl Indijos nepriklauso
mybės, kaip jo motina. Sa
vo knygoje “The Story of 
My Experiments with

dangų, kad motinai galėtu
me pranešti apie nušvintan 
čią saulę... Tada pati moti
na išbėgdavo pažiūrėti. Kar 
tais saulutė pasislėpdavo 
taip ir atimdama motinos 
valgį. •— Tai niekis, — ji 
pasakydavo, Dievulis neno
ri, kad aš valgyčiau”.

, 1
Jaunystės “nuodėmės”

Motinos pavyzdys Gandhi 
paskatino prie didelio savęs 
atsižadėjimo. Vis dėlto jau
natvėje jis buvo daręs porą 
kitokių bandymų. Kažkas 
jam pasakė, kad Indijos gy
ventojai dėl to silpni, kad 
jie nevalgo mėsos, o anglai 
valgo mėsą, dėl to yra stip-

Truth” patsai Gandhi taip irūs ir įstengia, valdyti Indi- 
atsiliepia apie savo motiną:

— Nepaprastą įspūdį ma
no atmintyje paliko moti
nos šventumas. Ji buvo gi
liai religinga. Niekados ji 
nevalgydavo nesukalbėjusi 
savo kasdienių maldų. Kiek
tik mano atmintis siekia, ji d® is susigraužimo, kad ne 
niekada nesulaužė Chatur- 
mas (pasninko, kurs liūčių 
laikotarpy tęsiasi keturis 
mėnesius). Ji padarydavo 
sunkiausius įžadus ir laiky
davo juos be svyravimų. Pa-

jos žmones. Gandhi nutarė 
paragauti ožkos mėsos, bet 
tas jį padarą mažne ligoniu. 
Nakčia jam sapnavosi lyg 
gyvą ožka blįauna jo vidu
riuose... Kitą kartą jisai rū
kė cigaretų ir vos nenusižu-

paisė draudinio tai daryti.

K. J. Prunskla

of the Provost Marshal Ge- siuose Rytuose, tai vietoj
numerio reikia pažymėti 
“formęrly Wake, Guam” ir 
tt.).

3. Stoovyklos vardą ir nu 
merį (jei Tolimuosiuose Ry
tuose, reikia pažymėti “Held

laiškus karo nelaisviams ir by Japan”).
internuotiems civiliniams • 4. šalies vardą, kur yra
visose karo ištiktose šaly
se.

Apie tai seniau buvo 
trumpai pranešta. Dabar pa 
pildoma. Laiškai turi būti 
parašyti angliškai ir trum
pai. Parašyti mašinėlė, ar
ba ranka aiškiai, kad cen
zoriai neturėtų sunkumų 
perskaityti. Laiškų turiniai 
cenzūruojami, nes ne vis
kas galima rašyti karo me
tu. Tokiuose laiškuose rei
kia visiškai vengti karo 
klausimų.

Laiškai siunčiant veltui 
(neapmokėti). Tik reikia 
ant voko viršutinėj kairėj 
kertelėj parašyti. “Prisoner 
of war” (arba “Civilian in- 
ternee”) ir “Postage free”.

Adresą reikia taip rašyti:
1. Nelaisvi©, arba inter

nuoto pilną vardą ir pa
vardę; prie nelaisvio reikia 
pridėti jo karinį laipsnį.

2. Karo nelaisvio numerį

stovykla.
5. žodžius “Care of In

ternational Red Cross, Ge- 
neva, Switzerland (jei Ja
ponijoje, tai “care of Japa- 
nese Red Cross, Tokyo”).

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

(Unm 2014 Tai. STA U 7S72

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMQKEJIMĄIS

■ I »

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
B«r. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
lfiegzamlnuoti jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
35 METAI FATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina
vtee akių įtempimų. ..

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

OPTO.VfETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, Chicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki S:IO p. m. 

Trečiad. Ir iettad. 9:30 a. m. 
Iki 7:09 p. m.

AMIUK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiao ML YntUBto 0086
tiLl IBVtrfcr 8144

l». T. DUNDULIS
GYDYTOJO n CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 8-8:30 P. lt 

Trečiadieniais i pagal sutarti.

Ras. 0968 Be. Tafanaa Avė.
Res. TaL GROvehill 0017 
Office tel HEMIock 4848

DR.1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAI

VaL: 8—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtai, ir Nedėliomis sositaros.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
onso VALANDOS:

Nue 3 fti 4 tr arno 8 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL TARds 4787 
Namų teL PROspeet 1880

TeL YABde MU.
KHNirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHRUBGA8 

Ofise vaLi sue 1-8; nno 6:30-8S<' 
756 VVest 35* Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bos ištvermingas iki 
galai, taa bos Išgelbėtas.

Tel OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS nt CHIRUROAS

2201 VVest Cennak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Place 

TeL REPnbllc 7808

DR. SEIMĄ SODEIKA.
a d., ; 1

AKIS ISTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCUD 908.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, Di 

Tel.: Cicere 7681

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t s a k o mingai oi
prlpln«rw^

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDA 3008

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards , 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th SL 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

zo meti

LIETUVIAI DAKTARAI

Dl. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.

13147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

TaL TARds 8146

DR. V; A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PMT AKO

744 VPest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL OANal 8846 

Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutarti.

: 7004 So. Falrfield Avi
eL: HEMIock 81M

TeL YABds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sntartį.

Telefonas: HEMloek 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

6757 So. VVeatern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak.. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartj

TeL OANal 0267
Rea. tei.: PROspeet 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ht OHIRUROAb 

1821 So. Halsted Street 
Reeldencija: 0800 So. Artesian Avė.
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

0 iki 9 vaL vakare.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak. 
Telefonas: Y A RD 87299 

8325 South Halsted SL

MAKE 
EVERY 

PAYDAY

S* BOND OAY

Telefonu CANai 4786

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1913 So. Halsted SL 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sntartį.
8ekmadiesiaifl taipgi pagal sutarti. 

Bes. telefonas SEEIey 0484.

TaL Cicere 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Kamp. I5tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TsL Cicero 1484

Rez. Tel. I.AFayette 0094 
Ofiao TeL LAFVETTE 8210

• F.mergency KF.DZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJzV IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvlr., Penk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Selt. 
10 iki 2:30 P. M.
Trsč. u gekm. fialai auutanmą.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS 

Ofisas Ir Rsridendja:
2155 VVest Cennak Road

OYISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarala 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Od B vaL kasdien

Ofiso TeL ............ VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiad. lr Sekmad. tik susitarius,

DR mum K SFfiil
GYDYTOJAG B 0HEBUBGAS

4729 So. Ashland Avė. 
,(2-troa takosi

TaL MOhnr 1686 Oktetą, HL
OnSO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryte, nno 2 iki 6 
vaL popiet ir ano 7 iki 8 JO vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tei.: Yards 0004 
Rea. TeL: Kenwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nas 10 tkt 12 vai. diena.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

onso VALANDOS- 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROapeet 6737 
Namų telefonas VTRginia 2421

KEMKITE “DRALG&"
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SIURBĖLIŲ NAZIŲ NAUJI ĮSAKYMAI OKUPUOTU 
KRAŠTU ŪKININKAMS

Tokie pat įsakymai liečia ir Lietuvos ir Latvijos 
ūkininkus. Vietos gyventojai badaus, 
o okupantai luks
Duoniniams javams Esti

joje nazių nustatyta specia- 
linė duokle, pagal kurią iki 
gegužės 22 d. reikėjo pris
tatyti papildomai po 10 ki
logramų nuo žemės hektaro. 
Iš šių metų derliaus reikės 
pristatyti duoninių javų 
nuo hektaro tarp 50 ir 104,5 
kg. pareinamai nuo der
liaus; kitų javų (avižų, mie
žių, mišinio ir t. t.) — tarp 
20 ir 74 kg. nuo ha. Mėsos 
iki š. m. rugpiūčio 31 d. rei-
kia pristatyti 7 kg. nuo že- ro, būtent, po 50 kiaušinių
mės hektaro, o iki kitų me
tų rugpiūčio 31 d. — 18 kg. 
iš jų 12 kg. kiaulienos mė
sos. Sviesto turi būti pris
tatyta iki š. m. rugpiūčio 
31 d. 60 kg. nuo karvės (iš 
jų 30 kg. turėjo būti ati
duota iki gegužės 1 d.), o i- 
ki kitų metų tos pat datos 
— 70 kg. nuo karvės. Ūki
ninkas turi teisę pasilaiky
ti savo reikalams po 100 
gramų sviesto savaitei kiek
vienam asmeniui ir po 1 lit-

NULIODIMO

Krąipkites į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANK1S
Chamber of Oonuneroe.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

nbee of the Ltthr

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

rą pieno asmeniui per die
ną. Bulvių šių metų der
liaus reikės atiduoti 160 kg. 
nuo vieno dirbamos žemės 
hektaro. Vištų kiaušinių i- 
ki š. m. rugpiūčio 31 d. tu
rės būti pristatyta 50 vie
netų nuo vištos, o iki ge
gužės 1 d. turėjo būti ati
duota 32 vienetai. Iki kitų 
metų rugpiūčio 31 d. nus
tatytas privalomas prista
tymas jau ne nuo vištos, bet 
nuo dirbamos žemės hekta-

nuo hektaro. Linų iš perei
tų metų derliaus reikia pris
tatyti po 90 kg. nuo linų 
sėjamo ploto viepo ha, o iš
šių metų derliaus — tarp Taksai už išlaidas 
100 ir 200 kg. žiūrint, koks 
bus derlius. Avių vilnų iki 
š. b. rugpiūčio 31 d. turi bū
ti atiduota po 900 gramų 
nuo avies, o iki kitų metų 
rugpiūčio 31 d. — po vieną 
kilogramą nuo užaugusios 
avies. Šieno ir šiaudų duok
lės būsiančios paskelbtos

VALANDOJE

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose 1

nunm

t "Draugas" Acmu telephoto) 

Laikraštininkai laukia eilės. J. L. Mahoney (centre), 
Chicago Tribūne manažeris redaktorius ir Stanley Johns- 
ton, korespondentas, laukia pašaukiant prieš federalinę 
“grand jury” Chicagoj. Tas yra ryšium su 1817 metų es- 
pionažo akto peržengimu, kai Jonston savo koresponden
cija viešai paskelbęs laivyno paslaptis.

U. S. kongresas kamuo
jasi karo taksų klausimu. 
Kongreso žemiesnieji rūmai 
šiuo klausimu kaip ir apsi
dirbę. Bet senato komitetas 
vis dar apklausinėja įvai
rius interesuotus asmenis. 
Komitetas išgirsta visokių 
sumanymų, kaip didinti ka
ro taksus su maža žmonėms 
nuoskauda.

Tiesa, visi žmonės visa 
širdimi turi aukotis karą 
laimėti. Visi turi išsižadėti 
seniau ir prieš karą turėtų 
patogumų. Gyventi papras
tai, nepaisyti kitados turė
to aukšto gyvenimo stan
darto.

i Iki šioliai komitetas gir- 
į dėjo daug sugestijų kaip 
taksuoti pajamas, kaip žmo
nes versti taupyti, kad pc 
karo jie galėtų naudotis sa
vo sutaupomis, kai prasidės 
pokarinis pasitvarkymas, 
kai sumažės darbas.

Bet, štai, šiomis dienomis 
kongresmonas B. W. Gear- 
hart senato komitetui pa
siūlė naują karo taksams 
metodą. Jis nurodė, kad vie
toje pajamų reikėtų įvesti 
laipsniuotus taksus už išlai
das. Anot jo, reikia žmonėms 
nustatyti mažiausias sumas

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F.

LaiMnii Direktorns
AMBUEANOH DIbmi b (Takq

4605-07 SOUTH HEBBdTAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

i būtinas gyvenimui ir tau
pymui, o likusias sumas, ku
rios numatytos visokioms 
pašalinėms išlaidoms, daž
niausia patogumams, tak
suoti.

Nežinia, ką senato komi
tetas darys su šiuo ypatin
gu sumanymu.

★ " y
'UJkai 'lįoufcuy Witk

WAR IIIIMIS
These huge 60-ton heavy tanks 

cost $120,000, and America’s auto- 
motive and locomotive plants are 
turn ing them out en a never-ending 
assembly line. Our army uses light 
tanks, weighing 14 tons, and me- 
dium tanks of 28 tons also, būt we 
favor the medium tank over the 
other two.

.-A

These heavy tanks are needed for 
certain phases of modern warfare, 
and with the i r thick armor and 
heavy-gauge guns they artf almost 
unstoppable. They are consldered 
superior in gun power, ln maneuver- 
ability and ln the power of thelr 
huge tractor motors to Axis tanki. 
Americans everywhere are helplng 
to pay for these monsters of war 
through their purchase of War 
Bonds. Invest at least ten percent 
of your Income in War Bonds every 
pay day. U. S. Trtanry Dtfortnunt

Per daug kampanijų - 
sako atstovas

Kongresmanas Grabam A. 
Barden (dem. iš N. C.) rug
piūčio 13 d. kalbėjo kongre
se. Sakė, kad jis lankyda
mas savo distriktą tarp gy
ventojų radęs sąmyšį dėl vy
riausybės agentijų skelbia
mų visą eilę kampanijų rink
ti įvairių rūšių medžiagą 
karo reikalams. Jis sakė:

ALiumino liekanų rinkimo 
kampanija sužlugo. Tuojau 
pradėta popieriaus rinkimo 
kampanija. Netrukus popie- 

j rium užkrauti visi prieinami 
į sandėliai. Šiandie popieriaus 
niekas nerenka. Po to, im
tasi pakirpinėti kelinės ir 
niekam nežinoma kur tie 
nukarpyti galai pasiųsti. 
Netrukus vėl susimesta rin
kti dantų valymo tepalų tū
belės ir nežinia kiek jų su
rinkta ir kam pavartota. 
Dabar renkami gelžgaliai ir 
kitų metalų liekanos.

Amerikiečiai pasiryžę vis
ką duoti ir patys aukotis 
karo laimėjimui, sako atst. 
Bardėn. Bet jie nesupranta, 
tų visų iš Washingtono 
skelbiamų vienas paskui ki
tas kampanijų.

4+A.
MARIE SHULTZ

(po tėvais Ivan)

Gyv.: 3319 S. Union Ave.

Mirė .rugp. 17 d., 1942 m., 
2:40 vai. ryto, sulaukus 37 m. 
amžiaus.

Gimus Latvijoje, Rygos mie-
h r-

Paliko didej’ame nuliūdime: 
vyrų Jonų; dukterj Ritų Ma
rle; motinų Antaninų; seserj 
Amelltų; 3 brolius — Alfonsų, 
Jurgj ir Tadeušų; SVogerkų 
Elzbietą ir Svogerj Viktorų Ul- 
Is; švogerj Prane škų ir' švo- 
gerkų Onų Schultz ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Velionė priklausė prie šv. 
Onos lr Moterų Apšvietos dr- 
jų, Šv. Jurgio parap. Moterų 
koro, ŠV Dovldo parap. koro 
ir prie S.L.A., 208tos kuopos.

• (
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioj, 3307 So. Li
tuanica Ave. Laidotuvės Jvyks 
ketvirtad., rugp. 20 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
ta j Šv. Jurgio par. bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir ražjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Duktė, Mo
tina, S.'suo, Brolai, Giminės.

Lai d. direktorius: Ant. M. 
Phillips, tel YARda 4908.

Kad būtume nuoširdūs, 
mes pirmiausia turime būti 
teisingi, nes pirma turime 
turėti medžiagos, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

MORE.

CLASSIFIED ADS

“D RAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deerborn Street
Tel.: RANdolsh 1488-1480

HELP VVANTED — VYRAI

ATYDA TOOL & DIE MAKERS 
Aukščiausia alga mokama lr užten
kamai "overtime". Ats Saukite j — 
SUNNYSIDE TOOL & DIE 1VOKKS 

2222 No. Cleero Ave.

REIKALINGA 50 VYRŲ
VYRŲ — tarp 18 ir 50 metų senu
mo. 160 ar daugiau svorio, — prie 
dirbtuvėje darbų. Nuolatini darbai, 
dienomis ir naktimis shlftai. Alga 
$24.00 iki $26.00 j savaitę prade
dant. Atsišaukite tarp 8 vai. ryto ir 
2 vai. popiet.

OSCAR MAYER & CO.
1241 No. Sedgwick

COOKS — 2ND COOKS — KIT- 
CHEN HELP — JANITORS ir VEI- 
TERIAI reikalingi Kafeterijose, Sta 
tybos ir Gelžkeltų kempėse.

OLYMPIC COMMISSARY CO. 
302 So. Canal Street

TOOL & DIE MAKERS. Patyrę prie 
išdirbimo jigs ir fixtures.

G. & J. ENGINEERING CO. 
711 W. Lake St., Room 20#

VYRAI REIKALINGI
Patyrimas nere'kallnga. Visokio am
žiaus. At'lktl visokius valymo dar
bus ir už porterius. Taipgi stiprus 
vyras reikalingas kasti anglis. Atsi
šaukite J employment ofisų ant 4to 
aukšto tarp 9:30 vai. ryto ir pietų.

W I I: B O L D T’ S
Asldaiul, Monroe and Ogden

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

RENDUOJASI — 4 kamb. fletas su 
maudykle — $22.00. 3 kamb. fle- 
tae su maudykle — $19.00. Pečiaus 
šiluma. Atsišaukite J 1632 N. DA- 
MEN AVE., tel. BRUnjswick 1414.

NAMU PRIŽIŪRĖTOJA, reikalinga 
dirbančiai porai. 2 vaikučiai prižiū
rėti. Gera alga, ir pagyvenimas. Ne
reikia skalbti. H. SEYBERT, 1119 
So. Central Park, VAN Buren 7849

Nusižeminimas daugiau 
šviesos suteikia žmogaus 
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

ROMA, rugp. 18 d.—Ro
mos radio paskelbė, jog va
kar Romoje, paskelbtas or
laivių pavojus, nes virš mie
sto pasirodęs nežinomas or
laivis.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

Tie ilgiausiai gyveno, ku
rie daugiausiai kentėjo. Nie 
kuomet negalvoki, kad/ vie
nišos sielos nesupranta“ gy
venimo. Jie gyvenimą mato 
ir jį puikiai pažįsta.

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKAI.INGA 1OO MERGINŲ 
MERGINŲ — tarp 18 ir 40 metų 
amžiaus, nuo 100 iki 150 svarų svo
rio. prie lengvų dirbtuvėje darbų. 
Nuolatini darbai, dienomis ir nakti
mis shiftai. Alga $18.00 iki $20. j 
savaitę pradedant. Atsišaukite tarp 
8 vai. ryto ir 2 vai. popiet.

OSCAR MAYER & CO.
1241 No. SėtIgvvick

OPERATORES — patyrusios prie 
siuvimo moterims bluzių. Gera pro
ga, nuolatini darbai.

H. C. BIRNHAM CO.
230 So. Franldln St.

OPERATORES reikalingos, pastovūs 
darbai. Patyrusios prie siuvimo mar
škoninių ir rayon dreslų. Gera alga 
ir bonusas. Kreipkitės J:

SHEI.BY MFG. CO.
412 So. WeIIs St.

ŠEŠIOS PATYRUSIOS PRE8ER- 
KOS ant skalbiamų suknelių. Taip 
pat 20 single needle Operaterių. 
Nuolatinis darbas. Geras užmokes
tis ir bonusas.

KORACH BROS.,
913 VV. Van Buren

OPERATORfiS
Prie Siuvimo Mašinų. Patyrusios 
siuvinėti skūrinius daiktus. Taipo
gi reikalingos Cyllnder Machine O- 
peratorė?. CHAS. F. CLARK, Ine., 
1403 W. Congress, tel. HAY. 0700

SURGICAL NURSfiS reikalingos. 
Taipogi Graduate Nursės — tarnau
ti ant Obstetrical aukšto. Malonios 
darbo sųlygos, gera užmokestis. Ma
tykite Supt. of Nursee:
EDGEiVATER HOSPITAL, 5700 N. 
A-shland Ave., tel. LONgbeach 4242

COVERING-MACH1NE OPERATO
RES, “Closers” ir prie smulkmeniš
kų darbų. Kreipkitės j — 
CONGRESS PAPER BOX CO., 210 
No. Woleott, tel. CANai 4478.

Naciai praneša 
apie rusu atakas

BERLYNAS, rugp. 18d.— 
Berlyno radio paskelbė na
cių karo vadovybės praneši
mą, jog rusų kariuomenė 
atakuoja vokiečių pozicijas 
į vakarus nuo Maskvos. Tuo 
pačiu laiku naciai skelbia, 
jog nuo liepos 30 d. karšto
se gynimosi kovose esą su
naikinta 1,068 rusų tankai.

Rusai taip pat pravedę 
atakas šiaurės fronte, kur
8.uomių aviacija pašovusi 
vienuoliką rusų orlaivių.

Stalingrado fronto kovose 
naciai esą suėmę 12,800 ru
sų belaisvių.

i
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Maskvos konferencija
Anglijos premjeras keletą dienų gyveno Maskvoje ir 

tarėsi su Sovietų Rusijos diktatorium Stalinu. Bent tuo 
tarpu nesitikėkime sulaukti smulkmeniškų žinių apie šį 
istorišką pasikalbėjimą ir apie padarytus nuospren
džius. Juk priešas to ir laukia, kad vyriausieji, karo va
dai parodytų kokius žygius ateityje jie darys karo fron
tuose.

Nieks, aišku, neabejoja, kad p. Churchill tarėsi su p. 
Stalinu apie karo reikalus, kurių yra daug ir visokių.

Pirmoje vietoje rūpėta aptarti vokiečių desperatiški 
žygiai į turtingąjį Kaukazą. Maskvoje tartasi, kaip su
laikyti ten besiveržiančius nacius. Ieškota priemonių 
kaip daugiau karo amunicijos rusų kariuomenei prista
tyti. Galima numatyti, kad visu rimtumu buvo svarsto
mas antrojo fronto Europoj klausimas, karo strategika 
ir t.t. Be abejonės, turėta galvoje ir pavojai, kurie grę- 
sia Rusijai iš Japonijos pusės. Taip pat jaučiama, kad 
p. Churchill, kalbėdamas visų Jungtinių Tautų vardu, 
mėgino susitarti su Maskva dėl subendrinimo santarvi
ninkų karo pastangų ir vadovybės, nes ligšiol, kaip ži- 
noma, rusai neįsileidžia santarvininkų karo ekspertų, 
neprisiima patarimų, net Amerikos Raudonajam Kry
žiui vis dar neduoda progos veikti.

Bet kas, ištikrųjų, buvo sutarta ir nutarta Maskvos 
konferencijoj, galėsime patirti tik iš paties karo eigos.

Tortine draugų
Baltijos valstybės nėra be draugų. Demokratinių val

stybių dauguma nepripažino nei rusų nei vokiečių oku
pacijos. Ypač džiugu, kad demokratinių krąštų spaudo
je dažnai užtinkame palankių raštų Lietuvai ir kitoms 
Baltijos valstybėms.

Kaip gerai yra žinoma, Maskva daro didžiausio spau
dimo ne tik į Londoną, bet ir į Vašingtoną, kad pripa
žintų Baltijos Valstybes Sovietų Rusijai. Tačiau Maskva 
savo tikslo neatsiekė. Tiesa, Anglija paskutiniu laiku 
“šventos ramybės” dėl nebeįdėjusį Baltijos Valstybių 
pasiuntinybių į savo oficialį diplomatinį sąrašą, tačiau 
jų personalui leidžia naudotis seniau turėtomis privile
gijomis. Nors tasai elgesys nėra džiuginantis, bet vis 
tik tai dar nereiškia, kad Maskva hus jau visai laimė
jusi “diplomatinę kovą” Baltijos krašto klausimu. Vis 
tik anglų politikai dabar Baltijos klausimo neriša. Pa
lieka jį pokariniams pasitarimams.

Dėl britų “nusileidimo” rusams gerą straipsnį Chica
gos dienraščiui The Sun parašė Ernest Hartz, kurs 
griežtai stovi už Baltijos tautų nepriklausomybę ir pa
sako tiesos žodį bolševikams, kurių žygį į Baltijos val
stybes 1940 m. jisai vadina ne tik smurtu, bet ir nedo
vanotina klaida.

Lietuviai, estai ir latviai, visai teisingai p. Hartz sa
ko, yra ir griežti anti-naciai ir griežti anti-rusai, nes jie 
trokšta gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Jų 
troškimas bus realizuotas, nes Atlanto čarteris joms, 
kaip ir kitoms nacių pavergtoms tautoms, nepriklauso
mybę garantuoja.

Paleatoti purvintojai
Lietuviškieji komunistai savo senu papratimu purvi

na visus tuos, kurie nepriklauso jų draugijoms, dirban
čioms prieš šio krašto demokratinę santvarką ir sie
kiančioms įvesti čia sovietus. Jie purvina ne tik Ameri
kos lietuvių veikėjus, bet ir tuos, kurie iš Europos karo 
metu atvyko. Pavyzdžiui, nespėjo įkelti koją į šį kraštą 
didelius vargus Europoj išvargęs Lietuvos tremtinis 
Andrius Daugirdas, kaip komunistų šlamštai pradėjo jį 
purvais drabstyti. Nespėjo jis ištarti žodį ir paprašyti 
savo tautiečių kuo tik gali pagelbėti baisų vargą varg
stantiems tremtiniams, “V-nis” tuojau jį išplūdo ir

skundžia jį esant “pro^naciu.”
Reikia tik sau įsivaizduoti p. Daugirdo drąsą—jis pa

tarė lietuviams prašyti Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 
kad jis padėtų surasti jų gimines ištremtas į Sibirą! 
Ar begali būti didesnis nusikaltimas, lietuviškųjų ko
munistų akimis žiūrint, už patarimą rūpintis tais, kurie 
buvo ištremti iš savo tėvynės vargui, badui ir mirčiai? 
Lietuviškųjų komunacių manymu, jei jau tokia buvo 
Maskvos valia—ištremti iš Lietuvos dešimtimis tūks
tančių lietuvių ir juos vienaip ar kitaip nukankinti, tai 
kas tam gali išdrįsti priešintis, kas gali išdrįsti tiems 
nelaimingiems žmonėms savo gailestingą ranką ištiesti? 
Ar p. Daugirdas ir visa eilė kitų ištikimų Lietuvos sūnų 
nesupranta, kad, lietuviškųjų komunistų manymu, gel
bėti savo brolį tremtinį nuo bado, traukti jį iš mirties 
nasrų, tai “pro-naciškas” darbas ... Dar aiškiau—teži
no visi, kad tie, kurie dirba krikščioniškosios artimo 
meilės darbus, kurie rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu, yra 
“didžiausi nenaudėliai,” “pronaciai” ir, kaipo tokie, lie
tuviškųjų komunistų manymu, turėtų būti uždaryti į 
koncentracijos stovyklas ar kur kitur, kad jie nebema
tytų saulės šviesos ir kad nebekenktų lietuviškiems kur
miams—komunistams raustis po Amerikos demokrati
nės santvarkos pagrindais.

Tačiau, mes giliausiai esame įsitikinę, kad nei p. Dau
girdo, nei kitų gerų lietuvių nesulaikys nuo išganingųjų 
krikščioniškųjų ir lietuviškųjų darbų padėti varge esan
tiems broliams ir dirbti Lietuvos išlaisvinimui, visu 
šimtu nuošimčiu remiant Amerikos ir Jungtinių Tautų 
pastangas sutriuškinti Berlyno-Tokio ašį.

SPAUDOS APŽVALGA į
^======================^=<r

Komunistu dėdžių tikrasis veidas
Kuo, tikrenybėje, mūsų komunistų laikraščiai gyvena? 

Mes patys žinome keletą asmenų, kuriems laikraštis 
“Vilnis” buvo siunčiamas dykai per kelis metus, nežiū
rint, kad gaunantieji tą šlamštą asmenys atsisakė jį 
prenumeruoti ir aiškiai pasakė laikraščio agentėliui, kad 
jie nenori “Vilnies”. Nežiūrint to, komunistinės propa
gandos organas ėjo kaip ėjęs. Ir tokių “labdarybės” pa
vyzdžių yra daug. Jau mažiausiai išmanantis asmuo ži
no, kad laikraštis už dyką nespausdinamas ir nesiunti- 
nėjamas. Iš kur tie pinigai plaukia? “Vilnis” kitą kartą 
yra su pašaipa pastebėjusi, kad buvęs lietuvių jaunimo 
angliškas laikraštis nesugebėjo surinkti .užtektinai pa
garsinimų padaryti jį finansiniai nepriklausomu. O pati 
“Vilnis” leidžia 8 puslapių priedą kas savaitę, be jokio 
pagarsinimo. Iš kur tie pinigai plaukia?

Mes tokį klausimą užduodami nereiškiame nei smal
sumo nei pavydo. Todėl kad mes, kaip ir visi kiti Ame
rikos lietuviai, žinome kur tas stebuklingos gausybės 
ragas randasi—Komunistų Partija, kuri finansuojama 
Kominterno.

Girtis tokiu “stebuklingu” finansiniu subalansavimu 
mūsų lietuviškiems komunistėliams nėra kuo. Mes ir gi, 
jeigu tik norėtume išsižadėti savo prigimto veidmainiš
kumo pasibiaurėjimo—galėtume save parduoti, ir išda
vikiškai išduoti savo šalį ir savo tautą už trisdešimts 
sidabrinių.

Koimmislai vagia kitą nuopelnus
Jeigu “Vilnis” taip labai nuoširdžiai remia Karo Bonų 

pardavinėjimo kampaniją, ir duoda suprasti, kad tiktai 
komunistai ir jų paraginti žmonės perka Bonus, kodėl 
jis praktiškiau pats neparemia tą vajų? Savo piknikui 
“Vilnis” skelbia duosiąs išlaimėjimui $750, ar panašias 
aukas, prizų grynais pinigais ir kitais dalykais. Kada, 
pavyzdžiui, dienraštis “Draugas” duos $1000 vertės 
Karo Bonų savo piknike, kada Lietuviai Demokratai 
savo parengime irgi duoda dideles sumas Karo Bonų, 
kada ftaltimieras savo Dienoje ypatingu būdu remia 
Karo Bonų ir Ženklelių pardavinėjimo vajų (sų nupirk
tu Bonu ar Ženkleliu įėjimas į pikniką) tai “Vilnis,” ku
ri nepripažįsta sau lygaus “patriotizme” ir “rėmime ša
lies karo pastangų,” visai praleido progą tą savo “pat
riotiškumą” praktiškai įrodyti, perkant ir duodant iš- 
laimėjimui Karo Bonų savo piknike, kaip kiti laikraš
čiai ir oiganizacijos daro.

Visgi nenuostabu, kad vilniečiai ne tokie greiti paro
dyti savo “patriotizmą” piniginiai. .Komunistų jau toks 
paprotys: visi kiti lietuviai tūkstančius ir šimtus tūks
tančių savo pinigų klos pirkdami bonus, o komunistai 
vis tiek visą kreditą pasiims; “Tai dėka mūsų pastan
gų!”

Amerikiečiai turi juokingą išsireiškimą—“Let’s you 
and him fight,” kuris ypatingai tinkamas apibūdinti 
mūsų komunistų “rėmimą” šio karo pastangų. Savo šū
kavimais dėl rėmimo šios šalies, dėl karo bonų pardavi
nėjimo, dėl ją reikalavimų, kad karinė strategija būtų 
taip ir taip tučtuojau pravesta, kaip jie nori (nežiūrint, 
kad pasaulio gabiausi karo žinovai įrodytų, kad tokia 
strategija šiuo laiku būtų pražūtinga), jie parodo savo

Trečiadienis, rugp. 19, 1942

Po svietu pasiėmus

(Draugas, 1917m. rugp. 19).

Rasų caras išvežtas į 
Sibirą...

Rusijos žinių agentūra 
pusiau oficialiai paskelbė, 
kad buvęs Rusijos caras Ni- 
kolai Romanov iš Carskoje 
Sielo išgabentas į Tobolską, 
Sibiran. Sakoma, kad ten 
jam būsią saugiau.

Ispanijoje liejasi kraujas...
Ispanijos ministeris pir

mininkas Dato praneša, kad 
visoj Ispanijoj streikas ple
čiasi. Kai kuriose vietose 
kariuomenė buvo priversta 
pavartoti armotas prieš su
kilusius streikininkus. Bar- 
celonoj kariuomenė į strei
kininkus šaudė iš armotų.
Daug žmonių užmušta ir su
žeista.

Rumuną moterys kariauja... 
Rumunija turi moterų

“mirties batalijomis”, kurie 
bendrai su vyrų batalijonais 
kariauja prieš vokiečius.

•
Uždraudė gaminti degtinę...

Maisto kontrolieriaus Ho- 
over įsakymu visose Jungt.
Amerikos valstybėse už
drausta gaminti degtinė, 
prasidėjus rugsėjo 8 dienai. 
Visi javai iki šiol naudoja
mi degtinei gaminti turi 
būti sunaudoti maistui.

OUR ČaCs 
AND SPARE OUR VIRĘS

Ant svieto dabar nėra di
desnių vajauninkų, kaip lie
tuviški balšavikai. Vienu 
frontu jie net nepatenkinti 
— reikalauja antro, trečio 
ir t. t. Kas tik bent vienur
žodžiu išsitaria, kad tos ro- 
kundos reikia pakilti karo 
vadams, nes jie geriau apie, 
karą žino, negu Brukiyno ir 
Čikagos peckeliai, tuos jie 
apšaukia fašistais, pro na- 
ziais. Net mūsų prezidentie
nė ir pats prez. Roosevelt 
pasidarė pro nazis, nes ir 
jis studijuoja karo vado fi- 
gerius.

Bet kas, tavorščiai, tiki 
lietuviškų balšavikų karin
gumui, tas neiššoka aukš
čiau savo bambos. Dabarti
niai balšavikai, seniau buvę 
cicilistai, yra didžiausi sla- 
keriai, norintieji išsisukti 
nuo kareiviavimo, ne vienas 
už tai net džėloj yra sėdė
jęs. Padėsiu jums ant delno 
vieną priklodą iš pageltusių 
lapų, būtent 1917 metų, kai 
Amerika registravo vyrus 
vainai su tais pačiais na- 
ziais. Tai buvo Lawrence, 
Mass.

Bronių Žilionį, socialistą, 
“sveikatos kvotimuose” liki
mas taip nuskyrė: ketver
ge popiet, rugp. 22 d., po 
egzamino daktaras paklau
sė, kodėl jis neatėjo prieš

piet, kaip jam buvo įsaky
ta. Bronius atsakė:

“Dėlto, kad aš esu socia
listas”.

“Kas yra socialistai ir į 
ką jie tiki?”, paklausė dak
taras Žilionio.

“Aš netikiu į nieką”, Bro 
niaus buvo atsakas.

“O ar tikite į Dievą?”
“Ne.”
“Kodėl?”
“Dievas man nieko neda

vė”.
“Ar niekas jums nieko 

nedavė?”
“Ne”.
“Well, aš jums šį-tą duo

siu”. Tai sakydamas dakta
ras ant poperos padėjo O 
K, tai yra tinkamas armi
jom

Ve, kokie vajauninkai bu
vo cicilistai, kurie vėliau 
virto balšavikais. Jie tokie 
pat yra ir dabar. Vilką 
kaip nori vilnom dangstyk, 
jis buvo ir paliks vilkas.

Aną dien Washington 
Parke, kur vyksta arklių 
lenktynės, sėdi du mūsų va 
dai ir kalbasi. Vienas dre
bančiomis nuo nervų ranko
mis sako:

— Tiesiog šėlstu iš pik- 
čio. Tik įsivaizduok sau: už 
vakar, vakar ir šiandie, ant 
kokio tik arklio betinu, vis 
pralošia.

— Mano mielas, — atsa
kė kitas. — Reikia būti tei-

susirūpinimą kitais, o ne savo kompanijos pasielgimu 
šio karo metu.

Komunistai turi geros praktikos dabartinio karo ve
dime, kadangi kai kurie jų žymiausi vadai per pereitą 
karą pasidarė “specialistai,” ramiai sekdami karo eigą 
iš šalies, slapstydamies nuo karo tarnybos.

singu. Užvakar, vakar ir 
šiandie aš ant kokio tik ar
klio betinau, kiekvieną kar
tą išlošiau. Turi gi kuomet 
nors ir lenktynių rengėjai 
išlošti.

Valdžia nesimokins komunistu logikos
Komunistai jau iš kailio neriasi nekantraudami, kad 

negali sulaukti tos seniai jų prižadėtos “investigacijos” 
prieš ne komunistinius demokratiškus lietuviškus laik
raščius. Jiems stačiai nesuprantama, kodėl valdžia ne
klauso jų nurodinėjimų.

Visgi, gailestingumo .vedamas, noriu “Vilnį” painfor
muoti, kad mūsų valdžia Washingtone yra perdaug už
imta karo laimėjimo pastangomis, ir neturi nei laiko 
nei ūpo skaityti ir imti atydon komunistų “comic 
strips.” Kita, Washingtonas dar nėra išmokęs ir nežada 
išmokti to® komunistinės logikos, kuri randa “prieš-val- 
stybiškumą” ar “pro-naciškumą” tose lietuvių srovėse, 
kurios yra išpirkusios milijonus dolerių Karo Bonų, yra 
paaukavusios tūkstančius savo sūnų apgynimui savo 
šalies, kurios savo laiką, pinigus ir visas pastangas yra 
paaukojusios savo šalies karo reikalams.

Kada komtmisM prezidentu pronecn apšauks
Ir suspėk, tu žmogau, sekti kiekvieną naują komunis

tų teikiamą “pro-naciškumo” interpretaciją!
J. V. Kongresmanas Dies už savo nenuilstantį atiden

gimą Amerikos vidujinių priešų įskaitant ir komunistų 
veiklą; Attorney General Biddle už įsakymą deportuoti 
komunistą Bridges; J. V. Valstybės Departamentas už 
laikymosi savo nusistatymo pripažinti Suomijos Minis
terį—visi jie yra komunistų, su skaudančia širdimi, nu
rodyti kaip šios šalies “karo pastangų kenkėjai” ir tei
ktą “simpatiją Hitleriui”! Netrukus išgirsime Preziden
tą Rooseveltą apkaltintą “pro-naciškumu,” jei jas nepa
siskubins greičiau įsakyti karo vadams ne sveiko proto 
klausyti ir karo strategijos laikytis, bet vaduotis “Vil
nies” ir kitų komunistų sapaliojimais.

—Eduardas J. Kubaitis

Sakoma, Sovietijoj luomų 
nėra. Paleckis Kvibiševe su 
šampanu ir ištremtas Sibi
ran lietuvis su duonos plu
ta, abu “draugai” ir vieno 
luomo, ar ne?

U

Leit. Ernest De Witt Co- 
dy, 27 m. amž., nežinia kur 
dingęs iš dirižablio, nukritu
sio San Francieco priemies
ty. Su juo dingęs ir kitas 
buvęs dirižablio valtyje vy
ras. Dirižabliu patruliuota 
Pacifiko pakrantės. <



Trečiadienis, rugp. 10, 1042 D B X U G X ■ S

$
1
o
o
o

n. s.
WAR

BONAIS

per
Dienraščio

"DRAUGO
LABOR

DAY

P
I
K
N
I
K
Ą

Rugsėjo (sept.)

I d., 1942 m.
V v

VYTAUTO

PARKE
V v

BUS 12 BONŲ 

PIKNIKE ! 

Pirmas: — $500.00 

Kiti du:- - po $100.00 

Trys bus:- po $50.00 

Šeši bus:- po $25.00

Ne Vienas, Bet Dvylika Surprizy Per "Draugo" 
Dideli Labor Day Pikniką Vytauto Parke!
ŠEIMININKES, ORKESTRAS IR KITI PATARNAU

TOJAI LAUKIA DIDELIOS DIENOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Praeitais metais buvo vie
nas didelis surprizas per me 
tinį Labor Day pikniką Vy
tauto parke “Draugo” nau
dai. Tas didelis surprizas 
buvo automobilio dovanoji
mas vienam skaitytojui. Pra 
eitų metų surprizo sužavė
tasis buvo moteriškė asme
nyje, Mockienės iš Cicero, 
III.

Šiais metais bus ne vienas 
bet ir vienuolika didelių sur- 
prizų. Šiais metais dvylika 
žmonių jausis laimingi per 
“Draugo” Labor Day pikni
ką, Vytauto parke.

Pirmas didelis surprizas 
per šių metų pikniką bus da •1 
vimas $500.00 vertės U. S. 
War Bono vienam asmeniui. 
Be to, bus du U. S. War Bo
nai po $100.00, tiems, kurie 
antrą ir trečią svarbų tikie
tą bus nusipirkęs tai dienai. 
O tie, kurie turės ketvirtą, 
penktą ir šeštą svarbų tikie
tą, gaus po vieną $50.00 ver
tės U. S. War Boną. Gi tie, 
kurie turęs septintą, aštun
tą, devintą, dešimtą, vienuo
liktą ir dvyliktą laimingą 
tikietą. gaus po vieną boną, 
kurio vertė siekia $25.00

“Draugo” piknike šįmet 
daug linksmesnių piknikie- 
rių, negu praeitais metais. 
Ieškome Tikietų Pardavėjų 
Pikniko Dienai.

Gal kokia nors grupė as- 
1 menų, ar kokia nors draugi
ja pasiaukotų pardavinėti 
tikietėlius pikniko dienos 
metu. Beveik kiekviena ko
lonija turi vieną kitą grupę, 
ar draugiją, kuri pasiaukotų 
katalikiškai spaudai ir, kiele 
galima daugiau, išplatintų 
tikietėlių pikniko metu. Jei 
atsirastų tokių, kurie tokį
pasiaukojimą padarytų, ma 
lonėkite atsikreipti į “Drau
go” ofisą prie kun. P. Cini
ko. MIC.

Galime pranešti, kad bus 
užtektinai valgių ir jie tik
rai bus skanūs, nes TT. Ma
rijonų Bendradarbių Bridge
porto skyrius, vadovaujant 
Vaišvilienei, aprūpins visus 
susirinkusius piknikie rius. 
Norinčių valgyti bus ir šia
me piknike, nes Va:švilienės 
vardas, kaipo geros šeiminin 
kės, yra visiems žinomas. 
Valgysime Bridgeporto ku
gelio, kilbasų ir kitokių ska
numynų.

Šokių orkestro vedėjas 
šiais metais bus Phil Palmer 
iš West Pulman. Šis jaunas . 
lietuvis yra nesykį linksmi- * 
nęs dienraščio “Draugo” pa
rengimų lankytojus. Šokiai 
bus nuo 2 vai. popiet iki 7 
vai. vak. Tikėkitės smagiau
sio pasilinksminimo prie 
Phil Palmerio orkestro. 
Tikietukai Grįžta.

Chicaga vis dar laiko pir
menybę tikietukų grąžinime. 
Marąuette parko Puplėsis 
šiomis dienomis grąžino net 
dvi knygutes. Be jų, sekan
tieji chicagiečiai grąžino 
knygutes: A. Skukauskas, 
S. Chaig, F. Genys, M. Ru- 
bin, Al. Gedminaitė, S. Ga- 
deikis, J. Kaleinis, M. Gai
žauskas, P. Giedraitis, J. 
Linkart, K. Norkus, ir kiti.

Iš Cicero M. Marcinkus ir
J. Jaškūnas.

Iš Indiana valstybės M. 
Petrauskas.

Iš New Jersey M. Savtz- 
kas prisiuntė knygutę, o 
Massachusetts valstybės ti- 
kietukus grąžino J. Jančius,
K. Trinka, P. Tiubelis ir kiti.

A. Jurgaitis iš Racine,
Wis., grąžino knygutę.
’ Visiems geriems “Draugo” 
prieteliams administrac i j a 
taria nuoširdų ačiū už gau
sią paramą. XXX

Draugijos į talką 
parapijai

Brighton Park. — Sek
madienį, rugpiūčio 9 d., Ne
kalto Prasidėjimo Švenč. 
Panelės parapijos salėje į- 
vyko parapijos komiteto ir 
draugijų atstovų susirinki
mas reikale parapijos pik
niko, kuris įvyks rugpiūčio 
23 d., Vytauto parke.

Susirinkime dalyvavo_ be
veik visų draugijų ir or-jų 
kuopų atstovai. Klebonas 
kun. A. Briška malda (atida
rė susirinkimą, išaiškino jo 
tikslą ir kvietė visus vie
ningai darbuotis visuose pa
rapijos reikaluose. Taip gi 
pabrėžė, kad nuo šio laiko 
visi pinigai likę nuo parapi
jos užlaikymo, bus skiria
mi pirkimui U. S. War 
Bonds.

Kun. J. Stankevičius iš
rinktas raštininku ir tvar
kė susirinkimo eigos reika
lus. Gražias mintis pageri 
nlmui parapijos rengiamų 
pramogų išreiškė trustisas 
J. Valskis; komiteto nariai: 
J. Brazauskas, A. Budavi- 
čaitė ir kiti. Draugijos ir 
kuopos išrinko 60 darbinin
kų darbuotis šiame piknike

ir jų sąrašus įteikė klebo
nui.

Visa Brighton Parko lie
tuvių kolonija reigiasi tą 
dieną praleisti Vytauto par
ke. Parapijos komitetas ir 
darbuotojai deda pastangų, 
kad šis piknikas atneštų 
gerų sėkmių. Lietuviai biz
nieriai, kaip pinniau, taip 
ir dabar, sulig savo išgalės 
dedasi kuomi kas gali, kad 
tik parėmus savo parapijos 
reikalus. Visi atsilankę į 
brightonparkiečių pikniką 
bus tinkamai priimti ir pa
vaišinti.

Nors parapija be skolos 
ir dabartiniu laiku jokia 
statyba neįmanoma, nes vi
sa medžiaga ir žmonijos jė
gos šiuo laiku turi eiti svar
biausiam dalykui — karo 
laimėjimui, vistiek ne 
ra išrok avimo gyvam žmo
gui apsileisti ir nustoti vei
kus. Dėlto dabar yra laikas 
ir reikalas savo parapijos 
pinigais pirkti War Bonds

ir tuo stovėti eilėse kovo
jančių už nugalėjimą šios 
šalies ir žmonijos priešų.

Namiškis

Juo žmogus do ro vinges > 
nis, tuo mažiau kitų įiedo. 
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

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. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTR1BUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

UOLK STUDIO
1945 VVest 35"’ Street

ADVANCED PHOTOGR4PHY 

IX)WEST POSS1BI.E PKh ES

frVurfoy'trt/rA e i

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
JULIUS J. STORGUL

PLUMBING, HEATING, ir SEWERAGE KONTRAKTORIUS

2021 West Cermak Road
Phone: CANAL 4123 — 4124

ATLIEKAME “lst CLASS” DARBA.
APKAINUOJAME PAGAL UŽPRAŠVMĄ.

PHOM I.AFAY ETTE 2M13

Taupykite... Džiaugsitės i
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

g—_____________ ,_____________________________________»
’•) Žymi lietuvių ' MES Ol/.CS, 46-ti metai W

finansinė įstaiga MOKAME 0/2/0 sėkmingai patarnauja "Į

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

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:HARGUTiT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje! t
- VIENUOLIKTI METAI! - 

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

WHFC-I45O kilJ
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

Armija užima
WHOLESALE

LIQUOR 
{STAIGA

1KEISTUT0 SAVINGS 1
1=AND LOAN ASSOCIATION^
>£ JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

Karo reikalams armija
f

Chicagoje pagaliau paima > 
savo žinion Coliseumą — 
žinomą didingą pastatą, ku 
riame netolimoj praeity tu
rėta politiųių partijų kon
vencijos, cirkai, kamivalai, 
automobilių parodos ir įvai- 

1 rių rūšių stambios pramo
gos- Į

Be to, armija užima dar 
Eight st. teatrą, Wetten na 
mus ir vieną automobilių 
Bustatymui aikštę.

Už tai visa savininkams 
bus atlyginta.

Susirinkimas
šį vakarą Tėvų Marijonų 

Bendradarbi:! laikys savo 
mėnesinį susirinkimą Auš
ros Vartų par. salėje. La- 
bai kviečiame visus atsto
vus ir prietelius į šį susirin
kimą, nes bus duodamos 
apyskaitos iš pereito mėne
sio pikniko ir kiti svarbūs 
nutarimai. Todėl šį vikarą 
7:30 vai. vakare, 2337 W. 
28 Pi. VALDYBA.

PLATINKITE “DRAUGI

Išveiiojame 
|w» vi>ą 
Obicago.

REMKITB
SENĄ.

LIETirVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTUI, mt.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St
Telefonas: BOULEVARD 0014

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILftl NIAKO STAKO MUZULA- 

UNIŲ INSTRUMENTŲ. 
PA8INAT DOKJT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. 8AXAPHONM, FLU- 
TE8 su “cases" — 186.00. 837.60, 
886.00 Ir 876.00. Vlat »ar*ntuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, RPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MUIKO8. TENOR BANJO8 —
84.60. 88-60. 812.60 Iki 836.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 860 00. 
8126.00 Ir 8150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — 812.00. SMICE-
LAI 8MUIKOMH. 8TRIUNINI- 
KIAMR BARAMS. VIOLAS tr 
CKLLO — 81-6I1, 83.00. 85.00.
810.00 Ir 816.00 ’RtrtunoB d«l vi
sų vlrtmlndtų Instrumentų. BAH8 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 81 3.60,
828.60, 836.00, 160.00. PKDALB, 
HI BOTH. CYMBOL8, DRUM 
HEAD8 pataisomi Jum* palau
kiant. MOUTH PIECE vialema 
brasu Ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jflaų lūpoms.

EK8PERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darna- 
tams, Trtflboma, Sasaphones, 
8mulkoms Ir Gultararas.

GOI.DSTETN-S MŪRIO SHOP 
>14 Mazssell SA, Chlaago.

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, Sn /r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O*OO 
GENUINE POCAHONTAS, $Q 7 C
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... O • Z O
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $,n FA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv/•□U 

5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022
J

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai Ir Suknelės

Mūsų Specialybė

laibai (crrw rfl8l«-n moterų kailiniai, kailiukais papun'tats arha 
eloth kutai parslditkla nuirmlntomia kainomis.

ATEIKITE IR PATYS I-AM ATI RITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak Ir Duktė, Sav.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sete — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radlos — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKA5 and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr
R A R A P yrB Geriau8ias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
LZ'vD/Aia. Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą ir apžiflrtk ata
ką ir aukitą rflžj LENTŲ—MII,L- 
WOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. IMI garažų, portHų, vH- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MC8Ų EKSPERTAIS dėl konatrak- 
cijoa ir pertaiaymo namų.

Storm Sash, Comblnation — Door and Insulation 

APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais Umokėjlmato 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI 8ALE&MANAI

3039 South Halsted SL leL VICtory 1272
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Karo Inbrmacijy Ofisas sako, 
Amerikai reikia pilnutinio karo

Reikia subrusti gaminti daugiau 
.karo reikmenų, remti talkininkus

nna c oab Tre&ąchenls, Fuf*p. 19, lM-2

FORMA NUOMUOJAMŲ BUTU REGISTRAVIMUI
UNITED STATES OP AMERICA 1

ž OFFICE OF PRICE ADMINISTRATION
REGISTRATION OP RSNTAL DWBLLINGS

Karo Informacijų Ofisas, 
atlikęs Amerikos karo ga
mybos peržvalgą ir karo 
eigą, anądien atvirai pareiš 
kė: “Mes galime pralaimėti 
šį karą”.

Kame priežastis?
Ofisas randa, kad Ameri

ka vis dar neįsigilina į ka
rą. Sąjungininkai velka sun 
kiausią karo naštą ir iš 
mūsų nesulaukia sau tos pa 
galbos, kokios tikėjosi. Dėl 
to iki šioliai priešas kuone 
visur laimėjo ir gavo pro
gos įsigalėti.

Ofisas pripažįsta, kad 
Amerika jau daug aukojasi, 
bet to aukojimąsi vis dar 
per maža. Turi būti daugiau 
pasišventimo. Amerikai rei
kia pradėti pilnutinį karą. 
Tas reiškia, kad reikia la
biau subrusti gaminti karo 
reikmenis, jų kuo daugiau
sia, kaip sau, taip ir sąjun
gininkams. Tik tuo būdu 
— pilnutiniu karu bus gali
ma suklupdyti ašies valsty
bes, kurios pasišovė paverg 
ti Europą ir Aziją ir kitas 
pasaulio dalis.

Apiplėšė jūrininkus; 
nušautas

Parkų policininkas Peter 
Wencek nušovė plėšiką John 
Tsukas, 24 m. amž., praei
tais metais paroliuotą iš 
valstybės kalėjimo Joliete, 
kur jis buvo kalinamas už 
plėšikavimą.

Tsukas praeito sekmadie
nio vėlai vakarą apiplėšė du 
jūrininkus, parvykusius ato 
stogoms, ir vieną civilinį va
karinėj m. daly. Pranešta po 
licijai budėti. Kai jis paste
bėtas, bandė pasprukti vog 
tu automobiliu. O kai ne
vyko, jis apleido automobi
lį ir leidosi bėgti nuo poli
cijos. Jam bėgant jis per
šautas į galvą.

Jis nori statyti 
transporto lėktuvus

Iš Wa8hingtono grįžda
mas į vakarus trumpą laiką 
Chicagoj buvo sustojęs H. 
J. Kaiaer, žinomas laivų ir 
lėktuvų statytojas.

Jis būdamas Washifigto- 
ne vyriausybei pasiūlė sta
tyti milžiniškus transporto 
jūrinius lėktuvus iki 200 to 
nų. Jis sako, tada ašies sub 
marinai neturės ką veikti 
Atlante ir Pacifike. Tais 
lėktuvais, anot jo, bus ga
lima į Europą siųsti kariuo
menę ir karo reikmenis.

Jis sakė, kad karo ga
mybos boardas šį klausimą 
rimtai svarstąs ir, anot jo, 
boardas pripažinsiąs jo pla
nus tinkamai.

Kaiser sako, kad didelių 
orinių transportų reikia pa
statyti tūkstančiai. Tuo bū
du būsianti išpręsta karo 
transporto problema. Nerei 
kalingi bus konvojai.

Kaip ten būtų, bet nerei
kia užmiršti vieno svar
baus istorinio dalyko, bū
tent, kad Amerika nieka
dos nepralaimėjo karo, 
nors praeity pakankamai 
kariavus. Nepralaimės ir 
šio karo. Amerikiečiai daug 
aukojasi. Bet karą laimėti 
aukosis dar daugiau. Ameri 
ka iki šioliai neįsigilino į 

į karą, nes nebuvo nuo gal

vos iki kojų įsiginklavusi. 
Tik po japonų pasalingo 
užpuolimo Amerika subruz
do ginkluotis. Ginkluojasi 
ir ginkluosis įr pagaliau pa 
rodys ašiai, ką Amerika su 
savo resursais gali atlikti 
o ateis ašiai kartaus, bet 
teisingo, teismo diena.

Bus sulaukta 
bemėsiniu dienu

Roy F. Hendrickson, že
mės ūkio marketinimo ad
ministracijos -administrato
rius, pareiškia, kad apie 
ateinančios žiemos pabaigą 
J. A. Valstybių gyventojai 
gali tikėtis sulaukti mėsos 
racijonavimo ir bemėsiniu 
dienų, kaip tai būta per pra 
eitą pasaulinį karą.

Hendrickson kalbėjo Na
tional Association of Retail 
Meat Dealers konvencijoje 
Palmer House.

Jis sakė, kad ateinančią 
žiemą tikrai pritruks įvai
rių rūšių mėsos, kadangi 
daug mėsos išsiunčiama An 
glijai ir Rūdijai. Jis yra nuo 
monės, kad mėsos racijona- 
vimas turėtų prasidėti ank
sčiau. Bet ne nuo jo tas pri
klauso.

Ką reiškia 
"black-out"

Kai kurie krautuvininkai 
kreipės į Chicago miesto ad 
vokatą Barnet Hodes, kad 
jis paaiškintų, ką reiškia 
“black-out”. Krautuvininkai 
sako, kad per nutarpsymą 
jiems reikėtų krautuvių ap
saugai nuo vagių palikti vi
duje nors vieną šviesą (ži
burį).

Advokatas Barnet Hodes 
atsako: Black-out reiškia vi 
duje užgesinti visas šviesas, 
kad iš gatvių nesimatytų. 
Taip pat ir gatvės turi būti 
tamsutėlės.

Daktaras kaltinamas 
abortu

Areštuotas dr. Joseph A. 
Khamis, 63 m. amž. Kaltina 
mas abortu, ką jis atlikęs 
vienai jaunai moteriai. Jis 
paleistas užstačius 1,500 
dol. laidą.

Mėnulio aptemimas
Rugpiūčio 25 d. naktį 

įvyks mėnulio pilnas aptė- 
mimas. Amerikoj bus mato
mas jo nutamsėjimas.

The landlord is raquired to regreter aeparately each rentai 
dwelling unit, whether occupied or vacant. A dwelling unit is a 
room or a group of rooms for which a single rent is paid. Comjjlcte 
this Regiatration Statemcnt in triplicate, remove cai bona, and
niau or bring the three copies to thc Area Rent Office. Ilgę Į_
ei tra abeeta, ui tripllcate, lor sections **DJĮ 4 “E" if neceaaary.

If the dwellii 
January 1
mun^^ga^en^nustj’e
""TsectionT
1. Name of Landlord-
2. Name of Agent__
3. Address Mail to:

i . ..............A >>'........... . ,

7.

REGISTRATION OP RSNTAL DWBLLING8 
(TYPE OR PR1NT PCAINLY . DO NOT FOLD) 

(Do Not Ūse This Farm for Hotels and Rooming Houses)

llmg unit »as not rented at any time during the period betwean 
1942 and July 1, 1942, an application to eatablish the Maxi-

112-2.
m?rrrTTi'

O

IDENTIFICATION

Apartasot nomter or looatioo
3. Number of Rooms in this dwelling unit.
4. Totai Number of dwelling tmits in this i

SfSS"
' ...........

JU
............

Natneof Tenant.

Address.

City and Šute.

Pora* DO >D

ABU OFFICE 
CBPY | / mu

AddraM ai this rentai datlUug unit

... z.

*
t

............. .........

—

SECTION C. MAXIMUM LEGAL RENT 
Read carefully and toli in every item which applies to this dwelling unit 

Rent on March 1, 1942: Į, . .per week ( ) per month ( )
Not rented on March 1,1942, būt rented at any time between January 1, 1942 and February 29, 1942.
Date lašt rented during that two-month period:_________________________________________ 1942.
Rent on that date: $------------------------- per week ( ) per month ( )
Not rented at any time between January 1, 1942 and March 1, 1942, būt rented before July 1, 1942. 
Checlt one bos:

< ) (a) Owner occupied or vacant between January 1, 1942 and March 1, 1942.
(b) Nevly constructed vrithout priority rating.

( ) (c). Nori y constructed with priority rating. (If checked, item 6 mušt also be filled in.)
Date first rented after March 1, 1942:__________________________ _ 194____ dO*
Rent on that date: S--------------------- per week ( ) per month ( ) •
DveDing unit made available by a change which resulted in an increase or decrease in the number of dwelling 
tmits after March 1, 1942, būt before July 1, 1942".
Date first rented after such change:__________________________ _ 194-... -
Rent oo that date: S________________per week ( ) per month ( )
Sobstantially changed after March 1, 1942, būt before July 1, 1942. Check one box:
( ) (a) From unfumished to fully fumished.

( ) (b) From fully fumished to unfumished. ,
( ) (c) By a MAJOR CAPITAL IMPROVEMENT as distinguished from ordinary repair, replace-

ment and maintenance. ' .
Date first rented after such change:__________________________ _ 194
Rent on that date: S_________________per week ( ) per month ( )
Dvrelling unit newly constructed vrith a priority rating from the United States or any agency thereof.
Rent approved by agency granting priority: S______________ per vreek ( ) per month ( )
THE MAXIMUM LEGAL RENT FOR THIS DVVELLING UNIT IS:

. - per week ( ) per month (
Enter Masintum Legal Rent in accordance vrith the follovring instructiona:
(a) If only on» of t h* ahove Item, applies to (his dsrelling unit the Mažintum Legal Rent ia the rent etltered for that Item.
(b) If mote than one of the above Item, apply to tbla dweUing unit the Masimum Legal Rent ia the rent reported for the 

oi Item 5.

( )

)

: recent date: escept in the care of Item 6. 
fe) If Item 4 applies to thi, dweiling unit the Masimum Legal Rent ia the lower of the twn renta entered in Item .4 and Item 6. 

*Not»:Ifenyoneot iheltema.I(b).*orSappliestothi8dwellingunit you mušt also fili in the Information reouired iu Section "B”. 
Tbe Adminiatralor may st any time order a decrease in the Masimum Legal Rent determined under ltems3(a). J(b). 4. or S.on 
thegroundsthattberentiahialiertliantherrntgrnemllyprevailingforcomparablebouaing accommodationa on March 1, 1942

Section E - See Note Section C. 7 *
If Item 3(b), 4 or 5 of Section C was filled in, sėt forth in specific dėtai! the type and cost of:

(si Ne* constniction (c) A change from unfumished to fully fumished
(b) A change in the number of dvveUing units (d) A major Capital improvement

SECTION D. EOUIPMENT AND 
SERVICES INCLUDED IN THE 
RENT ON MARCH 1, 1942
flf aay one of tbe Itema 2 to S of Section C 
apply to thia dntlUire unit check Eųuipment 
and Services induded ln tbe rent on the 
most recent date you entered in Section C ) 

1. EOUIPMENT Yes No
Fumiture (-r /r

Running Water ( ) t ( )
HotWater . ( ) ( )
HushToilet * ()•’()
Bathroom ( ) . ( )
Central Heating ( ) ( )
Heating Stove ( ) ( )
Mech. Refrigerator ( ) ( )
Electricity Installed ( •) ( )
Cooking Stove ( ) ( )
If any equipment is shared. explain 
below:

2. SERVICES Yes No
Garage. ( ) ( )
Heat or Heating Fuel ( ) ( )
Cooking Fuel ( ) ( )
Cold Water a ”
Hot Water 
Light
Ice or Refrigeration 
Janitor Service 
Garbage Disposal
Painting & Decorating

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

Interior Repairs ( ) ( )
Esterior Repairs ( ) ( )
List any other Services:

Are all equipment an3 Services
indicated above now induded in 
the rent? Yes ( ) No ( )

WA R N I NO
The rent for this dvclling unit on and after July I. W4l 

can be no mote than the Mazimum Legal Rent entered in 
Section C, Item 7.

A falše statement on this form or an evasion or attempted 
evasion of tbe Masimum Rent Regulation may sobject you 
to a 15.000 line or imprisonment for one year.

I HEREBY REPRESENT that all statementa and en- 
tries given hereon are true and correct.

(Signatūra of Landlord or his Agentl

Namų savininkai, kurie nuomuoja butus, turi įregistruoti savo namus. Čia rodomas registravi
mo formos (blankos) pavyzdys.

Apie namų registravimą plačiau buvo rašyta vakarykščiam “Drauge” (rugp. 18 d.).
Formas galima gauti šiandie ir rytoj artimiausiose pašto šakose visame mieste. Išpildžius

formas reikia jas pasiųsti butų nuomų kontrolės ofisan, 222 W. Adams str., nė vėlįfeu kaip iki rug
sėjo 1 d. ' k • • ■' , . < ■ ;

Namų savininkai turi žinoti, kad tas registravimas yra privalomas.
Čia rodomos formos pavyzdys yra tinkamas visai Cook apskričiai, ty. ir Chicagai, taip pat ap

skritims Du Page, Lake ir Kane.
Po ketvirtadienio, rugp. 20 d., formų nebus galima gauti paštuose, bet tik nuomų kontrolės 

ofise, 222 W. Adams gat.

Rasta dinamito 
lazdutė
Ant namų lango briau

nos, 1022 Sterling avė., Jo- 
lieto priemiesty, rasta dina
mito lazdutė su knatu. Kna 
tas buvo uždegtas, bet kiek 

padegęs ir užgesęs.
Tai Harry Spencerio na

mai. Jis yra Iron Workers 
unijos finansinis sekreto
rius.

X Illinois National Day, 
kuri įvyks sekmadienį, rug
piūčio 23 d., Soldier Field. 
dalyvauja 23 tautos. Kiek
viena tauta jai skirtoj pro
gramos daly parodys, kuo
mi ji yra prisidėjus prie A- 
merikos progreso. Lietuviai 
atvaizduos Baranauską-Bre- 
nar, U. S. cento su Lincoln 
portretu autorių. Komisijoj 
yra numizmatikas dr. A. 
Račkus ir dail. Šileikis.

Juo žmogus mažiau apie 
save mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis. (M. š.)

Traukiniai susidaužė
Žiniomis iš Adrian, Mich., 

arti Raisin Center susidau
žė du traukiniai — keleivi
nis traukinys smogė į sker
sai bėgių važiavusį prekinį 
traukinį, šio pastarojo trau 
kinio du vyrai žuvo.

Pavogė 100 dol. 
ir brangenybių
Vagys įsikraustė į Albert 

Pa8ternak namus, 4815 So. 
Racine avė. Pagrobta 100 
dol. pinigais ir 300 dol. ver
tės brangenybių.

Nubausti
Dės Plaines Street teis

me po 300 dol. bšuda nu
bausti Millard Bpwers, 29 
m., ir jo brolis Charles, 21 
m. amž. Vienam Madison 
gatvės taverne jiedu smar
kiai apdaužė negrą N. Mi- 
tchell, 24 m. amž.

X Antanas Klimaitis iš 
Bridgeport, Conn., su žmo
na Elena ir sūneliu, atos
togauja West Side pas Li- 
nauskus, kurie turi taverno 
biznį prie 23rd Place ir So. 
Leavitt St Linauskai yra 
žymūs “Draiugo” bičiuliai, 
nuoširdžiai paremia dien
raščio parengimus.

X Vladas Martišiūnas, ži
nomas Gary, Ind., gyvento
jas ir nuolatinis gerų darbų 
rėmėjas, o ypatingai sese
rų Kazimieriečių, dabar lei
džia atostogas pas savo gi
mines Chicago. Aplankęs 
lietuvių katalikų įstaigas ir 
pasilsėjęs, kitą savaitę grįš 
prie savo darbo.

X Dainininkė Irena Aitu- 
tytė šiuo metu atostogauja 
Rytuose. Rašo, kad aplankė 
“Draugo” redakcijos nario 
Igno Sakalo dukrelę Aldo
ną, kuri dirba U. S. Karo 
Departamento laboratorijoj 
Port Monmouth, N. J.

X Dan ir Dela Kuraičiai 
pardavę savo namą Bridge- 
porte išsikėlė į Beverly 
Hills, kur nusipirko moder
niškai įrengtą namą. D. Ku
raitis yra savininkas Milda 
Buick Sales adresu 907 W. 
35th St., kur dabar pakvies
ti geriausi mechanikai au
tomobiliams taisyti.

X Gedminienė, žinoma Bri
ghton Park draugijų veikė
ja, ypatingai Moterų Sąjun- 

1 gos 20 kuopoj, jau pora sa
vaičių, kaip negaluoja. Ilsi
si namie ir tikisi neužilgo
grįžti prie veikimo.

X 8v. Onos Draugijos, 
Bridgeport, narės prašomos 
susįrinkti į laid. direkt. Ant. 
M. Phillips koplyčią ketvir
tadienį, rugp. 20 d., 8 vai. 
ryto. Draugija dalyvaus “in 
corpore” laidotuvėse narės 
a. a. Marie Shultz.

X Ona Pikelienė su duk
terimis Antanina ir Tekle 
automobiliu išvyko atosto
gų į St. Louis, Mo. Pakeliui 
buvo sustojusios aplankyti 
ir savo pažįstamą kun. Bart
kų, Kewanee, UI., lietuvių 
parapijos kleboną. Pikeliai 
yra seni Aštuonioliktos gy
ventojai turį vyriškų dra- 
bužių krautuvę adresu 1818 
So. Halsted St.

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiansia, nes gelž- 
kelial daugiau ir daugiau užimti kaires reikmenų pristatymu.

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

Mainoms trūksta darbininkų, nes jie eina 
į Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

•Belgu Senatas perleis vienų bilų, tai gelž- 
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom 
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kainas.

Mi žiu ir kitų prležasėių pirkite anglis dabar, o patenki
nant) pasirinkimų galite rasti Šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
• 3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
SICTAI no dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 (OO 

vertės “close out” kaina ................................................ į>AA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS, £1 A CA
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž . ....................... 3>1*4.OU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra vertė nno $15.00 £Q rac :1.: £1 C 7 K 
lkl $85.00. Parsiduoda dabar nuo. .*?*./O IKI 4)10./U

FUR COATS, $75.00 vertės, £OQ HA
Parsiduoda po tiktai ......................................................... $AO.UU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 žmotų ££ QC I- £O QC 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- £1 QO 
da no tiktai .............................................................................. sJ»1.3O

$15.00 vertės KOTAI, £O *7C
parsiduoda po tiktai ......................................................... 4)0./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS


