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fflrt goverament oi
the people, by the people, for
the people, ehall not perish
from the earth.”
—Abraham Lincoln
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BERLYNE 48 GAISRAI. SAKO MASKVA

NAUJOSIOS GVINĖJOS KOVOS TEBESIPLEČIA
Rusai atakuoja visame plačiame
Rusijos fronte

Dieppe dega

Japonu laimėjimai sudaro pavojų
sąjungininkams, britai
k

•

Prie Rževorusai perėjo Volga, sulaikė

Amerikos marinai laiko užėmę šešias

nacius Stalingrado, Kaukazo fronte

Solomon salyno salas f

Maskva^ rugpiūčio 30 d.
— Maskvos radio paskelbė,
jog pereitą naktį Rusijos aviacij abombardavo Berly
ną, Karaliaučių, Danzigą
Stettiną ir skaičių kitų
miestų vidurio ir rytų Vo
kietijoj.
Berlyne sukelta keturias
dešimt astuoni gaisrai, ku
rių septyniolika esą dideli.
Pranešimas taip pat pridė
jo, jog buvo girdimas skai
čius didelių sprogimų.

Maskva, rugpiūčio 30 d.—
Pranešama, jog Volgos ma
rinai ir kinkLuoti kaimiečiai
prisidėjo~?rnė raudten&MošT
kariuomenės aršiose kovose
už Stalingradą. Priešas su
laikytas prie tolimų mies
to priemiesčių, naciai sulai
kyti Kaukazo fronte ir taip
pat atmušti Rževo centre.
Visur nuo aukštutinės
Volgos, prie Rževo, kur so
vietai veda savo galingą ofensyvą, iki Tereko netoli
Grozny aliejaus versmių,
raudonoji armija atakuoja.

Rževas bėra tik griuvėsiai
ir pastatų sienos pritaiky
tos kulkosvaidžių ir artile
rijos įsitvirtinimams.

Katalikai prieš
žydų persekiojimu
Bernas, rugpiūčio 30 d.—
Švencarijos katalikų laik
raštis Schweizerische Kerchen Zeitung rašo, jog da
("Draugas” Acme telephoto,
Taip atrodė Prancūzijos pakrančių m. Difcppe per sąjungininkų commando andai įbartiniai žydų persekiojimai
okupuotojoj Prancūzijoj^ ly vykdytas ten jrieš nacius atakas. Nuotrauka padaryta iš britų lėktuvo atakų laiku.
gu “rierodo skerdynėms ne (VassedTiy censors)?
kaltų vaikų Betliejuje”.

Laikraštis pareiškia, jog
žydų persekiojimas tebetęsiamas, nežiūrint kardinolų,
arkivyskupų ir kitų katalikų
Chicągo, III., rugp. 29 d. žės mėnesį Lietuvoje naciai
vadų protestų.
X
— Komunistų sluogsniai iš išnaikinę Šimaičių kaimą,
Liepos mėnesio pabaigoje, Maskvos pranešė, jog gegu- netoli Kražių. Vietoje, Kra
pasak laikraščio, buvo su
žantės upėje esą prigirdyta
sirinkę okupuotosios Pran
keturi vyrai ir likusieji nu
cūzijos kardinolai ir arki
varyti į Kražius ir sušaudy
vyskupai, kurie pareiškė Rusų 60 orlaivių
ti. Kas su moterimis ir vai
protestą dėl žydų persekio
kais padaryta esą nežinoma.
Pergrupuoja jėgas
jimo. Šie protestai neleidžia atakavo Helsinkį
(Oficialiuose Lietuvos že
Tačiau nežiūrint šių mil ma skelbti spaudoje ir todėl
Helsinkis, rugp. 30 d. — mėlapiuose Šimaičių kaimas
žiniškų Rusijos pastangų ir dvasiškija apie tai skelbian
Pranešimai skelbia, jog še nepažymėtas, nors toks kai
laikinų laimėjimų, praneši ti bažnyčiose iš sakyklų.
šiasdešimt Rusijos orlaivių mas ir gali būti. ši žinia nie
mai duoda suprasti, jog1 vo
Basler Nachrichten pas
atakavo Suomijos sostinę. kur kitur nepaskelbta, bet
kiečiai pergrupuoja savo
kelbė pranešimą iš Vatika
Tai pirmoji tokia smarki a- nėra aiškių priežasčių jai
sumažėjusias pajėgas ir
no, jog katalikų ir protes
taka ant Helsinkio, kuri tę netikėti, nes vokiečiai tai
siunčia naujos kariuortienės
tonų dvasiškija pareiškė
sės per keturias ir pusę va galėjo padaryti. Užtenka tik
Stalingrado
ir
Kaukazo
bendrą protestą prieš žydų
prisiminti 800 šimtus su
landos.
frontuose. Iš to galima su
persekiojimą Olandijoje.
šaudytų lietuvių už keturis
prasti, kad netrukus galima
Suomių komunikatas pa
nacius ir Čekoslovakijos Litikėtis naujų ir aršių priešo
reiškia, jog tik du orlaiviai
dice).
atakų.
teprasiveržę pro sostinės
Roma
skelbia:
Atrodo, jog vokiečiai ti
apsaugą ir tik kelios bom
kėjosi šiuo metu jau būti išvijom priešą
bos tenumesta. Sukelta du
Stalingrade, tačiau rusų ar
gaisrai, keletas namų sužorl
«
■
.
lota,
žuvo
penki
asmenys
ir;VCO3ITI3S
Sl3pt3
šus pasipriešinimas vieto
Roma, rugpiūčio 30 d. —
mis privertė juos pasitrau Italų radio paskelbė Italijos 20 sužeista.
New Deihi rugpiūčio 30
kti.
karo vadovybės pranešimą,
d. — Atrodo, jog Mohandas
jog
“
nedidelis
priešo
dali

Kaukaze
K. Gandhi civilio neklusnu
nys
” išlaipintas nedidelėj Pasitraukę naujiems
Į pietus nuo Krasnodaro,
mo judėjimas Indijoje iš
Viduržemio
jūros
saloj
Ce,
vakariniam Kaukaze, vokie
viešumos persikėlė į ‘‘pože
karo
žygiams,
Tokijo
risotto,
į
šiaurvakarius
nuo
čių žygis, visiškai sulaiky
minį" veikimą. Miestuose
tas greitos kazokų kontra Candia, Kretoje. Šis dalinys
šiuo metu palyginamai raTokijo, rugpiūčio 30 d.—
buvęs išlaipintas rugpiūčio
takos.
_ , ,,
, . ..
.mu, bet pasipriešinimas per, kaimua
Kiti rusų kariuomenės 28-tos naktį, bet italams Tokijo rad,o pns.prt.no I
jog Japonijos kariuomenė
daliniai sulaikė vokiečių ver skubiai pasipriešinus, pabė
Išleista slaptos instrukcipasitraukia iš karo lauko1.
. , ~ ...
...
gęs.
žimąsi į Grozny naftos šal
H
. . įjos, kad Gandhi sekėjai susvarbiose Kinijos provinci
tinius. •
Tuo tarpu Londone atsa
koncentruotų savo veikimą
jose Chekiang ir Kiangsi.
Į vakarus nuo Rževo ru kingi sluogsniai pareiškia,
dvidešimtyje Indijos miestų
sai perėjo Volgą. Praneši jog “nėra negalima, kad
Pasak Tokijo radio, Japo ir pasipriešinimas turįs pa
mai skelbia, jog šiuo metu britų kariuomenės dalinys nijos kariuomenė prieš dvi siekti aukščiausio laipsnio
išlaipinta Antikythera salo dienas pradėjusi trauktis iš Į po keturių savaičių,
Naujosios instrukcijos pa
Saulė teka 6:15 vai., sau je, tarp Graikijos ir Kre šių provincijų į kitus “ka-1
lė leidžias 7:27 vai.
ro veiksmo laukus.”
’ syvaus pasipriešinimo var
tos.

Naciai išnaikinę Šimaičių
kaimą, skelbia Maskva

Gandhi judėjimas

Berlynas pripažįsta:
rusai laimi vidurio
fronte
Berlynas, rugpiūčio 30 d.
— Berlyno radio paskelbė
oficialios nacių žinių agen
tūros ir karo vadovybės
pranešimus, jog rusų atakos
į vakarus nuo Maskvos atstūmusios vokiečius atgal,
bet tuo pačiu laiku stipriai
fortifikuotą tSalingrado ap
sauga esanti giliai pralauž
ta.

Kaukazo fronte, pasak
nacių, žemutinės Kubaniaus
upės slėnyje vokiečių ka
riuomenė pasistūmėjusi pir
myn,.
Nacių sluogsniai pareiš
kia, jog rusų atakos į va
karus nuo Maskvos neatit
raukusios vokiečių pajėgų
iš Stalingrado ar Kaukazo
frontų.
Nacių žinių agentūra DNB
paskelbė, jog misai prasi
veržę pro vokiečių linijas į
šiaurvakarius nuo Medyn,
apie 100 mylių į pietvaka
rius nuo Maskvos, bet vo
kiečiai pravedę kontratakas
ir rusų laimėjimas sunykęs.
Detroit,

Lenkijos

rugp. 30 d.

—

ambasadorius

A-

merikai pareiškė, jog šiuo

metų lenkų kariuomenėje yra 150,000 lenkų ir Lenkija
vėt būsianti laisva.

Nevv Yorkas, rugpiūčio
30 d. — Šiandie britų radio
paskelbė, jog Milne įlankos
apylinkėje japonai pasistūmėję užtenkamai, kaid su
darytų pavojų sąjungininkų
kontrolei visam Naujosios
Gvinėjos iškyšulyj.
Australijos radio, pasak
britų, paskelbęs, jog sąjun
gininkų padėtis į paskuti
niąsias 24 valaidas pablogė
jusi ir rūko dengiamas Mil-

Kinai puola
Nanchango bazę
Chungkingas, rugp. 30 d.
— Kinai šiandie paskelbė,
jog jų kariuomenė atakuo
ja Nanchango? svarbiausios
japonų bazės Kiangsi pro
vincijoj, priemiesčius. Taip
pat pranešama, jog jie ata
kuoja Lungyu priemiesčius,
dvylika mylių į rytus nuo
Chuhsien, Chekiango pro
vincijoj.
Kinijos spaudos praneši
mai skelbia, jog Anhvvei
provincijoj iškilęs potvynis
tokio dydžio, kokio nėra bu
vę per 100 metų.
Potvynis trukdąs judėji
mą japonų kontroliuojamu
Tientsin-Pukovv geležinkeliu.

Petainas prieš
revoliucinę dvasią
Vichy, rugp. 30 d. —
Prancūzijos valstybės galva
maršalas
Petain
šiandie
kreipėsi į visus prancūzus,
kad iškeltų “naują Prancū
ziją iš senosios griūvėsiu.”
Jis kalbėjo Clermont Ferrand Prancūzijos Legijono
dviejų metų sukakties pro
ga.
Pasak jo, esą daug pran
cūzų, kurie prisidengę pat
riotizmu siekia išdavimo ir
revoliucijos. Perdaug pran
cūzų žvelgia atgal ir laukia
senojo režimo. Bet jo vado
vaujama vyriausybė sie
kianti “nacionalės revoliu
cijos sudarymo.”

Chicago, III., rugp. 30. —
dams pabrėžė, jog Indijos
kongreso partija nenorinti Morrison viešbutyje atida
suiručių ir veikimas neturįs roma šešioms dienoms Ka
pastatyti pavojun žmonių talikų Akcijos sesijos.

ne įlanleon pereitą naktį at
vykęs- naujas japonų laivy
no dalinys.
Gen. Mac Arthur štabas,
rugpiūčio 30 d. — Milne įlankon atvykus japonų pa
ramai, Australijos kariuo
menė šiandie aršiai kovoja
su pilnutine japonų invazija
užimti Naująją Gvinėją.
Šioje apylinkėje jau penk
ta diena vyksta smarkios
kovos, kai tuo pačiu laiku
pranešama, jog atsinaujino
susirėmimai Kokoda apylin
kėje ir Lae-Salamaua sek
toriuje. Pranešimai duoda
suprasti, jog australai savo
pozicijų laikosi.
Kontroliuoja šiaurės pajūrį
Komunikatas pareiškia,
jog japonų laivyno daliniai
kontroliuoja šiaurinį Nau
josios Gvinėjos pajūrį ir tuo
būdu japonų kruzeris ir aštuoni destrojeriai įplaukę
Milne įlonkon, kad išlaipin
tų paramą.
Japonijos karo laivai pir
miausia pastebėti šeštadienį
prie D’Entrecasteaux salos,
įšiaurę nuo Milne įlankos.
Tačiau blogos oro sąlygos
sutrukdė sąjungininkų avi
acijai juos išsklaidyti.
Aviacijos veiksmai
Susįrėmimai prie Kokodos
esą mažesnio pobūdžio ir vi
sos japonų atakos atmuš
tos. Tąip;pat ir Lae-Sala
maua apylinkėje tevykatą
tik sargybų susišaudymai.
Tuo tarpu- aviacijos veik
smai labai platūs. Sąjungi
ninkų aviacija bombardavo
olandų salą Amboina, į
šiaurvakarius nuo Australi
jos, Buka, Solomonų šiaurė
je ir japonų bazę New Bri
tain saloje Rahaul.
Taip pat atakuota Būna
aerodromas, kur sunaikinta
penki japonų kovos orlai
viai.
Marinai šešiose salose
Kiek anksčiau laivynas
paskelbė, jog Amerikos marinai laiko užėmę šešias aor
las svarbioje GuadalcanalTulagi zonoje.
Užimtosios salos yra Guadalcanal, su beveik baig
tais dideliais aerodromais;
Tulagi, su puikiu uostu;
kaimyninės salos Gavutu,
Tanambogo, Makambo ir
Florida.

DRAUGAS
PROS BEAT ALL-STARS 21—0 AT CHICAGO

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Cukraunėse pagerėjo
darbai

Kazio Vidikausko
paklusnybė

Manau, nėra asmens, ku
Philadelpbia, Pa. — Penn- ris nežinotų apie Philadel
sylvania ir McCahan cuk phia lietuvį, plunksnos ve
teraną Kazimierą Vidikausraus fabrikai pradėjo dirbti
pilną laiką. Darbininkai pa ką. Kokia jo paklusnybė apie mūsų, lietuvių, veikimą
tenkinti 40 valandų savai
Philadelphijoje. Kur tik
tės darbu. Kai pradžioje bu
koks svarbesnis veikimas,
vo valdžios nustatyta cuk
Kazys pasigauna ir pasako
raus pirkimo norma — pusper spaudą, kad tas nuveik
varis žmogui j savaitę, tai
ta, padaryta. Koks iš kur
sunkūs buvo laikai ne tik
žymesnis lietuvis atvažiuoja
darbininkams, bet ir kom
į Ameriką, Kazys Vidikauspanijoms. Gatavo cukraus
kas pirmutinis pasitinka, pa
buvo prikrautos vėrauzės, c
sveikina ne tik lietuviškuo
kompanijos negalėjo par
se, bet ir svetimtaučių laik
duoti, nes niekas nepirko:
( "Draugas” Acm« teiepnova.
krautuvės negalėjo daugiau raščiuose.
Bill Osmanski of the Chicago Bears carrying the bąli on the pro’s drive for their
Lieka palinkėti plunksnos
parduoti, kaip valdžios nu
first touckdown, during which he carried the bąli sevent of the twelve times. The
statyta. Darbininkams buvo veteranui ilgiausių metų.
Bears beat the collegians before a crowd of 101,100 in Soldiers Field, for the Army
. K. D.
užėjęs sunkus laikas.
and Navy Relief Funds.
Slavų tautos demonstracija
Dabar darbininkai paten ir mas-mitingas
vėlius, aplankė vienuolę ka- 23• metų praeitą pavasarį šiaurinėj ir vidurinėj fronto
kinti. Tik visi stebisi, kodėl
Slavų tautos masinis pavisokių maisto produktų kai rodavimas ir mitingas įvy zimierietę — seserį Sabiną, baigė Rochester University, dalyj.
nos kyla, o cukrus vis tebė ko rugpiūčio pradžioj Lietu brolį klieriką Juozą, brolį kitas sūnus — Edvardas dar
ra po senovei? Tikrai cuk vių Pašalpinio Klūbo salėje. Mykolą ir vedusią sesutę lanko vidurinę mokyklą.
DR. VAITUSH, OPT.
Magdaleną, taip pat. daug
Laidotuvės buvo didelės ir
rus visai pigus palyginus su Paradas prasidėjo nuo SlaLIETUVIS
draugų-gių. Nepamiršo ir šių gražios. Atvyko ir velionės
vų-Ukrainiečių Klūbo, 319
kitais produktais.
žodžių rašėj o, su kuriuo brolis iš Toronto, Canada.
Washington Avė.
Visi kenčia vasaros šilu
daug sykių darbuodavos. Ser
Po ilgo vargo karste pa
Programa susidėjo iš mu
mą, bet cukraus darbininkai
; žantas P. M. Burokas yra šarvotą velionę puošė gėlių
zikos, jungtinio rusų-ukrai2t metų praktikavimas
tikrai karštį kenčia. Buvo
priskirtas prie lėktuvų ins vainikai ir šv. Mišių aukos.
Jasų garantavimas
nų choro ir kalbėtojų. Kal
tokių dienų, kad darbinin
truktorium.
K. Dryža
Laidotuves tvarkė laidoji Optometrieally Akių Speciali.tas
bas sakė: Rev. George M.
Palengvina akių įtempimą, kuris
kas turėjo kentėti astuonias
mo direktorius Jurgis Sevi- esti
priežastimi galvos skaudėjimo,
Cucura, Rev. Roman Samivalandas nuo 100 iki 115-20
čius.
A. žiemys svaigimo, akių aptemimo, nervuolo, Mr. A. Zvegintžov," di
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
F. karščio. Stiprinos šaltu
so
trumparegyste ir
tollregystę.
Po
ilgo
vargo
nuėjo
rektorius nuo Rusų War Re
Prirengia teisingai akinius. Visuo
vandeniu ir maža užkanda —
se atsitikimuose egzaminavimas da
lief of Phila. ir Rev. Alexis
Sąjungininkai puolė
valgiu. Kur šiltesnėj vietoj
romas su elektra parodančia ma
ilsėtis
P. Gougnin. Aukų surinkta
žiausias klaidas. Specialė atyda at
randasi geležiniai laiptai, tai
kreipiama į mokyklos vaikus.
šiaurę
$380.00.
K. D.
Rochester, N. Y. — Nese
Kreivos akys atitaisomos.
nei nemanyk jais lipti nepa
▼ALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
ROMA,
rugp.
27
d.
—
Ita

niai
čia
palaidojom
a.
a.
Mąsiėmęs rankoje apsaugai Buvo parvykęs namo
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne
lijos radio paskelbė italų kaI
rę
Stungurienę,
45
m.
amž.
kėlioj pagal sutartį.
Daugeliui
philadelphiečių
skarmalo. Nuoga ranka ne
Daagely atsitikimų akys atitaiso
‘
Velionė
sirgo
džiova.
PenĮ
ro
vadovybės
pranešimą,
jog
mos bo akinių. Kainos pigias kaip
galima buvo už turėklio pa žinomas lietuvis M. Burokas,
kis
metus
buvo
sąpatorijoj.
(
britų
aviacijos
pajėgos
ata.
imti. Vasarą daugelis nau kuris prieš pašauksiant į
<712 South Ashland Av.
doja stipresnio gėrimo, bet kariuomenę nenuilstamai (y- Pastaruoju laiku jautėsi pa-j kavo kelioliką vietų šiauriPhaM I11M
cukerninkai, daug i a u s i a i patingai Šv. Vardo draugi sveikus ir prašant gydytojų) nėj Sicilijoj.
Radio taip paskelbė, jog
liuoslaikį atsivėdinimui lei joje) veikė, buvo parvykęs buvo paleista namo. Tačiau
Egipto fronte paaštrėję sar
džia prie šalto alaus, viso į svečius. Kariuomenėj, į ku parvykus namo ir pagyve
Būkit Malonūs
susi
,
. r. gybų susirėmimai ir artile
kios sodės ir šaltakošės. Val rią įstojo prieš pusantrų me nus tris mėnesius t vėl
AKIMS!
rijos apsišaudymai, ypač TikSAVO
viena pora aklų visam gy
gis — tik daržovės, vaisiai tų, tiek pasižymėjo, kad pa go ir nuvežta atgal į ligo
venimui.
Saugokite jas, leisdami
Uegsamtnuoti jas moderniškiausia
su maža mėsos užkanda. Ma keltas į seržanto laipsnį. ninę išbuvo tiktai tris die
ADVOKATAS
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali suteikti,
nau, kas nėra dirbęs tose Šiuo metu stovyklauja New nas.
gft METAI PATYRIMO
Velionė
į
Ameriką
atvyko
dirbtuvėse, nusistebės per Mexico.
WHITNEY E. TARUTIS pririnkime
akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. ..
1913
metais
iš
Puželių
km.,
Viešėdamas pas savo tėskaitęs.
K. D.
ADVOKATAS
Skaudvilės parap. Pagyve
Dr. John J. Smelana
Centrinis Ofisas:
nus keturis metus ištekėjo
3133 S. HALSTED ST.
Dr. J. J. Smeiana. Jr.
už
Rapolo
Stungurio.
Išau

(Lietuvių Auditorijoje)
NE2TCRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
OPTOMETRISTAI
AB VA2INEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
gino du sūnus — Vincas jau VALANDOS: Nuo 1-moa Iki 8-toa 1801 So. Ashland Avenne
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

1HARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI j
ifftf

vionlntjm. ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje I
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai p, p.
KITOMIS Dienomis G: 99 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

valandos vakare.
Telefonas CALmnet 6877

PASKOLOS
DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKSIMAIS
• ■■■■:•

r

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association

grros rūšie* moterų kailiniai, kailiukai, papuoštais
clolJi kotai iMU'.ululdn nusimintomis kainomis.

ATEISITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

ciocago

2202 W. Cermak
Road

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

AMSUK08 LZSTirVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS VARIAI
Ofiso UL VIRginią 0038
taL: BHVsriy MM

Tai. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS

DR. T, DUNDULIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

M

GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

Vai: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirted. Ir Nedėliomis samia:

2423 VVest Maręuette Rd.

M. ŠIMULIS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4045 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Mae 9 iki 4 ir ano 6 iki 8 vai vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Ui PROspeet 1»

Tet YARda 6821.
MBR

Canal 8887

DR. L J. BERTASH

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

Ofiao vaLi ano 1-8; nuo 6:30-840

798 Wot sau Sinti

X

★★
Draugo

tosociat'O“

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka

gerai ir tobulai. (Fr. YVebery

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Selunad., Trečiad. ir šeštad. va
karais ofisas uždarytas.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

4^*

Tel. Yards 1828
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
kampas S4th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

LIETUVIAI
m. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANaI 2346
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—8
Seredoj pagal sutartį.
: 7604 So. Fairfield Av
HEHUook 2U0

K YARda 2246

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

krautuvėje

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

VARDS ŠOM

daktarai
TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas nt chirurgas
IB AKINIUS PBITAIKO ’

744 West 35th Street
Valifdoa: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniai a tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL OANal

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IB nirrRTTB.fi AS

Ofiaas ir Rezidencija;

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. Western Avė.
Tel OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto IU 5 vaL

DR. AL. RAČKUS

DR. PETER T. BRAZU
GYDYTOJAS DS CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 8
Nedėliomie pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
1913 So. Halsted SL

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

los F. BUDRIK

Ofiao TeL ............ VIRglnia 1886

3241 VVest 66th Place

DR. P. Z. ZALATORIS

prieinamų kalniu

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL CANaI 0257
tai: PROapect 6659

Pritaikina akinius
atsako minga! u|

4045 So. Ashland Avenue

RKZIDKNCUA:

TaL REPnblic 7888

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

DR. G. SERNER

Telefonas: HEMiock 5849

DR. J. J. SIMONAITIS

(Af
Lahal

ttm

Ras. 8958 So.
Ros. Tek GBOvakUl 0617
Office taL HEMiock 048

56ČW<

KAINOMIS

TaL STAte

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30. F.
Trečiadieniais i pagal sutartį.

6755 So. Western Avenne
Ptaene: GBOveUU 2242

PRIEINAMOMIS

»14

4157 Archer Avenue

WHFC-I45O W.

SUKNELIŲ

134 N. LA SALLE ST.

Kampas 18-toa
Telef,
i OANAL 0533, Cbicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:10 a. m. Iki l:IU p. m.
Trečiad. lr iettad. 8:80 a. m.
Ud T:00 p. m.

rugp. 31, 1942
Gyvenkite vyriškai ir vy
riškai pažvelgkite nelai aš Diev
t b. as yra &ydytoJas’ °
mėms į akis* (Horacius)
iktai jo tarnas. (YViesbadeno gydytojas).

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
ir pagal sntartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Bes. telefonaa SEEIey 0454.
TaL Oiesro 1484

OR. S. R. PALIfTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tsoa labos}
Tel MIDvray 9880

Okteago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 6
vaL popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryte.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yarda 0894
1821 So. Halsted Street
Rea. Tel.: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
VALANDO8
OFISO VALANDOS:
Rsaideacija: 6600 So. Artesian Ava.
2 iki 4 popiet
7 Ud 9 vakare Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomie nno 10 iki 12 vaL dienų,
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
ir pagal sntartį.
• iki 0 vai vakar*.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tsl Cicero 1464

DR. A. JENKINS

DR. MARGERIS

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTK 3210
Emergeocy KEDZIE 2868

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims ligonius nuo

Dr. Emily V. Krukas

OFISO VALANDOSNuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų tele4ooas VIRginią 2421

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

1-moa iki 3-čmm popiet
ir nuo
6-toe iki 8-tos vak.

Me feme: YARDS ?2 99
3325 South Halsted St

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.
10 iki 2:30 P. M.

Znt U halua. sagai niftltarimai

2500 VVest 63rd Street

rf.mkitk

*DBAEQA”

I

PlrmacTCenls, rugp. 31, 1942

DIBDIIB

JAPONAI ARČIAU AUSTRALIJOS

Šitaip gyvena ir ištremtieji
mūsų broliai Sibire

CLASSIFIED

ADS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MOTERYS
Mažiau 45 metų amžiaua. ISvalytl lr
išmazgoti poitežlerlniUtf gelžkelio ka
rus. AtsineSkite gimimo liūdljlinų.
sočiai security kortelę ar pilietybės
paliudijimų. Atsišaukite Į Room 203.

"DRACOAS" HELP WANTF.D
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street

- Bulves kasdami negali jų valgyti. -

PENNSYLVANIA RAILROAD
323 West Polk Street

Tel. t RANdolnb .4H8-.489

Kraujoplūdis nuo sunkumų kilnojimo.

HELP WANTED — VYRAI

- Laiškai iš įvairių lagerių. - Trys su

REIKIA

FOPNTAIN MERGINOS
IR VEITERKOS
Nuolatini darbai jūsų apiellnkėje.
Pradinė alga $18.00 Į savaitę su
greitu pakėlimu. Patyrimas nerei-,
kalinga. Uniformos duodamos ir iš
valomos. Atsišaukite tiktai rytais:
WALGREEN DRUG STORES
1958 Irving Park. 5073 W. MaUJson,
1600 Morse Avė., 6300 Cottage Grovo
7BOI S. Halsted.
31 E. Adams St.

VYRŲ

VIDU RAM Z TAUS VYRAI
GERA MOKESTIS, JEIGU BUSITE
TINKAMI.
100% WAR PRODUCTION

šalę lavonai užmirštame vagone. Žiema ištrėmime.

Nepaisant sąjungininkų smarkaus orinio veikimo, japonų kariuomenė išlaipinta į
2743 WEST 36TH PLACE
Komendantas ir
mendantas leido, bet po po- Milne įlankos pakrantes Naujojoj Gvinėjoj, už 500 mailių nuo Australijos žemyno. Ja
TOOL GRINDERS
Patyrę prie Carboloy tool bite. Tai
primusas
ros dienų nei iš šio, nei iš ponai prarado transportą ir nukentėjo jų vienas kruizeris ir vienas naikintuvas,
pogi tek'nti thread chasers. Turi bū MERGAITES IR BERNIUKAI rei
ti pi’lečiai. Pašauk te- — POBTS- kalingi dirbti p le lergvų dirbtuvė
to
savo
leidimą
vėl
atšaukė.
------------------je darbų. 40 centų } valandų.
MOUTH 5300 ar atsišaukite į —
Tremtinių ešalonas, apie
Tremtiniai, kurie laukuo- tina maldavo daktaro, kad Komunisti^as biznis
lio už svarą. Kas gi galėjo MECHANICAI, HANDI.ING SYS HA R 1,1 CH MEG. CO, 1417 VVest
kurį iš ten ištrūkusi pasa
Jackson Rlvd.
TEMS, 6600 Naslivlllc.
Komendantas
sugalvojo tiek mokėti?t
se kasė bulves sargų prašė- Jam duotų bandažą.
koja Olga Kochanska knyCOREMAKERS — prie breso. Tik MERGINOS REIKALINGOS — su
patyrimu lilhographing ar ė.pa>istuGyvenimas buvo sunkus
teisti
— Paimki savo tą skarą, tremtiniams pastatyti pir
goję “Arrest and Exile” i8i ugn* susikūrus
tai patyrusieji lai atsišaukia:
vėje vyniojimo dcpartmente. FORT
Suvo apgyvendintas Sosvai*™
PasikePtL
SUP1SšykiL ir turt8‘ k,U° ap tį. Kad parūpintų reikiamos ir tremtinės stengėsi šiaip
DEARBORN MTHOGRAPHING CO.
2007 N. MAJOR AVĖ.
2856 N. Callforna Avė. Atsišaukite
---buržujus
Euroristi,
—
buvo
jo
atsakymas
medžiagos,
moterys
buvo
taip galus su galais suvesti
pirmad. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.
upės krante. Ta Sibiro upė lėčiausias
AUTOMATIC B. * S. RCREW MA popiet.
Tai
buvo
jos
vienintelis
turCHINE
OPERATORIAI
reikalingi
pardavinėdamo&
savo
turi

verčiamos
laužti
plytas
iš
yra kairysis intakas dide poje to nedraudžia, bet rau
su nemažiau 4 metų patyrimo. Ge
donasis komendantas netik 'tas, kitos įsigyti ji nebesiti griuvėsių, traukti vinis iš mas špilkutes (safety pins, ra užmokertls. Defenae da bininkaJ AUTOMOBILIUS
REIKALINGAS.
lės Azijos upės, vardu Obi.
dirbant pilnų laikų, neatsišaukite.
Nori išmainyti gerų Groremę ir Dekėjo...
senų
lentų,
paskui
jas
tie

hairpins),
kurias
godžiai
•
-.
x
•
v
uždraudė,
bet
dar
liepė
sar
EVERSHARP, INC., 1800 W. Ros- licatessen krautuvę už vėlyvos ma
Minimoji moteris buvo mu- u-&ul<luv‘c>
h
dos (naujos) automobilių ir cash.
coe Street
gams žiūrėti, kad kas neiš- y Sergantį jaunuolį norėjo sinti.
gaudydavo
rusės.
Atsišaukite sekančiai:
zikė, griežusi vidinę, bet
VAIKINAI — 17 iki 20 metų am DRAUGAS, Roz 210, 2334 S. Oak
pavaduoti jo jauna sesuo —
žiaus reikalingi orderius išpildyti ir ley Avė., Chieago.
dabar nuo sunkaus darbo drįstų prieš jo valią bulbeJuokingai buvo su mais Tremtinių laiškai
tt. dirbant wholesale sto c k rūmuo
užsidirbtų
lės išsikepti. O žmonės buvo rūpinosi, kad
se. Patyrimas nereikalinga. Geres
miškuose jos pirštai, • buvo
tu. Kai moterys rinkdavo
ni darbai tiems, kurie parodys ga viacija praplėtusi savo vei
valgyti. Tačiau betampyda
alkani.
Laikui
bėgant
tremtiniai
bumų. Atsišaukite į
kruvini. Visų tremtinių są
uogas, joms už darbo dieną
ma
tuos
balkius
ir
ji
pati
333 E. ONTARIO ST.
ksmus.
pradėjo
gauti
laiškus
iš
ki

lygos buvo kietos. Jie,' visi j Balkių nukamuotas
mokėdavo po 50 kapeikų,
gavo kraujoplūdį. Daktarą
(Berlyne paskelbta, jog
— prie
“squeezer”
šeši šimtai, buvo palikti; brolis ir sesuo
jei jos pririnkdavo aštuonių tų lagerių, iš savo pažįsta MOLDERIAI
mašinos. Patyrę prie breso. Atsi- , ..
jai buvo sunku prisišaukti.
j
britų 24 orlaiviai
atakavę
Darbas daugeliui buvo la
nuožiūrai šalto,, žiauraus
kvortų kibirą. Jei gi vė mų. Viename laiške labai at šaukite ACE
FOINDRY CO.
Nebaigus gydytis ji buvo
vokiečių
laivų
grupę
Vidur
1650 N. Kostner Avė.
komendanto, kurs su jais bai sunkus. Taip vienas jau
liau tremtiniai norėdavo tų sargiai buvo parašyta, kad J
žemio jūroje, bet laivai pa
kaž
elgėsi kaip jam patiko. Vie nas vyrukas buvo verčia vėl varoma į darbą, kraujo uogų nusipirkti, jie turėda bevežant tremtinius
JAUNI VYRAI
siekę uostą nepaliesti. Sep
16 — 40 METU
na tremtinė kartą jo pap mas tame pusiau apleista plūdis vis pasikartodavo ir vo mokėti po pusantro rub- kaip vienas vagonas buvo
nustumtas į užkampį ir ku Puiki proga jauniems vyrams iš tyni atakavusių orlaivių bu
rašė leisti savu primusu me malūne nešioti sunkias ji vos laikėsi ant kojų.
prekybos amato lr '‘mali or vę pašauti).
riam laikui pamirštas, taip mokti
išvirti darban išeinantiems balkes ir lentas; jisai pat-,
der"
biznio
tvarkų. Atsišaukite }
“Draugas” yra savotiška,
kad jis kelyje išbuvo pen EMPLOYMENT OFFICE. 4TH FL
sūnums arbatos iš žolių. Ko rūko gaudamas hernia. Movisiems prieinama mokykla.
kias savaites, o jame buvo
MONTGOMERY WARD
Skaitykite jį.
užkalti ir
užantspauddti
619 W. Chicago, III.
Pašovę dvylika
žmonės... Trys vyrai nuo
britų orlaiviu
šalčio mirė, bet ir tų negy
NULIŪDIMO
VALANDOJE
Ašies
aviacija
atakavo
ONA NENIŠKIENfi
vėlių lavonai turėjo pasilik(po tėvai* Pcikontaitė)
iti su anais gyvais palaido
Berlynas, rugpiūčio 30 d.
Kairo,
Aleksandrija
Gyveno 1147 So. Mozart Avė.
tais vagone,, kol pagaliau
— Berlyno radio paskelbė
MirS Rugp. 29, 1942. 7:45
vai ryte, sulaukus pusės amž.
karo vadovybės pranešimą,
vagoną surado ir tris suša
Gimus IJetuvoje.
Kilo ifi
Telftių
apskr.,
Salantų
parap..
PRANCIŠKUS
JUŠKfiNAS
Kreipkitės į Kairo, rugpiūčio 30 d. — Į jog šiaurės Afrikoje, netoli
lusius ištraukę vagoną pri
Tūzų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Gjtveno: 4544 S. Marshfield
jungė prie naujo ęšalono į Ašies orlaiviai šeštadienį ; Ei Dabos pašauta dvylika
PalikofUiAeliOne nuliūdime
Avė.
...
vyrų. Justinų, sūnų Augustų,
Sibirą.
K. J. Prauskis atakavo Kairo ir Aleksand- britų orlaivių. Vadovybė
marčių Helen ir dukter) Carrol
Mirė Rugpiūčio 28 d.. 1942.
Jean. dukterį Irenų. jos vyrų
5:55 vai. ryte, sulaukęs 24 m.
riją. Egipto komunikatas tafrp paskelbė, jog bombos
lr jų sūnų Robert. brol) Pran
Gimė Chicagoje.
ciškų. brolienę Ir Seimų, ftvoLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pareiškia, jog Kairo esą ke- sužalojusios britų destrojePaliko dideliame nuliūdime
gerj Juozų Nenifikj ir jo Sei
Kinų kunigas
motinėlę Veronikų (po tėvais
mų. busbrol) Antanų Mondituri asmenys žuvę ir Alek n
lAbuckaitė). krikšto tėvų KosDVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
kų ir jo Seimų, pusbroli Ka
tantų Maeukenų, krikfito mo
zimierą Dvarljonų ir jo Sei
paskirtas vyskupu sandrijoje gyvybės aukų ne
JCSŲ PATOGUMUI:
tinėlę Teklę Ijibuckienę
ir
mų, pusserę Monikų Bumblis
daug
kitų
giminių,
draugų
Ir
ir jos Seimų Ir daug kitų gi
Washingtonas, rugp. 30 d.
są.
minių ir pažįstamų. O Lietu
pažįstamų.
1410 South 50th Avenue, Cicero
VATIKANAS. — Kinų
—
Amerikos automobilistų
voje paliko 4 brolius ir jų
Britų komunikatas skel
Kūnas’ pašarvotas Eudetklo
Seimas ir 4 seseris.
kunigas
Filipo
Wang
Tao
koplyčioje, 4605 So. Hermita
Telefonas CICERO 2109
Kūnas
pašarvotas
Antano
bia, jog sąjungininkų avia sąjunga šiandie paskelbė,
ge Avė.
Petkaus ‘kopi., 1410 S. 50th
Nan paskirtas tituliariniu
Avė., Cicero.
cija be pertraukos atakuoja jog visoje Amerikoje žymiai
6812 So. Western Ave„ Chicago
laidotuvės (vyks AntradienĮ,
laidotuvės (vyks Rugsėjo 2
Atribi vyskupu ir apašta
Rugsėjo 1 d. 8:30 vai. ryte
ašies sunkvežimius ir susi sumažėjo automobilių skai
d. iš koplyčios 8 vai. ryto bus
IS koplyčios 8:30 vai. ryto bus
Telefonas Grovehill 0142
atlydėta J šv. Antano parap.
lišku vikaru naujam Fong
atlydėtas Į šv. Kryžiaus par.
siekimą centraliniam Egip čius.
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės
siangfu vikarijate, Šensi
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
lingos
pamaldos už velionio
to fronte ir tuo pačiu lai
sielų. Po pamaldų bus nuly
sielų. Po pamaldų bus nuly
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
dėta ) šv. Kazimiero kapines.
provincijoje, Kinijoje.
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
ku pranešama, jog ašies a- PLATINKITE “DRAUGĄ'
NuoSirdžiai kviečiame visus
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines*, draugus-ges ir pažįs
Naujas vyskupas gimęs
gimines, draugus-ges tr pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Koleokowe, arti Taijuanfu,
Nuliūdę Vyras. Sūnus, Mar
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
Nuliūdę
Motinėlė,
Krikšto
ti. Dukterys, Arnikai, Brolie
Sensi provincijoje, 1892 m.
Tėvai ir Gimta?*.
nė, Pusbroliai ir Giminės.
Kunigu įšventintas 1920
laidotuvių Direkt. Antanas
Laidotuvtų Direktorius J. F.
Eudeikis, Tel. Yards 1741.
Petkus. Tel. Cicero 2109.
m., o 1933 m. buvo paskir
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
(Įsteigta 1889 m.).
tas Fongsiangfu apaštališ
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
ku prefektu.

h

t

ANTHONY B. PETKUS

PRUZIN FUNERAL HOME

PETER TROOST

MONUMENT CO.

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

PAMINKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
81 firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose I

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAW1CZ IR SCNAI
J. LIULEVICIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

JOHN F. EUDEIKIS

VVorkmanship and Mateliai Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

kiMreii Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGI

AMBUHANCI DfeW| b (Takų

KREIPKITE^ PRIE LIETUVIO

4606-417 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Member of the Llthuanlan duunber of Commeroe.

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.

5919 South Troy St
Tel. REPubllc 4298

Tel. ESTebrook 3645

TaL CANai 2515

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayetto 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
ii stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.
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"Tautą Tauta"
Tokia antrašte didysis New Yorke leidžiamas žurna
las “Fortune” savo paskiausiame numeryje duoda įdo
mią Amerikoje apsigyvenusių tautinių grupių studiją.
Ji liečia, tik iš Europos atvykusius žmones. Tokių žmo
nių čia esą trisdešimts milijonų. Rašinio tikslas — pa
dėti rišti ateivybės problemą ir tuos milijonus ateivių
panaudoti Europos problemoms išspręsti, sumobilizuo
jant juos užsienio veiklai.
Rašinyje, be kitų dalykų, mėginama atsakyti, kas yra
tie taip vadinamieji kitataučiai arba “a foreign-language
group”. Tai esą pirmoji imigrantų generacija ir jų vai
kai, gimę Amerikoje. Pasak “Fortune”, foreign-language
grupės pasilaiko: fratemalinėmis organizacijomis, baž
nyčiomis, sava kalba laikraščiais ir tavemais “around
the corner” savoj apylinkėj. Fraternalinės organizaci
jos duodančios medžiaginę pašalpą, bažnyčia palaikanti
atsivežtas tradicijas ir savosios tautos atmosferą, laik
raščiai išlaiką “homely political fires burning”.

Rašiny “Steam from the melting pot” duodama pas
kirų tautų karakteristika. Daugiausia rašoma apie vo
kiečius, italus, ir slavų tautas. Apie lietuvius, kažkodėl
tik tiek tame straipsnyje tėra suminima, būtent: “The
debate as to whether and to what extent the State De
partment endorses the controversiial activities of Messrs.
Hodza, Eckhardt, Smetona keeps the Slovak, Hungarian, Lithuanian U. S. communities in continuous excitement.” Ir, be to, pastebima, kad: “A lucid ten-word
Statement from Washington would clear the air in
stantly.”

SPAUDOS APŽVALGA *|
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Lietuviu komunaciu pastogėje
Komunistai nesusikalba

“Vilnis” jau tiek persiėmusi savo “vieningumo” ma
nija, kad neturi laiko savo pastogėje išlaikyti tą vie
ningumą savo redaktorių tarpe. “Vilnies'* redaktoriai,
matyt, nesusikalba. Vienas jų, ant pirmo puslapio, rė
kia, kad komunistai griežtai reikalauja, kad Anglija
tuojau duotų pilną nepriklausomybę Indijai (kitaip ji
nekariaus sykiu su Jungtinėmis Tautomis). Kitas re
daktorius, ant paskutinio puslapio, visiškai kitaip rašo
ir editorijaliai ragina Indijos gyventojus laikinai už
miršti savo ginčą su Britanija ir pilnai remti Jungtines

Tautos kare prieš aš}.
Netikite? Ar dar nežinote, kad iš veidmainiškumo
meistrų-komunistų visoko galima tikėtis? Jeigu komu
nistai sugebėjo 1941 m. vienos savaitės bėgyje išsi
versti iš Amerikos apsigynimo pastangų didžiausių kri
tikų ir kenkėjų į šios šalies stipriausius “patriotus* —
tai nieko stebėtino, kad “Vilnies” nusistatymas gali vi
siškai persikeisti tarp kelių puslapių.
Tai “Vilnies” 192 num. (rugp. 15 d.): ant pirmo pus
lapio pranešimas apie komunistų partijos pareiškimą ir
reikalavimą, kad Anglija duotų Indijai pilną nepriklau
somybę dabar; editorij alų puslapyje straipsnis ta pačia
tema.
Bet to paties numerio paskutiniame puslapyje skai
tome apie Amerikos Darbo Federacijos pareiškimą pa
siųstą Indijos darbininkijai, ir kuriame “raginami tos
šalies darbininkai laikinai užmiršti ginčus su Britanija
dėlei nepriklausomybės ir pilnai remti Jungtines Tau
tas kare prieš ašį.” Čia pat “Vilnies” rašytojas prideda
savo pastabą, reikšdamas viltį, kad “Amerikos Darbo
Federacijos rezoliucija paveiks į tos šalies darbininkiją,,
kad arčiau imtų kooperuoti su Jungtinėmis Tautomis
bendroje kovoje prieš ašį”!
Viename numeryje, vienas redaktorius griežtai rei
kalauja, kad Indijai būtų tuojau duota nepriklausomy
bė, o kitas ragina Indijos darbininkus laikinai užmiršti
nepriklausomybę ir prisidėti prie bendros kovos prieš
ašį!
Įsidėmėtinas tylėjimas

Komunistų staigus tylėjimas, lyg kad liežuvius būtų
prikandę, dėl p-nios Eleanor Rooseveltienės aštraus ir
nedviprasmiško pasmerkimo Amerikos komunistų par
tijos, yra geriausias įrodymas jos žodžių teisybės.
P-nia Rooseveltienė aiškiai ir viešai įvertino komunis
tus kaipo: “...an American group that is controlled by
Russia and Russia’s interests. I have no illusions as
to the stand which the American Communist Party has
“Foreign-language” grupių sąjūdis esąs tikrai dina
taken in American affairs.... Labor groaips eannot be
miškas ir jis turįs būt sunaudotas karo tikslams. Jėga
United politically with people who act under the dietadidelė. Tos grupės turi 1,500 radijo valandų į savaitę
tes and in the interest of another nation.”
ir savomis kalbomis kalba į U. S. publiką. Milijonai
Komunistų paprotys yra apšaukti “pro-naciais”, “Hit
U. S. piliečių remiantis informacijomis, gaunamomis
lerio talkininkais”, “karo pastangų kenkėjais” visus
per “foreign-language” radijo valandas ir per “foreign-.
tuos, kurie atidengia jų veidmainiškumą ir teisybės
language” laikraščius, kurių esą spausdinama net 1,600.
žodį jiems pasako.
Straipsnio autoriaus manymu, tos visos informavimo
Bet ar mūsų komunistai savo įprastais melais mėgino
priemonės turi būti tinkamai sukoordinuotos, geriau
save apginti ir atsakyti p-niai Rooseveltienei? Ne! To
įrengtos ir suderintos su tautos pastangomis karą lai
dėl, kad ji teisybę pasakė. O Prezidento žmoną juk ne
mėti. “There is dynamite on our shores and we should
galima apšaukti “Hitlerio talkihinke” ar “pro-nace”!
explode it in the right direction” — taip užbaigiamas
Todėl ir komunistai sėdi ir nesmagiai tyli, liežuvius
rašinys.
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Simučio anglų kalba
knyga “The Economic Re
construction of Lithuania”
visų tautų spaudoje buvo
gerai ir plačiai paminėta.
Net ir lenkų spauda apie ją
palankiai atsiliepė.
A.

«

Poland Fights, lenkų biu
leteny, tarp kitko apie Si
mučio knygą parašyta: “The
development of agricultural
cooperatives, which were the
backbone of the economic
reconstruction of Lithuania
after the land reforms freed
the farmers from the yoke
of the great landouners, is
the most interesting feature
of the evolution of this
country”.

Po svietą pasidairius
Kai 1940 m. balšavikiška saulė buvo užkaitinus Lietu
vą taip, jog žmonės po čekistų naganais (tam tikri mas
kolių paruošti lietuviams bizūnai) spirgėte spirgėjo, vis
tik daugelis išdrįsdavo parašyti ''gražių” gromatų išverstskūriams, kurie buvo nuvykę į Rusiją balšavikiškos sau
lės parnešti. Vieną tokių gromatų Stalino batlaižei Salo
mėjai Nėris dedu ant delno visiems pasiskaityti.

Tai kas, kad tu “Salomėja Nėris”,
Tėvynės laimę
Jauties kūrėja lyrikos švelnios!
Tu moki šliaužti, kaip gyvatė,
Tu prisitaikyt nori visados.
Tu sakei: “Sudeginkit mane, kaip raganą —
1 i
Nepasakysiu savo buities žodžio,
Kurio galia pasaulis rojum pavirstų”!

Mums nereikia tavęs nei karti nei deginti,
Nes tavo žodis aiškus mums visiems —
Tai veidmainystė, tai karjeros šūkis,
Kurį parodei šiandieną visiems.
... ‘ ‘Kai žemė taps žiedais marga, —

Dauguma Lietuvos dvarų
buvo dideli lenkinimo lizdai.
Pravedus žemės reformą, tie
lizdai buvo išardyti. Lietu
vai, ištikro, tai išėjo į nau
dą, o bežemiams, mažaže
miams ir savanoriams į ge
rovę. Pažymėtina, kad da
bar jau ir kai kurie lenkai
tai pripažįsta ir nebesiskundžia dėl padarytų lenkams
dvarininkams
“skriaudų”.
Aiškus progresas.
•
Japonai, išrodo, yra strioke. Negana, kad narsieji amerikiečiai jų pozicijas ka
ro fronte ėmė sėkmingai
pleškinti, bet ir kiniečiai pe
rėjo į ofensyvą ir smarkiai
lupa japonų imperialistų ir
militaristų kailį. Taip ir rei
kia.
y
•
LRKSA netrukus pradės
svarbų vajų. Padėkime šiai
garbingai organizacijai tą
darbą sėkmingai pravesti.
•
Kurpiaus gazieta “Dirva”
ir vėl pradėjo durnavoti. Pra
ėjusios savaitės numeris tu
ri daug durnysčių. Well, anot rusų priežodžio: “Kiek
vienas savotiškai iš proto
kraustosi”.
SKATTYMaTMi

Aš diemedžiu žydėsiu,

Kai priešas naikins tėviškėlę —
Poemą jiems sudėsiu”...
Mokėjai skinti tu puikius laurus,
Mokėjai jais didžiuotis,
Ir priešui moki pataikauti,
Ir iš tėviškėlės juoktis.
O kur, o kur, didi poete,
Baladės, poemos, eilės?
Gal būt, šiandieną tavo karjerai
Kūryba tavo daug padės.
Bet prisimink, — kada tėvynėje
Vėl laisvės varpas suskambės,
Tai veik neliks lietuvio,
Kurs laužo raganai nekraus.
O ir dabar pažvelk aplinkui —
Tik paklausyk, ką šlama vėjai,
Ką šlama snaigės, balta žemė,
Naktis ką šlama mums atėjus.
Bet tu bejausmė, tu nesukursi
Švelnios poezijos eilučių,
Nes tavo balsas — šmeižtas, melas.
Tikrai užmiršk, užmirški savo vardą
“Nėris”, kurį ligi šiol nešiojai.
Lietuvos upė — neklastinga,
Jos meilę kraštui šnabžda vėjai.

Ir tu daugiau nedrįsk vadintis “Nėris”.
O daug reikia iš tos upės,
Kurios bangose laisvė supas,
Išdavike, ko pasimokinti,
Palauk savo mūzos baltosios,
Per tave ji negrįš niekados.
Tik vėju tėvynės padangėj ,
Prakeiktas ji tau vis kartos.”

"DRAUGĄ”

DIDŽIAUSIAS KARO LAIVAS

prikandę.

Pastebėtina, kad straipsnis yra iliustruojamas kelio
likos valstybių vėliavomis, kurių tarpe yra ir Lietuvos
trispalvė. Paduodama 1930 m. pravesta ateivių statis
tika. Atvykusių iš Lietuvos žmon-ų skaičius paduoda

mas — 165,000. Iš lietuvių tėvų gimusių Amerikoje —

221,000, iš mišrių šeimų — 24,000.

Tos skaitlinės, žinoma, nėra visai tikslios, nes lietu
vių Jungtinėse Valstybėse yra kur kas daugiau, negu
ii “Fortune” straipsnio autoriaus paduotų skaitmenų
matome. Bet tai ne autoriaus kaltė. Jis rėmėsi oficia
liais Statistikos Biuro daviniais, kurie nėra tikslūs.
Nors nemalonu tai sakyti, tačiau yra neužginčijamas
faktas. Daug lietuvių yra užrašyta ne lietuviais, bet
kitokiais, daug buvo ir tokių tamsūnėlių, kurie nepri
sipažino esą lietuviais.

Dėl straipsnio turinio ir tikslo, aplamai,- savo komen
tarų tao tarpu nepridėsime. Tą padarysime kita proga.
Galima tik tiek pastebėti, kad “Fortune” bendradarbis
tai studijai paruošti yra labai daug darbo įdėjęs ir daug
laiko pašventęs. Tas jo pastangas tenka tinkamai ver

Peraoksty vas džiaugsmas
Komunistai savo laikraščiuose buvo paskleidę savo
pasekėjams “linksmą” žinią, kad Kąnados parlamentas
balsuojąs panaikinti oficialų draudimą komunistų par
tijos veikimui Kanadoje, ir kad Kanados komunistai
bus tučtuojau legalizuoti.
Matyt, kad komunistų džiaugsmas buvo truputį perankstyvas. Kanados parlamentas nėra legalizavęs ko
munistų partiją ir, turbūt, nemano ją legalizuoti. Pe
reitos savaitės spaudos pranešimas iš Ottawa sako:
“The House of Commons kas adjourned untH eariy in
1943 tvithoat takiog any action on the report of a special committee which urged the lifting of the han on
the Communist Party, which is held illegal under the
detfense of Canada regulations”. Prieš uždarymą parla
mento sesijų, Kanados Teisingumo ministeris Louis St.
Laurent, pareiškė: “It would be most unfortunate to do
anythiag which would be interpreted by the country
at large as legalizing Communism in Canada. The real
Communist doetrine is štili illegal here.”
Eduardas J, Kubaitis

tinti.
♦----- —»
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45,000 tonų karo laivas “Iowa” Brooklyne pastatytas ir tomis dienomis įleistas į van
denį. U. S. laivynas iki šioliai dar nebuvo pastatydinęs tokio milžino. Laivas pasta
tytas greičiau, negu buvo numatyta.
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subytino Jeronimą!...
DEWEY KANDIDATU

Į "Draugo" pikniką Vytauto parkan suvažiuos
visi lietuviai, kurie pinigais, darbu ir krauju
kovoja už Ameriką ir pavergtųjų išlaisvinimą.
- Kas naujo, Jeronimai, —
klausia Petras Baltaragis suti
kęs kaimyną.
— O, viskas nauja, ameriko
nai tik skandina ir skandina ja
ponų laivus, greit nebeturės kuo
pasprukti namon iš užimtų salų,
— paaiškino Jeronimas Baravy
kas.
— Kad taip įvyktų, tikrai bū
tų nais, — šypsodamasis pasakė Petras.
— Ar tu dar abejoji, kad mes, amerikonai, suplieksim
japonus, — klausia Jeronimas Petro.
— Kad amerikonai japonus sumuš, tai nėra jokios abe
jonės, aš taip pat mislinu, kad amerikonai ir Hitleriui
kudašių iškarš, bet vaina bus ilga. Ale mes ją laimėsime,
— ištlumočijo Petras Baltaragis Jeronimui Baravykui.
— Vyrel mano, puikiai kalbi. Tu šiandien gudriau pa
kalbėjai, negu prieš savaitę, — pastebėjo Jeronimas.
— Tai ką, mislini, kad tik tu gali gudriai kalbėti, o ki
tas tai ne, o, brolyti, nemanyk, kad aš toks durnas, kaip
atrodau, — pakeltu balsu pasakė Petras.
— Tai gal jau skaitai laikraštį “Draugas”, kuris daug
rašo apie karą ir visokias kitas pasaulio įdomybes, — pa
klausė Jeronimas.
— Aš ne tik jau skaitau laikraštį “Draugas”, bet taip
pat dalyvausiu ir “Draugo” piknike, kuris bus rugsėjo 7
dieną (Labor Day), Vytauto parke, ar kaip jį vadina dar
žu. Jau išplatinau trejetą “Draugo” pikniko karo bonų
knygučių ir pinigus grąžinau į “Draugo” administraciją.
Ir aš pats nusipirkau keletą “Draugo” karo bonų bilie
tėlių, aš esu tikras, kad man klius koks 500 dolerių ver
tės bonas. Juk tik pamislyk, laikraštis “Draugas” pikni
ko dalyviams skiria $1,000.00 vertės karo bonų.
“Draugas” yra patriotiškas laikraštis, jis nori, kad kuo
greičiausiai būtų supliekti japonai ir naciai ir pavergtieji
išlaisvinti iš po žiaurios okupacijos, jis nori mūsų tėvų
kraštui — Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės. Tai kaip
gi tokio laikraščio gali neremti. Būtinai būsiu “Draugo”
piknike ir visus savo pažįstamus užkviesiu ir; lietuviškų
kilbasų (dešrų) su kopūstais užfundysiu ne tik Jonui,
Baltrui, bet ir Mortai, nu, žinoma, ir tave, Jeronimai, ne
aplenksiu, nors tu mane kartais ir išdurnavoji, ale, kaip
jau “Draugo” piknike man širdis atsileis, nes ten bus vi
sų lietuvių amerikonų šventė, kurie trokšta Amerikos ka
ro laimėjimo ir trokšta Lietuvai laisvės. Ten, vyrel, susi
rinks lietuviai amerikonai ne tokie, kurie remia Ameri
kos karo pastangas liežuviais, bet tokie lietuviai,. kurie
pinigais, darbu ir krauju kovoja už Amerikos laisvę ir
žvaigždėtą vėliavą, — karštai kalbėjo Petras Baltaragis,
kad net Jeronimas nedrįso trukdyti jo kalbos.
— Aš maniau, kad man ilgai teks tave įtikinėti, kad
atvyktum į “Draugo” pikniką rugsėjo 7 dieną, į Vytauto
daržą, o čia tu tokią gudrią kalbą išdrožei, kad net rei
kia stebėtis, kaip iš druko, nebūčiau galėjęs ir aš gudriau
šnektelėti.
— Sudiev, Jeronimai, pasimatysime per Labor Day
“Draugo” piknike, turėsime gerus laikus — padainuosi
me, pašoksime ir visokių navynų išgirsime, — šiais žo
džiais ir atsisveikino Petras su Jeronimu.

Būsiu aš “Draugo” piknike, atvyk ir tu į šaunų ir di
dingą “Draugo” pikniką. Ale tik atvyk.

Black-outo bandymu iškelta
reikalas publiką pratinti
ar nesąmoningai
Tik dabar iškeliama aik ; ningai,
štėn, kad per įvykusį Chi i neigė paskelbtas Office of
cagoj rugpiūčio 12 dieną i Civilian Defense taisykles,
“black-outo” H nutamsymo) kuriomis aiškiai nurodyta,
išbandymą, daugelis praei kaip turi būt elgiamasi iš
vių miesto gatvėse į tai vi tikus orinių atakų aliar
sai šaltai atsinešė ir nepa mui.
sitraukė iš gatvių, kad kur
Office of Civilian Defen
nors pasislėpti nuo orinių
se deputy koordinatorius
atakų. Apskaičiuota, kad
Ralph H. Burke pareiškia,
nutamsymo metu iš kiek
kad publika reikalinga pla
vienų keturių asmenų vie
tesnės mankštos, kad ji ži
nas pasiliko sveikas gatvė
notų, kas reikia daryti iš
je ir jam nerūpėjo pasi
girdus aliarmą. Aliarmo ms
traukti kur nors į artimiau- tu kas tik gyvas turi pasi
siąją slėptuvę. Tuo būdu traukti iš gatvių ir nuo ša

tūkstančiai žmonių sąmo-

ligatvių ir namuose kad ir

Musų Didele Krautuve

Karo meto pastan

Rakandų, Radio, Jewelry,

gos įvertinamos
Nesenai Chicagoj suda
rytas vadinamas Joint In
formation Office, kuriam
pavesta
darbuotis,
kad
, sunkvežimiai mieste tuščio' mis nevažinėtų, kad kur
nors ką nuvežę atgal grįž
dami šį tą turėtų vežti, kad
sunkvežimių savininkai ko
operuotų transportacijoje.

t-

po vienu stogu

i

3241 South Halsted St.

Dabar Office of Defense
Transportation
praneša,
kad Joint Information Office pastangos pasirodo
(“Urautaa" Acme teiepnoM.
Thomas E. Dewey iš New Yorko, žinomas kovotojas šaunios
prieš raketerius, kurį New Yorko valstybės respublikonų
partija nominavo kandidatu į šios valstybės gubernato
rius.
WHOLESALE

Grąžino karo bonų knygeles
Iš įvairių kitų miestų se
kantieji sugrąžino: Jagminienė iš N. Y. (2 knygas),
P. Ceginskis iš Sheboygan,
Wis.; A. Varerikienė iš Day
ton, O.; M. Vaichaitis iš Peterson, N. J.; J. Staugaitis
iš Newark, N. J., Joe Cress
iš Detroit, Mich.; D. Kasiu
lis ir D. Ališauskas iš Ke
nosha, Wis.; T. Gelmer iš
Eagle River, • Wis.; Mrs.
Kiefer iš Bayonne, N. J.;
E. Makarauskienė iš Baltimore, Md.; J. Griškauskas
iš Waterbury, Conn.; M.
Baradinskienė iš Kenosha,
Wis.; V. Mockaitienė iš
Gary, Ind.; Ad. Rupšys iš

mažiausia šviesa turi būti
užgesinta. Ir visi turi koo
peruoti.

Daug žmonių pasisako,
kad jie namie būdami ne
galėję išgirsti aliarmo blio
vimų ir todėl laiku nesusku
bę užgesinti šviesų. Tas įvy
kę ypač toliau kur nuo mie
sto. Ir pačiame mieste kai
kur negirdėta
švilpynių
bliovimo.

LIQUOB

(tęsinys)

ĮSTAIGA

Philadelphia, Pa.; M. Pažė
ra iš Gary, Ind.; A. Jūrei- '
konis iš Frackville, Pa.;
Mrs. M. Buckley iš Fair
field, Conn.; Th. Kassales
iš Long Beach, Cal.; Mrs.
A. želonis iš Shenandoah,
Pa.; J. Bartinikas iš Elizabeth, Pa.; J. Nokunienė iš
New Haven, Conn.; J. Gardavich iš Bristol, Pa.; Mrs.
A. Mickus, Hudson, N, Y.;
Mrs. A. Zautra iš Nashua,
N. H.
Visiems ir visoms dien
raščio ‘ ‘ Draugo ” priete.liams, kurie malonėjo su
grąžinti knygutes, tariame
didelį nuoširdų lietuvišką
ačiū.

Užpuolė mokinį
Du plėšikai užpuolė Har
per High mokyklos mokinį
William Cusser, 18 m. amž.,
arti jo namų, 6618 So. Oak
ley avė. Apdaužė ir atėmė
38 dol.
Cusser yra augalotas, sve
riąs apie 240 svarų, bet
prieš du banditus negalėjo
' atsilaikyti.

w!.

Budrikas nuoširdžiai užkviečia visus
U vežiojame
|M> vL-m»
Chicago.

REMKITB
SENĄ.
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
N.

KANTER, aav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St
Telefonas:

DIDEUlS lĄl’ABDAVu^VS MUSŲ
MUMINI AKO HTAKO
LINIŲ INSTRUMENTU.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPAKDUOTI

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES.
ELUTES su “cases” — $35.00. $37.50,
$45.00 ir $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANISKI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKUS, TENOR BANJOS —
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 Ir $150.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMICELAI
SMU1KOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.60, $3,00. $5.00.
$10.00 ir $15.00. Striūnos d«l vi
sų vlrftminėtų instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50.
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOTS,
CYMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brase ir “resd” Instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Ciarnetams,
Trl ūboms.
Sajtaphones,
Smuikoms Ir Gultarams.
GOLDSTEIN’8 MU8I0 SHOP
•14 Maiwell St.. Chlouro.

Atvyk ) mfisų jardą Ir apžiūrėk staką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWOKK — STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ. Dėl garažų, porėtą, viškų, skiepu ir flatų. PASITARK SD
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo naifių.

Storm Sasb, Combination — Door and lnsulation

Extra!

AFROKAVTMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Marąuette Manor

(!) sinių Pečių, Parlor Setų, Lovų, Mat

(!) rasų, Radio, Karpetų. Kainos žemos

| — sutaupimas nuo 30 iki 50 nuoš.

BOULEVABD 0014

Pi A D A D ^ra

Nutamsymo visas pagrin
das užgesinti visas šviesas
ir žmonėms pasitraukti iš
gatvių. •

atsilankyti į milžiniška Rugpiūčic
(!) Mėnesio Išpardavimą Rakandų, Ge

Miestas įtaiso daugiau
švilpynių ir ragina publiką, Jr
kad ateityje neįvyktų pra
Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
*-> z\D/aiv Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
silenkimų
su nutamsymo
taisyklėmis.
PIRM PIRKIMO

Extra!

liti

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel..- CALUMET 4591
Budriko Leidžiami Lietuviški Programai:

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

$100,000 STOCK LKHJIOATION PARDAVIMAS
SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 <J»no flH
vertės “elose out” kaina ................................................ QZ.ZuUU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
4 Cf)
$29.50 vertės, parsiduoda dabar nž ......................... .pin-OU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųtL Tikra vertė nuo $15.09#q «rr :Į_* tflC 7^
iki $85.00. Parsiduoda dabar nuo..
v
iJUU./U
FUR COATS, $75.00 vertės,
„
d-OQ n n
Parsiduoda po tiktai ........................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC
vilnoniai siOtai, $15 vert. nužemit. kaina

tfO O C
tfO.au

MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESAS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduoqq
da no tiktai .......................................................... )................ d>l.OO
$15.00 vertės. KOTAI,
tQ 7C
' parsiduoda po tiktai ......................................................... *PO«»w

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

Cash arba Lengvais IšmokžjtaMls

2-jų aukft. mūr. 2x6 numas —
2emčs sklypas yra 36x125 p.
vanduo: yra ir garadžiua_ 2
automobiliams.
Kaina .............
4 flptų mūr. 1x5 — 3x4 kamb.
žemes plotas 30 pCdų; karstas
Garadžitis 2 auto1 OAO
mobiliams. Kaina. ų) 1 1,OUU
Modernus 5 kamb. ‘coltagc' su
aukAtu cemento fundannnlu;

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

$12.300

5.400
6-klų kamb. medinis ‘cottagė’
su 75 pėdų frontažu. Yra tr
garadžlus 2 auto- 4* A CfMl
mobiliams. Kaina. $ *t,UUU
3 lietų mūr. namas (2x5 1x4 - 1x3), ntiouKM $140.04)
Htenrn hcat, 2 automobiliams
garadtlur, arti 70-tos ir 14c.
Halsted Street.
g

LIETUVIAI SALESMANAI

---- -----------------------------------------------

CRANE

H. WOJCIECHOWSKI
J. MAY
W. BRZEZ1NSKI
52OS SO. ASHLAND AVENUE

t

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

Brighton Park

$ 8.500

-

WHOLESĄLE

FURNITURE

500

2X4 kamb. mūrinis namas —
buugulow stogas, saulds saloyra fronte.
Kaina ....................

Tel. VICtory 1272

3039 South Halsted St.

GE

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
POCAHONTAS,
/r

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai OaOO
GENUINE POCAHONTAS,
$n nr
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ.

3

O. /
$|A C A

lv*OU

TEL. PORTSMOUTH 9022

BROKER
Dlnlng Room Setu — Parlor
Sets — Bedrooiu Setu — Rūgs
— Radios — Refrtgerators —

Washers — Mangels — aud
Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 0061
■--T-i

-

...........

, „ s-

- •

DRAUGAS
ARMIJOS KA RO PRAMOGOS

Sopulingosios Dievo Motinos Novenos
šventovėje gauta daug prašymų
Chicago. — Kun. Terence A. Seery, O. S. M., So
pulingosios Dievo Motinos
Novenos nacionalinis direk
torius, praneša, kad per
pusšeštų metų Novenos gyvavimo gauta daugiau kaip
šeši milijonai prašymų (pe
ticijų, intencijų) čia Nove
nos šventovėje.
Yra daug
asmeninio pobūdžio prašy
mų, kaip tai išgijimams,
darbo gavimams ir kiti ir
galybės intencijų, kaip tai
už popiežiaus sveikatą, pa
saulio taiką, draugų atver
timą ir kt.
Sopulingosios Dievo Mo
tinos Novena šiandien yra
plačiausia Amerikoj pasklydusi nacionalinė tleę^nocija. Kun. James RJ Keąne, O. S. M., ją inauguravo
Chicagoj 1937 metais. Da
bar ši devocija visam r pa-

Chicagos dalį

dūmais užklos
Chicagos ir apylinkių ci
vilinės apsaugos vadovybė
praneša, kad rytoj, antra
dienį, rugsėjo 1 d., tarp 11
ir 12 vai. naktį, bus išban
dyta Chicago miesto dalį
užkloti tirštais dūmais, kad
iš aukštų padangių ta
miesto dalis nebūtų mato
ma.
Šiam tikslui bus panau
dota visų aprtamentinių
namų, įvairių institucijų,
fabrikų ir dirbtuvių kūre
namų krosnių dūmai. Tūk
stančiai džianitorių įparei
gota per visą valandą nužymėtoj miesto daly kros
nis kūrenti taip, kad iš ka
minų kuo daugiausia dūmų
veržtųsi.
Šiam bandymui, paskir
ta miesto dalis yra tarp
Pershing
road,
Western
avė., 103 gatvės ir ežero.

Pirmadienis, rugp. 31, 1942

T- '

mu

šauly jau vedama 1,007-se
bažnyčiose ir 48-se kated
rose. Ji turima ir armijos
11-oj stovyklų. Devocijų ei
ga kiekvieną penktadienį
per radiją transliuojama.
Apskaičiuota, kad Novenos
pamaldas iki šioliai yra
aplankę apie 118 milijonų
žmonių.

X Kun. J. Mačiulionis, M.
I.C., Marijonų seminarijos
namo viršininkas, nuo pra
eitos savaitės atostogauja
Spooner, Wis. Š i ą savaitę
grįš prie pareigų seminari
joje. Tėvų Marijonų ūky
šiais metais nepaprastas
gamtos grožis ir derlius.

Pavogtas elektros

na sveikyn. Prieš kiek laiko
jis gydėsi Sacred Heart Sanatorium, Mihvaukee. Grį
žęs, jausdamas sveiku, stai
ga ėmėsi darbo ir tas paken
kė: pajuto paralyžių visoj
dešinėj kūno pusėj. Dabar
jau sąnarius valdo, bet dak
tarai draudžia eiti į darbą.
X Sv. Kazimiero akademi
joj mokslas prasidės trečia
dienį, rugsėjo 9 d., iškilmin
gomis šv. Mišiomis 9 vai.
ryto. Pirmametės ir antrametės susi rinks antradienį,
rugsėjo 8 d., 9 vai. ryto.
X “Residential Chicago”
tokiu vardu šiomis dieno
mis išėjo knyga, kurioje su
dėta apie 150 puslapių že
mėlapių ir apie 200 statis
tinių lentelių. Knygoje ne
tik plačiai aprašyta Chica
go praeitis, bet ir planai ateičiai. Kriygą galima įsi
gyti iš Municipal Reference Libraryt' City Hali. Beje,
knygą išleido Chicago Plan
Commission.
* 1*
X Kazimieras Kudirka,
“Draugo” spaustuvės darbi
ninkas šią savaitę išvyko atostogų. Į darbą grįš po La
bor Day ir “Draugo” meti
nio pikniko, Vytauto parke.

X St. Stanulis, uolusis
“Draugo” ir “Laivo” platin
Alex Burke and Sons
tojas, sirguliavo už tat ir
plytų dirbtuvėje, 3900 So.
dienraščio išnešiojimas pra
Cicero avė., penktadienį aėjusį penktadienį susivėlino.
Chemikalinio kariavimo U. S. tarnybos v yrai išbando stačiai verdančias liepsnas, ku
pie 70 darbininkų neteko
Linkime greit pasveikti. Stadarbo. Naktį pavogtas a- rios iš kovinių pabūklų kai žiežirbos sauja per 75 pėdų tolį. Tas bus rodoma Armijos nulių abu sūnūs yra U. S.
pie 700 pėdų varinis kabe Karo Pramogose Soldier Field, Chicagoj, rugsėjo 2 iki 12 d. imtinai. Verta tai ir ki
1 kariuomenėje.
lis, kuriuo iš Public Service tas kariavimo įdomybes matyti.
X Juozas Poška<, buvęs
Co. gauta dirbtuvei reika
“Jaunimo” leidėjas ir redak
linga elektros jėga.
torius, praėjusį trečiadienį
Burke kompanija susirUNorth Side. — Mūsų ko išvyko į U. S. kariuomenę.
pinusi ne mažiau už darbi
lonijoje susitvėrė komitetas, Prieš kiek laiko jis buvo įninkus. Nes vargiai bus
kuris darbuosis sužinot, kiek stojęs į prekybinį karo lai
gautas kitas kabelis esant
Švč. P. Marijos Sodalici go Inter-Student Catholic yra lietuvių Dėdės Šamo ka vyną, bet iš ten perėjo į ar
kariniams suvaržymams.
riuomenėj. Visi jie, kiek iš miją.
jos globoje Morrison vieš Action) taryba.
buty, Chicagoj, šiandie ati- Sesijos įvyks kasdien ryt- galės leis, sušelpti pasiunX Kun. Mikas Jodka, M.
čiant dovanėlių. Komitetas
Coliseum rengia
daroma šešių dienų šių 19- mečiais, popiečiais ir vakaI.C., Aušros Vartų parapi
sudarytas iš mūsų parap.
X Back of the Yard Coun
42 metų vasarinė Katalikų rais. Instruktoriais
bus
jos vikaras nuo praeitos sa
mas armijos
gyvuojančių draugijų atsto
vaitės atostogauja pas sa cil, Town of Lake, didelis
i Akcijos mokykla, kurioje kuone visi jėzuitai kunigai,
vų, kurie susirinkę į steigia
pamokas lankys apie pora plačiai žinomi jaunimo auk
vo tėvelius Lavvrence, Mass. bazaras prie W. 47 ir So.
mokyklai
mąjį susirinkimą Rėkų na
tūkstančių vidurinių mo lėtojai. Jų priešaky bus
Grįždamas pakeliui įvairiuo Damen Avė., jau baigiasi
Istorinis Chicagos pasta
muose pasiskirstė pareigo
kyklų ir kolegijų jaunimas, kun. Daniel A. Lord, jėzu
se miestuose mano aplankyti ir nuo pirmadienio, rugp. 30
tas Coliseum, 1513 Wabash
mis šitaip: pirm. V. Struokunigai, vienuolės, broliai itas.
keletą savo gerų pažįstamų. d. visi ratai, ratukai ir vi
avė., pertaisomas armijos
ga, sekr. E. Slautas, iždin.
soks biznis eis Šv. Kryžiaus
ir seminarijų auklėtiniai iš
Tokie vasarinės mokyk
X Kazys Jonaitis, savi
radijo mokyklai, kurią lan
J. Lebežinskas. Kiti prisiėmė
parapijos naudai. Back of
dvidešimties paskirų vals los kursai šiemet turėta
kys Stevens ir Congress
kitas pareigas. Nutarta ar ninkas vaistinės Brighton the Yard Council organiza
tybių, Šeimininkais lanky kai kuriuose didesniuose
viešbučiuose įgyvendinami
timiausioje ateityje sureng Park (2735 W. 43 St.), ata- cija per visą mokslo metą
tojams bus CISC A (Chica- miestuose.
armijos kadetai.
ti parapijos darže pikniką. trūkęs nuo biznio buvo iš kasdien duoda šiltus pietus
Tą pačią dieną bus ir vėlia vykęs keletui dienų poilsio
neturtingiems vaikams pra
250,000 dol. palikta Chicago turės
vos iškėlimo iškilmės. Gi a- į Saugatuck, Mich. Būdamas
Viskas bus
teinančią mėnesio pirmą sek studentu K. Jonaitis buvo džios mokyklose — parapi
įstaigoms
vieną savyvaldą
madienį užprašytos šv. Mi veiklus jaunimo tarpe, net jinėse ir viešose — visoj aracijonuojama
pylinkėj. Beje, tame bazare
Kainų administracija šios pašauktų kariuomenėn
X Ant. Kazlauskas, žino
San Francisco, Cal. —
Office of Price Adminis
nusprendė Chicagos mies intencija. Jų tėvai, draugai mas išradėjo prietaiso cen- darbavos ir šv. Kryžiaus pa
tration pareigūnai Chica Čia miręs žymus katalikas
tui pripažinti kainų nusta ir giminės eis prie šv. Ko tralinei šilumai taupyti, gyv. rapijos sąjungietės dvejose
goj pareiškia, kad ateinan advokatas paliktu testa
tymo ir kai kurių daiktų munijos. Einant į bažnyčią 2522 W. 45 St., palengva ei- būdose.
čiais 1943 metais, jų nuo
mentu paskyrė 250,000 dol. racijonavimo
savyvaldą. priekyje bus nešama ir tar
mone, bus racijonuojami
įvairioms
katalikiškoms Bus paskirti boardai, į ku nybos vėliava.
drabužiai, kenuoti vaisiai
riuos bus pakviesti žymie
Vienas iš komiteto
ir daržovės, kai kurie rie įstaigoms. Jo paliktų turtų
ji
p/liečiai,
kurie
nemoka

balai, maistui vartojami vertė siekianti vieną milimai tarnaus. Tie boardai,
Policija suėmė kaip įta
aliejai, kava ir kiti daiktai, joną dolerių.
sakoma, turėsią • teisę ir riamąjį Paul B. Bateman,
V
cukrų ir kitus daiktus ra- 27 m. amž. Išaiškinta, kad
JOSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
cijonuoti sulyg savo pažiū jis 1937 metais pabėgęs iš
rų.
SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS
armijos ir iki šioliai nebu

laidas, 70 be darbo

Nauja draugija

Vienai savaitei atidaroma
Katalikų Akcijos mokykla

Taupykite... Džiaugsitės

k

Štaii kas bus
“DRAUGO”

Nauja parapija

\>

!

LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvių
finansinė įstaiga

MES
Ol/iGZ, r
46-ti metai
MOKAME v /2 /O ; sėkmingai patarnauja

popiežiaus

LABOR DAY PIKNIKE
U

»

vo susektas.

......

•

KEISTUTO SAVINGS

pagarbai
Los Angeles. — Čia su
organizuota nauja parapija
ir pavadinta Šv. Eugeni
jaus vardu — popiežiaus
Pijaus XII pagarbai. Pijus
XII yra buvęa kardinolas
Eugenio Pacelli.
šv. Eugenijus taip pat
buvo popiežius nuo 654 iki
657 metų.
4j
■ - - ■ - ■ ------ •

"

1.12 Žmonių alps iš džiaugsmo kai 12 U. S.

War Bonai, verti $1,000.00 bus įteikiami.
2. Bus Lietuviškų valgių, gėrimų, šokių, pramogų.'

3. Phil Palmer orkestrą gros jauniems ir se

•

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Apdengia au vie.
nu kotu. . . gaunas
i viena valandą.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauna
mas.

4. Kuzmarskio orkestrą gros Lietuviškus šo-

BONDS

*

•

•u

Snm.Hyltlt

padarykit 1% gal.

STAMPS

UJU

kius ant atviros estrados.

5. GALUTINAI RENGIAMA PATRIOTIŠKA

▼iirtojlmnl, tiktai
»«»» nl galione.

IV O IK STLBIO

6. Amerikos Lietuviai rengiasi svečiuotis
"Draugo" Labor Day Piknike, Rugsėjo 7 d., 1942

m., Vytauto Parke, prie 115-tos tarp Cicero ir

M»\ VM U» PHiUMl.R APin
|f»Wlst RMHIHfK l’Rli-h
riiftNr. 1 a» n»r n: j»n

I

Crawford gatvių!
«

Labai Svarbus Visuomenei
PRANEŠIMAS
Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greižlansla, nes gelžkei lai daugiau ir daugiau užimti kaitės reikmenų pristatymu.

__

CJ

Panto
Form-

Floor Samiem.... |,.5O u, ,„Pną
LCnseetl Alyva................. r0 „j Rn|
Tnrpentlna«....................... ,a ui

PROGRAMAI
194';

i, u?
ųf?

1 gal.

SlrrO

i.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

sienines popieros

JIS YRA PLAUNAMAS

•NITEO STATES
DEFENSE

I

=AND LOAN ASSOCIATION=

BUY

niems.

/

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.
Jeigu Senatas perleis vienų bilų, tai geli*
keliams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių
kalnas.
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B E R L A N D' S

Dėl Alų ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nantį pasirinkimų galite rasti Aloje firmoje —

PAINT * WALLPAPER STORE
Glass — Brushes
Popiera Sukarpome Veltui.
1917 SO. HALSTED STREET
Phone: CANai 48fl«
Mes pristatom visur veltui

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue
Phone: LAFAYETTE 2584

Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS

■(

