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STALINGRADE EINA LEMIAMOS KOVOS
KAIP GYVENA LIETUVIAI
TREMTINIAI RUSIJOJE

TREMTINYS GRĮŽO IŠ RUSIJOS

Kaip lietuviai tremtiniai buvo vežami
4

/

z

Sovietai sako, kad miesto gynėjai
nepasitraukia iš pozicijų kalvose

į Rusiją. Tremtiniai Rusijoje turėjo

Naciai praneša, kad jau miesto

pėsti keliauti 300 kilometrų per 12

gatvėse vyksta kruvinos kovos

MASKVA, rūgs. 15.—Pri
Priešas lėktuvais smarkiai
spirti prie Volgos pakrančių atakuoja rytinį Volgos šoną.
Stalingrado gynėjai stipriai Matyt, jis siekia uždaryti
Rašo A. Vaičiulaitis, “Draugo” specialus korespondentas
laikosi savo pozicijose. Jie gynėjams pasitraukimą, ar
į įsitraukdavo į palapinę, im
(Tęsinys)
nepaduoda priešui kalvų, iš ba sulaukti pagalbos.
—Kaip siu maistu kelionė davo dainuoti, kad jo riks
kurių matomas ir toliau
Šiandie pusiaudienį išleis
mo nebūtų girdėti, ir nuvil
je?
griaujamas ir naikinamas tu komunikatu pažymima,
—Kur sustodavom, maistą kę atimdavo geresnius dra
miestas — didysis pramonės kad pietvakariniam Stalin
išdalindavo vieną kartą per bužius. Aš išsaugojau savo
centras. Miestas baigiamas grado šone vakar daugiau
dieną, iš ryto. Sustoti steng daiktus, dėl to, kad ant jų
keisti griuvėsiais ir pelenais. kaip 2,000 vokiečių nukauta.
davosi prie vandens, nors kelias dienas gulėjau. Api
Priešas padvigubina atakas
Maskvos fronte raudonar
vandens visados trūkdavo. plėšimų ir vagysčių buvo
tankais ir lėktuvais. Rusams miečiai per trijų dienų kau
Žmogui išeidavo litras van todėl, kad drauge buvo įmai
negalima toliau atsimesti, tynes atsiėmė kai kurias
dens per dieną. Duodavo šyta ir kriminalinių kalinių.
nėra kur, praneša karo ko pozicijas nukovę apie 4,000
—O po to mėnesio?..
duonos apie 600 gramų ir
respondentas.
vokiečių. Daug tankų sunai
—Po mėnesio mane iškėlė
sūdytos žuvies šmotelį. Nuo
*
Rusų lėktuvai ir tankai kinta.
Po dvė34 metų ištrėmimo Rus!joje dr. M. Devenis (centre) grįžo Amerikon. Čia
tos žuvies dar labiau ištrokš į Narjenmar. Vietos kalba ‘
vis dar turi svarbų vaidme
(Iš Berlyno per radiją pra
davom. Todėl kai traukinys tai reiškia Raudonojo uosto j jis vaizduojamas su savo šeima Waterbury,. Conn.
nį Stalingrado gynime. Pri neša, kad vokiečiai Stalingra
sustodavo, iš visų vagonų miestą. Pats uostas jau yra
pažįstama, kad priešas tai de paėmę svarbiausią gele
kildavo šauksmai: “Vandens, ant Ledinuotojo vandenyno
Balkanuose sukilimai; vienur, tai kitur įsilaužia į žinkelio stotį. Kovos vyksta
vandens!”
krašto.
rusų įsitvirtinimus, bet tas • kai kuriose miesto gatvėse.
—Ilgai vežė?
800 nužudyta
Raudonajam uoste man
jam ima daug laiko pašėlu Sako, vokiečiai darą pažan
—Nuo Vilniaus važiavom teko gydyti tremtinius ligo
siai kovoti ir jam tenka mil gą ir numatoma galutinė
16 dienų. Ligi galo nežino ninėj ir ambulatorijoj. Ten
LONDONAS, rūgs. 15.— žiniški nuostoliai.
'kovų faza).
SAN FRANCISCO, Cal., ta duobė ir daugelis šukių, Prieš nacių vykdomo teroro
jom, kur veža. Vežami sėdė dirbo apie 600 žmonių—trem
davom—ir tiek: vieni dai tinių. Jie iškraudavo ar pri r.ugs. 15.—Vakarų apsaugos taip pat susekta šruotų,
bangą Balkanų valstybėse
vado
Įeit.
gen.
John
L.
De
Komunikate
sakoma,
kad
kraudavo
laivus,
kurie
atei

nuodavo lietuviškas dainas,
gyventojai
atsako sukili
kiti verkdavo. Savo tarpe davo iš Archangelsko. Dau Witt išleistam komunikate rugsėjo 9 d. Oregono pakran mais, anot apturimų žinių iš
nedrįsom atvirai įsišnekėti, giausia pasitaikydavo tarp pažymima, kad, matyt, japo tėse, kur yra tankūs miškai, įvairių šaltinių. Didžiausi
nes iš kalėjimų jau buvom ligonių sužeidimų ir skorbu- nų jūrinis lėktuvas Oregono pastebėtas nedidis jūrinis revoliucinio pobūdžio sukili
patyrę, kad visados esti pri- į to l'gos. Daug sirgdavo nUo valstybės miške, arti Mt. lėktuvas. Paskiau patrulinis mai vyksta bulgarų valdo
WASHINGTON, rūgs. 15. lengvai gali sukirsti japonus.
maišoma provokatorių. Daug maisto nepritekliaus — kojų Emily, sukėlė gaisrą, kurs U. S. armijos lėktuvas už moj Makedonijos daly. Anot
—Rear admirolas W. H.
Jis laikraštininkų paklau
ko galvoti nė negalvodavau, tinimas, kūno tinimas. Visą greitai užgesintas. Gaisro kokių 30 mailių nuo pakran žinių, tenai naciai nužudę
Blandy
grįžo
iš
inspekcijos
stas, ar Amerika yra pozici
nes mintys buvo atšipę nuo laiką toj stovykloj nemačiau vietoje rasta bombos išraus- čių pastebėjo submariną ir apie 800 sukilėlių, kuriuos
Pacifike
ir
spaudos
konfe

joje
suklupdyti japonus Pa
jį atakavo. Atakos pasek
ilgo sėdėjimo kalėjime, vie nė vienos bulvės. Jokių dar
naciai vadina “banditais.”
mės nežinomos. Tad spėja Tenka ir Jugoslavijos make rencijoje pranešė, kad U. S. cifike, atsakė:
lutėse. Taip bevažiuodami žovių taip pat nebuvo. Tad
Ašies
stiprumas
laivynas Vakariniam Paci
“Taip. Bet mes neturime
ma, kad tas jūrinis lėktuvas
sužinojom apie karą septin ligoniams sunką darydavom
donams.
fike turi persvarą ir visados laikytis įgytose pozicijose.
turėjo sąryšio su submarinu.
tą kelionės dieną.1 Vienoj iš spyglių ir serbentų lapų dar gana galingas
Naciai terorą Balkanuose
Turime veržtis priekyn. Ge
Oregono pakrantės nepa
stoty bobutės, einančios pro nuo skorbuto ligos. Iš lietu
vykdo stengdamies iš tų
riausias gynimąsis yra smar
prastai miškingos. Tad, ma
šalį, paklausėm pro langelį, vių Raudonajam uoste bu
kraštų išspausti kuo daugiau Britai sausžemiu
CLEVELAND, O., rūgs.
ki ofensyva. Neturima sto
kas naujo. Ji mums atsakė: vau tik aš vienaą. Buvo ten 15. — Nepaisant kas galės tyt, japonų tikslas buvo miš visokių gėrybių savo karo
vėti tose pačiose vietose.
“Ar žinot, kad jau karas?” 300 lenkų, kurie vėliau buvo įvykti iš kovų visuose fron kuose sukelti gaisrus.
reikalams, o gyventojai prie atakavo Tobruką
Turime veikti ir tai be del
Dar paklausę sužinojom, kad paliuosuoti.
LONDONAS, rūgs. 15. —
šinasi. Kai kur partizanų
tuose, bet viena aišku, kad
simo.”
vokiečiai užpuolė rusus.
Admiralitetas paskelbė, kad
grupės nacius pliekia.
Beje, Raudonasis uostas ašis jau persimetusi per sa- Penki konvojaus
praeitą sekmadienį vokiečių
TREMTINIAI SKIRSTOMI stovi Pečioros upės žiotyse.• vo galingumo viršūnę ir gaokupuojamą
Libijoje Tobru- Vichy deportuoja
laivai
nuskandinta
Aš ten išhuvau nuo 1941 m. lingumas mažėja, pareiškia
ĮVAIRIEMS DARBAMS.'
Londone
mažinamos
ko .uostą britai atakavo iš
—Kur pristatė jup, , kai rugpiūčio pabaigos ligi gmo- brig. gen. Leoną rd P. Ayres.
OTTAWA, Ont., Kanada,
oro, jūros ir sausžemio. Bu 20,000 žydu
džio vidurio. Po to pėsti j Bet ašis turi dar daug puolinuvežė ?
rūgs. 15.—Kanados laivyno elektros šviesos
vo išlaipintas stiprus britų
VICHY, nigs. 15.—Neoku
—Pirmiausia mėnesį dir ėjom apie 300 kilometrų į, mo pajėgų ir yra pavojinga. į^nįsterija paskelbė, kad
LONDONAS, rūgs. 15.— karių dalinys. Sukėlęs vokie
vieną
stovyklą
—
sovchozą.
Savo
rėžtu
sąjungininkų
k,a
puotoj Prancūzijoj suimta
bau skirstymo stovykloj —
ašies submarinai atakavo Kuro (anglių) taupymo su
čiams didelius nuostolius da
Ten
dirbo
kiek
žemės,
bet
i
rinis
stiprumas
didėja
daugiau kaip 20,000 žydų,
palapinėse, kur kaip gydyto
sąjungininkų konvojų Atlan- metimu šiame mieste žymiai
linys
pasitraukė.
Britai
taip
daugiausia
vertėsi
gyvuli

Brig. gen. Ayres neseniai, įjke
Nuskandinta keturi
kurie pradėjus 1936 metais
jas, buvau pristatytas prie
sumažinamos elektrinės švie pat turi nuostolių, nes Tobninkyste.
Buvau
vėl
paskir

išėjęs
p_tarnybos
;
Jis
dirbo
!
prekiniai
laivai
ir
Kanados
iš kitų šalių atbėgę Prancūskirstymo. Žmonės buvo skir
sos naktimis. Tik didelio rukas stipriai vokiečių sau
tas gydytoju. Gydžiau ne tik karo departamento statisti
zijon, o paskiau iš okupuo
stomi prie kelių tiesimo, miš
eskortinis laivas Raccoon.
trafiko gatvės bus nušvies gojamas.
kalinius, bet ir senesnius kų skyriuje
tos Prane’zi jos dalies atsikė
kų darbams, į uostą, į anglių
' šio laivo visa 58 vyrų įgula
tos. Visose antraeilėse gat
(Berlyno radijo praneša,
kasyklas arba į invalidų imtinius, kurie ten jau lai
lę neokuęuotojon. šio mėne
žuvo. 10 vyrų žuvo su prevėse ir trafiko signalai nak kad italai ir vokiečiai Tobrusvai
gyveno.
sio gale jie bus grąžinti į
stovyklas. Skirstymo punkte
kiniais laivais.
Indusu partija
timis bus uždaryti.
ke greit apsidirbę su išlai
(Bus daugiau)
savo šalis—naciams stačiai
prieš man išvykstant buvo
Apie konvojaus užpuolimą
pintais britais. Paimta ne
į nasrus.
apie 25,000 žmonių iš įvairių
GEN. MacARTHURO STO
britams siūlo taiką
platesnių žinių nepaduoda
laisvu}. 6 britų lėktuvai nu
vietų—Murmansko, Maskvos
VYKLA, Australija, rūgs.
ma.
mušti ).
NEW
DELHI,
Indija,
rūgs.
Estijos kalėjimų. Invalidų
15. — Sąjungininkų lėktuvai
Sekretorius Atflee
15.-»-Hindu Mahasabha polistovyklose irgi
gaudavo
bombardavo du japonų pre Sąmokslas prieš
tinės partijos
komitetas Naciai jau keičia
tremtiniai darbo. Skirstymo
kinius laivus Naujosios GyiNewfoundlande
WASHINGTON, rūgs. 15. pasiūlė britų autoritetams
stovykloj dirbau ir ambula
nejos apylinkėse. Laivų li Nikaraguos prezidentą
LONDONAS, rūgs. 15.—
— Prez. Rooseveltas prašo Indijos dominijos klausimą savo giesmę
torijoj. Apžiūrėdavau kas
kimas nežinomas.
MANAGUA,
Nikaragua,
Britų
dominijų sekretorius
kongreso, kad ir toliau būtų padėti į šalį ir Indiją kari
dien ligi 200 žmonių. Anglių
NEW YORK. rūgs 15.—
mokama alga buvusiam am niai paruošti prieš ašį.
NEto YORK.—Per radiją rūgs. 15.—šios respublikos Clement R. Attlee nuvyko J
kasyklos buvo Vorkutoj, kur
Britai per radiją praneša, iš Tokijo pranešta, kad ja prezidentas A nas tas i o So- Newfoundlandą bėgamaibasadoriui Japonijai Joseph
Mahasabha partija yra
skaitėsi sunkiausias darbas.
moza praneša, kad prieš jį, eiais reikalais. Iš tenai jis
kad nacių vadai jau keičia
C. Grew, atsižvelgus į. jo
trečioji didžiausia politinė savo karo giesmę. Pirmiau ponai kovoją tik už rytinės prezidentą, susektas ašies vyks Kanadon.
Drobinėse palapinėse, kur specialius patarnavimus val
Azijos, bet ne kitų šalių,
partija Indijoje.
agentų ir politinių priešinin
jie nuolat šaukdavo, kad tik kontrolę.
kiekvienoj būdavo apie 400- stybės departamentui. v
WASHINGTON. — Vals
rai
jie
laimėsią
karą.
Dabar
WASHINGTON. — Paci
kų sąmokslas tikslu jį užmu
500 žmonių, pasitaikydavo
•
tybės sekretorius Hull aš
plėšimų, vagysčių. Aš pats LIVERPOOL.—Į priemies fiko laivyno orinių jėgų va jau jie šaukia, kad nieku
LONDONAS. — Britų la šti.
Prezidentas nepasako, k«> triais žodžiais smerkia Vi
savo akimis esu matęs, kaip tį nukrito ir susprogo bara- du paskirtas rear adm. John būdu nepasiduosią (nekapi kūnai atakavo Wilhelmshaapiplėšė dienos metu vieną žinis balionas. 20 gyvenamų H. Towers. Tai nauja pozi-’ tuliuosią). Reikšmingas skir ven, svarbiausiąją vokiečių kių priemonių bus imtasi chy vyriausybę už žydų de
tumas.
portavimą.
cija.
laivyno bazę, Vokietijoje.
prieš sąmokslininkus.
žydą. Padoriau apsirengusį namų sugriauta.

dienų. Nepaprasti šalčiai

Praneša, kad Oregone japonai
bandė sukelti gaisrą miškuose

U. S. laivynas turi persvarą
Vakariniam Pacifike - admirolas

Nori, kad alga ir
toliau būtu mokama

Trečiadienis, rųgs. 16, 1942

DRAUGAS

Sudiev Chicaga! - sveiks Mt. Carinei!

GEORGIA’S SEKANTIS GUBERNATORIUS

Naciai padidino mėsos
kieki per savaitę
12 uncijų

Pirmieji įspūdžiai Pennsylvanijos žemėje
i kaip biznieriai, jų yra? —
vis klausinėjo naujasis asis
8. Lietuviai prasimuša
tentas savo klebono.
į gyvenimą
— Mes turime du gydyto
Kelionėje naujasis asisten jus lietuvius: dr. Petrą Jutas vis klausinėja klebono fcinską ir dr. V. L&stauską.
apie Mt. Carmel lietuvius, jų Turime ir du dantistus: dr.
Brazauską ir dr. Andriuliogyvenimą, rūpesčius.
— Kadangi čia nėra jo nį. Turime įvairių biznierių,
kių karo reikalams pramo fotografą, bankininkų, du
nių, tai jaunieji vyrai ir mer laidotuvių direktorius. Bet
gaitės keliauja į didesnius štai, ko mes neturime. Mt.
miestus, ieško ten darbo. Iš Carmel nėra nė vieno lietu
parapijos apie 100 vyrų pa vio lavver’io (advokato) ir
imta į Am. armiją, aiškina taip pat nė vieno barbeno.
O čia vieta gal būtų ir ne
klebonas.
— O kaip stovi lietuviai bloga.

(Tęsinys)

miesto gyvenime?
— Ar lietuvių vaikai no
— Lietuviai prasimuša, riai eina į mokslus?
toliau aiškina kun. Končius.
— Mt. Carmel mokslus ei
Mieste lietuviai tesudaro tik nančio jaunimo yra labai
vieną devintą dalį gyvento daug. Turime 3 klierikus,
jų (apie 2000), tačiau Mies- daug kolegijų ir universite
to Tarybos pirmininkas jau (to studentų. Iš mūsų parakeleri metai yra lietuvis Ba pijos nemažai yra įstojusių
lys Jakutis. Jis gerai tvar į vienuolyną. Šv. Kazimiero
ko miesto finansus, veda pa Seserų vienuolyne yra bene
gerinimus ir gražina mies 16-ka iš šios parapijos.
tą. Iš 6 policininkų, 3 yra
Kaip teko patirti, Mt. Car
lietuviai.
mel tuo atžvilgiu istoriška
— Čia yra mokyklų ir net
viela. Čia gimė Šv. Kazimie
aukštesnių, ar lietuviai uži
ro Seserys. Čia gyveno jų
ma jose kokias nors vietas?
kūrėjas kun. dr. Staniuky— O taip. frigh school nas, čia ir pirmoji lietuvių
mokyklose moko šie lietu seserų vedama mokykla bu
viai mokytojai: Juozas Am- vo įkurta.
fcrozas (jis yra ir sporto ve
dėjas), Kaz. Biliauskas, Jur 9. Kaip organizacijos.
gis Kavaliauskas (Kavai),
Parapijoj veikia keletas
Kaz. Sakevičius, Ramona Le- organizacijų. Sodalietės net
nauskaitė, S. Ambrozaitė, E- į tris grupes padalintos: mo
milija Arcikauskaitė.
kyklos s o d a 1 i e Vė s, high

Pradžios mokyklose (vie
šose) dirba šios mokytojos:
Emma Kelminskaitė, kuri yra mokyklos vedėja, Natali
ja Kltmiūtė, Ramona Venderaitė, Anielė Sideraitė, Leo
ną Janilionytė (Leonis).

< "Draugą*”
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bartiniu laiku mūsų miestelyje nieko tokio ypatingo.
Viskas eina tuomi pačiu sun
kiu gyvenimo keliu, kaip ir
pirmiau. Ir čionai, kaip ir
visur, jaunuolių skaičius ma
žėja. Vienas po kito palieki
tėvus ir gimtinę vietą, nes
būtinas visų reikalas ginti
šios šalies laisvę.
Šiaip jau žmonės gyvena
rainiai. Senoviškos peštynės
išnyko. Kitados buvo springval iečiai pasižymėję savo ka
ringumu, bet laiką® if ap
linkybės keičiasi. ‘ • j ’

school ir trečioji — baigu
Vienam negerumai ^prany
sių mokyklas. Gyvojo Ro
kus,
kitas atsirado, būtent
žančiaus dr-ja įsteigta kar
tu su parapija. Šioj koloni lietuviškų pavardžių kraipy
joj veikia taipgi Lietuvių mas. Mažuose miesteliuose
Klūbas, gana stiprus, jis ruo-l po visų svarbesnių švenčių,
šiasi dabar savo .piknikui arba kitokių įvykių, vietos
Lietuvių parke (klebono rū anglų laikraštukai iš kitur
pėsčiu gautas gana didelis atvykusių žmonių garsina
pavardes. Tuomet galima už
sklypas žemės ąžuolyne).
tikti neva lietuviškų pavar
džių, kurios tiktai vietiniams
10. Auksinis jubiliejus.
žmonėms gal būti kiek ir ži
Už mėnesio parapija švęs nomos. Bet kitur gyvenan
dideles iškilmes — auksinį tiems, aš manau, kad nieks
(50 metų) parapijos įstei nepajėgtų atspėti, kokios
gimo jubiliejų. Komitetas tautybės pavardės?
jau visu frontu dirba. Iškil
Kai kurių pavardžių ori
mės tęsis net per ketvertą
dienų. Visi dirba ir laukia ginališkumo negalima •visai
svečių ir tų didelių švenčių. surasti. Kas bus už kelioli
Roselando Deksaiukas kos metų, jeigu mes, lietu
viai, taip nesąmoningai kraiNUMieniflimaa . .unglai ! Pysime savo pavardes’ KiSvieses satelMa im^a«s tų tautų žmonės nesigėdija
protui, negu tuičlas Ir pai- sav0 pavardžių, tiktai mūsų

j

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALamet 6877

134 N. LA SALLE ST.

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
Kitomis valandomis pagal sutartį

1
t*'Draugaa”

Acm» teleohoto)

1.00

šias aukas įteikė kun. P.
LIETUVIAI
Skrodenis, MIC., Šv. Petro
flin St., seniau sirgęs irgi parap. klebonas, Kenosha,
DR. P. ATKOČIŪNAS
neapsėjo be ligoninės. Da Wis.
DANTISTAS
bar vėl sune,galėjo. Savo na
1446
So.
49th Court, Cicero
Visiems mūsų bendradarmuose dukters slaugės stro-.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
piai prižiūrima,. Namiškiai, biams ^širdžiai dėkojame.
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.tt.

Tėvai Marijonai 3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poptet.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I
Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jaa, įriedami
Uegzamtnuott jav moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo moludae
gali suteikti.
U MASTAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina

BONOS SO l'VE C0A5E OUT OP RET1REMCNT-BUT MINO V3U-ONLY
OUaCnON

Offioe UL HEMlock 4848

Philadelphia, Pa.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

Sv. Vardo draugijos
darbuotė
Rugsėjo 6 d. įvyko šv.
Vardo draugijos posėdis.
Svarstyta apie ruošiamą pa
ra pijos naudai balių, kure
įvyks rugsėjo 20 d., parapi
jos salėje. Pradžia 4 'vai. po
piet. Baliaus vadovybė vie
ningai dirtm. Matoma, kad

sukviesti svečiai nebus ap
vilti. Vieningas darbas vi
sados duoda geras sėkmės.

—Courtety United Featuret Syndicutc.

Petras Jurgaitis
sunegalėjo

TaL OANal 0207
Saa. UL: PROspeet 0089

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedeliomia sanitaras

DR. P. L ZALATORIS

2423 VVest Marųuette Rd.

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 tr nao 0 iki 8 vai. rak
Nedaliomis pagal entart*.
Offioe UL TARda 4797
Namų tai. PROapaet 1990
TaL YARda BMl.

KENvosd 6407.

GYDYTOJAR IS CHIRURGAS.

736

35th Street

Pritaikina akinius
ataakomingal ui
prieinamų Įminiu

IOS F. BUDRIK
kkaltume

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DDL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

TARDS 3088

DAKTARAI
TeL YARda 3149

DU. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

TeL CANai 6909

2158 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cennak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iU 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Ave.
TsL OANal 7171
Nuo B vaL ryto Ud fi vaL kasdien
Ofiso TeL ............ VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua,

OR. CNAR1ES SEGAL
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tro8 lubos)

Tel. MIDway 2880

Chicago, 111,

OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
ir pagal sntartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vale.
Sekmadieaiait taipgi pagal sutartį. Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Ras. telefonas KEslsy 9434.

TtL Cicero 14M

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
OFISO VALANDOS:
RssMsnotja: 0000 Be. Artanlan Ava. 9 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, VALANDOJ
ir pagal autartį.
Nao 10-12 V. r/to; 2-3 ir 7-8 v. vak.
VALANDOS: U v. tyto iki 3 popiet
6 iki 0 vai. vakare
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliojus nno 10 ik. 12 vai. dien%
■
i i .... a ■■ ■
...
—
TaL Cicero 1404

1821 So. Halsted Street

Kad Mbime nuoširdūs,
mes ptrmfausta turime būti
tafotagi, nes pirma turime
turėti medžiagas, kuriai ga
lėtume taikyti papuošalus.

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vaLi ano 1-3; nuo 0:30-8:00

Petras Jurgaitis, 219 Mif-

TaL REPnbllc 7808

LIETUVIS DAKTARAS
: OPTOMETRISTAS

DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Ofiso taL OANal 8846
— Kaip lietuviai mokiniai,
Ofiso vsL: 2——4 Ir 7—9
ar pasižymi moksle ir kito
Samdoj pagal sutarti.
DR. G. SERNER
Res.: 7064 So. Fairfield Aveaw
se srityse.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Ree. teL: HEMlock 9180
25 metų patyrimas
— Ir dar kaip. Jie moks
Dr.
John
J.
Smetana
Tel. Yards 1829
TsL YARdl IBM
le užima pirmą vietą, šiais
Pritaiko Akinius.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
mokslo metais iš 200 high
Kreivas Akis
OPTOMETRISTAI
BR. C. VEZEUS
IAtaiso.
school mokinių 4 buvo iš
1801 So. Ashland Avenue
DAHTIBTAfl
Kampas 18-tos
Ofisas tr Akinių DfrMnvfi
rinkti garbes nariais į Na
Metanas: OANAL OSSS, Cblesgc
4645 So. Ashland Avenue
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALAM BOS:
tional Honorary Society. Iš
srti 47th Btnst
kampas S4th St.
Kasdien 8:80 a. m. tkl 8:80 p. m.
vaL:
ano
9 vsL ryto iki 8 vai. vak
tų keturių du lietuviai: Juo
.
Trsdtnd.
lr
Mtad.
0:80
a.
m.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
tkl T r 00 p. m.
Seredoj
pagal sutartį.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
zas Kijauskas ir Anastazija
Telefonas: HEMlock S849
Damarodytė, gabiausi moki
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOM
NARIAI
niai. Sporte taip pąt lietu
DR. PEIER T. BRAZIS
viai moksl. turį. noriausius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TA OANal 01111
Ofiso t«L VIRgiaia 0090
Rssidenctjm taL: BEVsrfcr 9844
sportininkus fut'bohsfcus ko
6757 So. VVestern Ave.
DR. S. BIEŽIS
mandoje, kaip Pasaulis, Ber
OFISO VALANDOS:
DR. T. DUNDULIS
notas, Guzevičius ir kiti.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS
GYDYTOJAS IS OHIRURGAB
Nedeliomia pagal sutartį
— O kaip su profesiona
2201 W<cst Cermak Rd.
| tallk>B imonė’ Kame P™’
4157 Archer Avenue
lais, kiek lietuviSj' turi ir kas gudravimas.
Telefonu CANai 4796 ■
Valandos: 1-3 popiet fa- 7-8 ▼. vak.
___________________________ žastis to, kad mūsiškiai taip
Ofieo vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. k Sekmad., Trečiad. ir Seėtad. va
Trečiadieniais pagal sutartį.
mėgsta svetimomis plunks
DR. PETER J. BARTKUS
karais ofisas uždarytas.
tį, MEBUSN MKN BUBBH
nomis dangstytis, sunku pa Rea. 0958 Bo. Talman Ava.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REZIDENCUA:
KEERECT/ SIATS, I NESū
SAVHlESB «K»G!H£ BON*T
a. TaL GROvshlIl M17
sakyti
?
Dzūkelis
1913 So. Halsted SL
TD BUV UNITED STATES
3241 West 66th Place
TELL ME KVRE SOlNG
TOWORKAf

TeL STAte 757]

Room 2014

Jo-Carrol Dennison, Tyler,
Šias aukas surinko žino- Tex., buvo išrinkta Atlantic
ma TT. Marijonų bendradar City, N. J. Miss America
Iš Racine, Wis.
bė, O. Sokelienė, iš Racine, 1942 metams, kaipo gražuo
lė.
Agota Zizmickaitė $10.00 Wis.
Serafiną Kumpienė 5.00
Juzefą Zalatorienė iš Ke
Barb. Balčikonienė
2.00 nosha, Wis., aukojo $5.00.
Mylėk savo gimtąją šalį,
Agota Gališanskienė 1.00
Serafiną Kumpienė iš Ra savo tautą — mylėk visur ir
Emilija Keturakis
1.00
Mateušas Tyla .... 1.00 cine, Wis., (kun. Vitkui) au visada. (Dr. T. Toth).
Teklė Petkienė ....
1.50 kojo $20.00.

matydami savo mylimo tė
vuko rimtą sunegalėjimą, su
kvietė šeimos narius: Parkviesta ir duktė sesuo vie
nuolė — Dovydą.
Skubia
daktaro pagalba, dėkui Die
vui, vėl sustiprėjo.
K. D.

—

ADVOKATAS

bažnyčios altoriui

Jonas Piepulis ....

Kas kasa dorovei kapą,
tą tamsybių angelas vaini
kuoja.

Iš Nevv Yorko praneša,
kad Vokietijos radijas pas
kelbęs, jog kitą mėnesį vo
kiečiai gyventojai gaus 12
uncijų per savaitę daugiau
mėsos, negu gavo. Bet tai
nebus padidinimas maisto,
tik šiek tiek grįžtama prie
tos normos, kuri buvo ba
landžio
mėnesį.
Duonos
gaus tiek, kiek gaudavo per
eitą balandžio mėnesį (mat
tą mėnesį buvo maistas su
mažintas ), o mėsos negaus
tokio kiekio, kokį gaudavo
balandžio mėnesį, tik trupu
čiuka padidino mėsos por
ciją. Nebus nė ko palaižyti.

Ellis Arnall, 35 m., State Attomey general, ir Mrs. Arnall gavo žinią, kad demokratų primary rinkimuose jis SKELBKITES “DRAUGE’
laimėjo prieš Eugene Talmadge. Nominavimas guberna
torium lygu išrinkimui.
Bronė Sirtautas ..
Antanas Petronis ..
aNv • N
x s• ••••••••••••
Mainos laikai
Aukos Argentinos
aNv • N
a v • ••••••••••••

Spring Valley, IM. — Da-

MISS AMERICA

“Darbai parodo
gą” .(Goetheį.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. L JENKINS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

(Lietuvis)
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Nuo
1—4 ir nuo 7—9 vakare
Rez. Tel. L’AFayeUo 0094
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
Jeigu
Neatsiliepia
—
MORE.
pagal sutartį
Sauk KJEI/zje 2868
Ofiso telefonas PROspeet 6737
VALANDOS:
Narny telefonas VIRglnia 2421
meilės jė Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak,
Penkt., Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak,|
REMKITE 'DRAUGĖJ
bekaad. Pagal Sutarimą _

t

Trečiadienis, rūgs. 16, 1342

■

SPAUDOS APŽVALGA
(NR. 10 — NEW YORK, N. Y^ 1942 M. RUGP 31 D.)
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA
Jungtinės Valstybės
atsisako pripažinti Sovietų
pretenzijas j Baltijos
valstybes

Bostone išeinantis “Christian Science Monitor” rug
piūčio 15 dienos laidoje įdė
jo savo korespondento iš Va
šingtono straipsnį “U. S. Declines to Recognize Soviet
Claim to Baltic Area”, ku
riame jis rašo:
“Šiandien patirta, kad J.
Amerikos Valstybės atsisa
kė pasekti Londono pavyz
dį, suteikiant kad ir daliną
pripažinimą Rusijos preten
zijoms į Baltijos valstybes.
“Ši vyriausybė yra aiškiai
nusistačiusi stovėti poi šio
karo už mažųjų Rytų Euro
pos šalių tautinę, politinę ir
ekonominę nepriklausomybę,
nežiūrint spaudimo priešinga
kryptimi.

mmiil
šiaurės Centralinės Rusijos, tegoriją nereiškia, kad Lon
Jungt. Amer. Valstybės, ma donas visiškai sutiko su aiš
tomai, jaučia, kad Baltijos kiu Sovietų noru gauti są
klausimas gali būti išspręs (jungininkų pritarimą, kiek
tas po karo taikiai ir drau tai liečia tų trijų kraštų kon
trolę ateityje.
gingai.
“Čia yra stiprios simpati
“Faktinai, Amerikos nuo
jos rusų pozicijai, ypatingai mone, britų žygis buvo pa
akivaizdoje įrodyto Sovietų darytas kaip geros valios
spėjimų tikslumo, kad ma gestas Sovietų Sąjungai tuo
žosios valstybės prie jos va momentu, kai pastaroji ne
karų sienų bus panaudotos ša veik visą ašies atakos
kaipo kelias užkariavimams, sunkumą ir matomai reika
ar kaip satelitai. Nežiūrint lauja padrąsinimo ir solida
į tai, čia yra labai daug ofi rumo”.
cialios simpatijos Estijai,
Panašų straipsnį rugpiū
Latvijai ir Lietuvai, į kurias čio 15 dienos laidoje įdėjo
žiūrima, kaip į bejėgį galin plačiai skaitomas ir įtakin
gesnių tautų įkaitą.
gas New Yorko dienraštis

'kiant jiems speciales “pri
vilegijas ir pripažinimą” ant
“asmeninių” pagrindų.
“Čia tikima, kad Londo
nas sutiko tą pakeitimą pa
daryti akivaizdoje stipraus
Sovietų diplomatinio spaudi
mo ir kairiojo sparno sferų
viduje. Vašingtonas, tačiau,
neskaito, kad tai reikštų,
kad britai yra pasiruošę pri
tarti panaikinimui tų trijų
mažųjų valstybių aiškiai lau
žant Atlanto čarterį.
“Kaip čia aiškinama, A“Amerikos pasitikėjimas,
merikos pozicija nėra tiek
kad
britų vyriausybė nepa
aktyvi reikalauti, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva būtų keitė savo pagrindinio nusi
laisvos, bet kad mes nuolat J statymo, kiek tai liečia At
ir nesvyruojančiai atsisaky- lanto Čarterio pritaikymą
davom ir atsisakysim pripa Europoje, yra sustiprinamas
žinti bet kokį jų suvereniteto faktas, kad ši vyriausybė
pakeitimą, nežiūrint ar tas nebuvo informuota apie bri
pakeitimas bus padarytas A- tų projektuojamą nusistaty
merikos sąjungininkų ar prie mo pakeitimą Pabaltės val
stybių atžvilgiu. Akivaizdo
sų.
“Yra žinoma, kad Balti je glaudaus Londono ir Va
šingtono kooperavimo, išro
jos tautų pokarinio statuto
klausimas iškilo, kai prieš do tikra, kad Britų Užsienių
Reik. Ministerija būtų iš an
keletą mėnesių į šią šalį at
vyko Sovietų premjeras Via- ksto informavusi šią šalį,
kiek tai liečia tokį didelį nu
česlav Molotovas. Nors, kaip
suprantama, rusai jaučia, sistatymo pakeitimą.

“The New York Sun”.

Tenka atkreipti dėmesį į
Sovietų propaguojamą min
tį, kad esą mažos Baltijos
valstybės esančios pavojin
gos jos saugumui, nes vė
lesni įvykiai tą įrodę. Mūsų
nuomone, tas įrodymas bu
vo kaip tik priešingas. Kaip
žinoma, vokiečiai labai greit
perėjo per Sovietų okupuo
tas Baltijos valstybes, kurių
gyventojai sukilimu sunkino
“Tuo pačiu metu Jungt.
Sovietų kariškus veiksmus.
Amer. Valstybės nėra ma
Visai kas kita būtų, jei So
tomai susirūpinę dabartiniu
vietai nebūtų okupavę Bal
britų vyriausybės veiksmu,
tijos kraštų. Pradėjus voišmetančiu iš oficialaus di
čiečiams puolimą jie būtų
plomatinio sąrašo Estijos,
kad
tų
mažų
šalių
kontrolė
“Kaip čia interpretuoja gynėsi ir neabejotinai kvieLatvijos ir Lietuvos minis
trų vardus, nors ir sutei- yra būtina apsaugojimui ma, britų paskyrimas Pabal tęsi į pagalbą Sovietus kaip
tės ministrų į specialę ka sąjungininkus

CLASSIFIED

VALANDOJE

Kreipkitės į ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

GEORGE

Mirė Rūgs. 13 d, 1942 m., 3 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Velionis gimęs Coal Center, Pennsylvania.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą moterį Aliee (po
tėvais Burbulis); dukterį Alice; sūnų Gerald; tėvą Antaną;
3 švogerkas — Eugeniją ir jos vyrą Joną Jakūną ir jų šeimą,
Leoną Burbulytę, ir Benediktą ir jos vyrą Leo Vaičekauskas
ir jų šeimą; pusseserę Josephiną Radavičienę ir jos vyrą An
taną ir jų šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko seną motinėlę Teodorą.
Kūnas pašarvotas namuose: 4153 So. Artesian Ave., na
mų telefonas LAFayette 5793.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugsėjo 17 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės
Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Tėvas, Motina, švogerkos, švogeriai, Pusseserė ir visi kiti Giminės.
Laid. direktorius: J. Liulevičius, tel. LAFayetto 3572.

PAMINKLAI

PATYRĘ DEŠRŲ RISftJAI. Pastovūs
darbai. Kreipkitės J —

TeLl RANdolsh MSS-S489

SCOTT PETERSEN A CO., 4450 Aru.tage Avenue.

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi išlyginti sunkias
plienines pleitas su dideliu hydrau11c presu. Kreipkitės } —

FACTOIIY HELP

reikalingi prie ISdirbjmo mažių Prie
taisų (parts). Matykite Mr. Letto.

JACOB PRESS, SONS. 3320 Normai
Avenue.

PARAGON DIE CASTING CO.
5851 W. Dickcns.

MAŠINISTAI reikalingi — kurie ga
li sustatyti bile kokios masinos }rankius. Vyrai suvirs 45 metų se
numo pageidaujami. Telefonuokite:
AMIla.'ador 3533.
KESSEL. HENDERSON CORP.
6403 No. Ravensvvood

SAND BLA8TER, patyręs, prie trokų
viršų (truek bodies), tankų ir plie
ninių kastingų.
JACOB PRESS, SONS. 3320 Normai
Avenue.

105 W. Madlson

VIRTUVĖJE MOTERYS
Tarpe 20 Ir 35 metų amžiaus la
vintis nuolatiniams darbams mokindamosi kaip gaminti valgius pla
čiai žinomuose restoranuose. Paty
rimas nereikalinga. Turi mokėt ang
liškai skaityti ir raAyti. Alga. vnigls
ir uniformos laike mokinimo. Sek
madieniais Ir Šventadieniais nerei
kta
dirbti.
Kreipkitės prie Miss
Hintzniann tarp 8 ir 10 vai. ryto,
ir tarpe 3 Ir 5 vai. po piet.
STOl'FFER’8 RESTAl'RANT
156 N. Wabasli Ave.

EMBROIDERY OPERATORES, pa
tyrusios aosiuvinėti raides ant marš
kinių. Taipgi Merginos reikalingos
prie lengvų dirbtuvėje darbų.
TRIANGLE BOIVLING SHIRT CO.

428 So. \Yabash Ave.

OS

POSTOFFICE BOX 788
Chicago, I linota

VNIVERSAL BATTERY CO.
3410 So. Im Šalie Street

LATHE — PLANER — IR MILLING MACHINE HANDS REIKA
LINGI.

HELP VVANTED — MOTERYS

ROCK.CASTLE ENGINEERING CO.
716 W. Lake St.

REIKALINGI
PATYRĘ
BENCH
MOLDERIAI ir Foilndrėje PAP
RASTI DARBININKAI. Atsišaukite (
MIDYVE8T BRASS FOUNDRY
228 N. We.shtcnaw

PAKERKOS reikalingos — patyri
mas nąreikailnga. Gera užmokestis.
5 dienos J savaitę. Valandos nuo 7
ryto iki 3:30 vai. popiet.
dEer park baking ca

JAUNOS MERGINOS reikalingos,
prie lengvų dirbtuvėle darbų. 44 va
landos j savaitę. $16 10. Taipgi rei
kalingas stiprus vyras prie dirbtu
vės darbų.

400 No. St. Lenta
MERGINOS

Reikalingos prie restorano, valgymo
kambaryje ir pi"' coupter darbų.
Mokama aukščiausia pradinė alga- ‘
Puiki proga jridirbti.
THE MARQPIS CO.

ILLINOIS NUT PRODUCTS CO.
613 W. Lake Street

MERGINOS — prie malonių, leng
vų dirbtuvėje darbų reikalingos. Tik
tos reikalingos, kurios interesuojasi
uždirbti 45c j vai., ir tik tos lai at
sišaukia.
J.

Wkat 'lįou&utf.'UJiih

2652 \V’est Montro<e

Atsišaukite nuo 10 vai. ryto iki 12
valandos pietų.

H. MII.IJiR MFG. CO.
828 No. AVells Street

PARDAVĖJOS reikalngos, gera už
mokestis. nuolatini darbai. Atsišau
kite J —
NEISNER BROTHIJRS
MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vėje darbų. Nuolatini darbai ir pro-'
1343 Milwaukec Avenue
ga (atdirbti.. Atsišaukite J —

YVUI BONDS
________ ★

★

LOUIS MILAiNI FOODS,
155 No. Ada Street

Winter flying jackets for both the
Army and Navy Air Corps are regu
lar eąuipment for our aviators. They
cost from $12 to $18 and are made ot
horsehide leather lined with sheep
ihearling.

INC,

PARDAVTMUI

Randasi' geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:

FACTORY MERGINOS. 18 iki 30
metų senumo: nuolatini darbai: leng
vi darbai: proga (sidlrbtl. Patyri
mas nereikalinga.

Mr. AValter Nntow, 2200 AV. 37th St.,
Chicago, RI.. tel. LAFayette 6098.

G. J. AIGNER CO., 503 S. Jefferson

MERGINOS — pre lengvų dirbtu
vėje darbų. Turi būti su virš 18 metų
amžiaus ir U. S. pilietės.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi! geros Ats'šauk'te i “DRAUGO" RAŠTINĘ,

COOK CHOCOLATE CO.
1000 No. Ogden Avenue
OPERATORfiS

KRAUTUVE

i

2334 So. Oakley Av.. Ch'oa"o. III.,

Mašinos.
Patyrusios prie siuvimo arba pašaukite tel. CANai 8010.
palapinių (tents) ir canvas audimo I
darbų. Nuolatini darbai dienomis ar
naktimis.
SM1TH-HUNTZINGER CO.
440 No. Wells Street

Purchase of one $18.79 War Bond. į
for whlch you receive $25 in 10
year*, will pay for one of these jackets so necessary for our alrmen fly
ing at high altitudes and in northern
climes. So you and your neighbora
can do your bit by investing at least
10 percent of your salary every pay
day in War Bonda to help pay the
' cost of this eųuipment for intrepld
1 American flyers. Joln the parade,'
and help top the War Bond Quota ln
- your county. j), g, Trtanry DtfarlmtiH

TARNAITfi — prižiūrėti 6 kambarių
namų. Duodamas savo kambarys su
maudykle. Telefonu pašaukite —
HOIJyeaurt 9741.
VON KESSEL, 1058 W.

Cohimbia

REIKALINGOS PLOVIMUI MOTE
RYS Ir MERGINOS prie prosymo.
MATYKITE Housekeeper —
1753 W, CONGRESS

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES
GREITUI palengvinimui —
patrinkite su Musterole. 18brauktmaa su Šiuo “ConnterIrritant” aktualiai gelbėja lr
gydo skaudančius museulua.
Geresnis negu “mmUrd plaster”! Daromas 8-Jų stiprumų.

HUSTĘROĮF

GIRLS — to open packages in Recelving Dept. Full time work. West
Side residence preferred. No expcrience necessary.
MADIGAN BROS., 4030 W. Madlson

Kas laisvę brangina, tos
perka VVar Bonds.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUtyERAL HOME
Geriaasias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

II

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ŠI firma virš 60 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnii Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBUEANCH Dfoaj Ir HaH|

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W.

PACHANKIS

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZTDENCU A z

4635 W. Washington Blvd.
Tet ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnbiic 4298

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

ANTANAS M. PHILIJPS

8354 South Halsted Ttreet

8807 Lltnanlca Avenne
Tel. TARds 4908

Viai telefonai: TARds 1419

4606-07 SOUTH HKRMITAOK AVENUE

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAEayette 0737
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak.
iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

I. J. ZOLP

8819 Lltnanlca Avenne

1040 West 46th Street

Tel. TARds 1138-1139

TeL TARds 0781-0782

Tel. YARDS 1741-1742

Member of the I.lthnanlan

P. J. RIDIKAS
Skydas: 710 Weet 18th Street

Workmanship and Materiai Unexcelled —
and Obtainable at Lowest Prices.

»

Pflef pUnnJ’nr dalies „dienoj darbų
WOODWORKING MACHINE HANDS iūtai aplelibkėte. Valandas pasirenPatyrę. Mokama aukščiausia pradi
— TRIM SAWYERS — PLANER Ir ksftt, pagal jūsų patogumą. Paty
Pradinė
a'ga
ne alga. Taipogi reikalingas vyras, i ROUTER HAND. Taiogi reikalingi rimas nėrelkalinga.
be patyrimo, prie apvalymo ir vir- . PAPRASTI
DARBININKAI
abel- 419.00 ( savaitę dirbant pilna laikų.
Uniformos duodamos ir išvalomos.
niems dirbtuvėje darbams.
tuvės darbų. Kreipkitės }:
AtsiSauklte ( jūsų arčiausi
3134 W. CHICAGO AVENUE
THE MARQUIR CO.
WALGREF.N DRl'G STORE
2052 WeSt Montrose
AtsiSauklte nuo 10 vai. ryto iki 12 WOODWORKERS ir PAGELBININ- 1058 Irving Park. 5073 W. Madlson
KAI reikalingi dirbti naktimis. Pa 1500 Morse Ave. 6300 Cottage Gnivp,
valandos pietų.
Sl E. Adams
tyrę prie Stocksaw. shaper/ boring 7001 S. Haėsted
machine, rip saw; taipgi reikalingi
UAREHOUSE VYRAI
STORKLINE FURNI MERGINOS — reikalingos prie leng
Reikalingi dirbti už trokerius, nuo Klejuotojal.
vų dirbtuvėle darbų: mažinu kaln ’R
latini darbai, 67 % centai ( valandų, TURE. 4400 West 26th Street..
metų senumo: 40 valandų savaitė,
kartais ir overtimei. AtsiSauklte ra
40 centų J valandą pradedant. Pa
BATTERY VYRAI
šydami angliškai laiškų ir pažymėkityrimas nereikalinga. Atsišaukite po
te savo amžių, svorj, kokios tautos Reikalingi Pasters. Casters. Lead 9 vai. .ryto ( —
kilmės ir kur pirmiau dirbote. Adre Burners ir Assemblers. Čia pastovūs
MASO N * CO.. 1217 AV. Washington
darbai. AtsiSauklte j —
suokite laiškų sekančiai:
COUNTER VYRAI
VIRĖJAI IR PORTERIAI

Kur nėra išmanymo, ten
nėra nė jėgų. (Emerson).

PETER TROOST

MENIŠKI — VERTINGI

2743 WEST 36TH PLACE

“DRAUGAS” HRLP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
117 No. Dearbom Street

MERGINOS IR MOTERYS reikalin
gos prie (vairių restarane darbų.
Patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Sekmadieniais nerelk dirbti.
CHTLD’S

išmokysime prie gerų, apmokančiu
darbų. Pastovūs darbai. 100% karės
produkcija., AtsiSauklte sekančiai —

GIDEIKIS

(Įsteigta 1889 m.).

MONUMENT CO.

VIDUR AMŽIAUS VYRAI
REIKALINGI

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

•

NULIODIMO

ADS

LEONARD F. BUKAUSKAS

LACHAVFICZ IR ŠONAI

10821 Sonth Michigan Avenne

8814 West 23rd Place

Tel. PULlman 9661

TeL CANai 2816

42-44 East lOOth Street
TeL PULlman 1270

J. LIULEVIČIUS
4848 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

D B
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
U94 South Oakley Avė.
Chlcago, Illinoia
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.
*7

DRAUGAS

Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Mctams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
f

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja maiinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.
*

» ••». A
t

j,

_

Entered as second-Class Matter Mareh 31. 1916 at Chicago, ĮU.

Under the Act of March 3, 1879.

Ispanijos padėtis ir santykiai su ja
Išėjus iš Ispanijos kabineto falangistų partijos pir
mininkui Serrano Suner, kuris buvo užsienių reikalų
ministru, nacių įtakai gen. Franco kabinetan beveik
visai padarytas galas. Toji kabineto reorganizacija dau
gumą ispanų patenkins.

Nežiūrint to, taip vadinamieji “liberališkieji sabotažninkai” Jungtinėse Valstybėse vis dar tebesistengia su
griauti taiką tarp šio krašto ir Ispanijos.
Paskutiniuoju laiku Jungtinės Valstybės įr Didžioji
Britanija veda intensyvią diplomatišką kovą, kad su
tvirtinti Ispanijos poziciją prieš Vokietijos nacių di
džiausias pastangas įtraukti ją į Berlyno^Romos ašį.
Jungtinių Valstybių vyriausybė ir ambasadorius Carlton J. H. Hayes mano, kad Ispanijos Laikimąsis neutra
liteto šiuo metu yra labai svarbus dalykas. Jos talka
jungtinėms tautoms ateity taip pat yra svarbi.

Tačiau vadinamų leftistų agitatoriai, geltonoji spau
da ir ispanai lojalisbai, atbėgusieji į Ameriką, daro vis
ką, kad pakenkti stiprėjantiems santykiams tarp Ispa
nijos ir Vašingtono. Jie, išrodo, labiau būtų patenkinti,
jei Ispanija patektų į Hitlerio pinkles, negu būtų jų
nekenčiamo gen. Franco valdoma. Toks lojalistų ir jų
simpatizatorių nusistatymas aiškiai pasako, kad jiems
svarbesnės yra jų ideologijos, negu Jungtinių Tautų
laimėjimas.
Reikia "neužmiršti, kad Ispanijos viduje dar yra ne
ramumų. Civilinis karas, suprantama, daug demorali
zacijos pasėjo. Tos nelemtosios liekanos negreit yra
pašalinamos. Ir tikrai Ispanijai yra sunku greičiau ir
taikingai atsistatyti gyvenant apsuptai iš visų pusių
pasaulinio karo liepsnomis.
.•
*
Tačiau, nežiūrint viso to ir didelių ekonominių sun
kumų, Ispanija pajėgė išsilaikyti kaipo nepriklausoma
valstybė. Svarbu ir tai, kad ji pajėgė atsilaikyti nuo
visų pašalinių įtakų. Jos vyriausybė tarptautinės poli
tikos atžvilgiu veikia nepriklausomai. Po trijų metų
pasaulinio karo, Ispanija vis tik nepasidaro naciško
sios Vokietijos ar fašistiškosios Italijos aklu įrankių.
Ir tai yra nepaprastai svarbus reiškinys ^io pasaulinio
karo istorijoj.
•

'i '

Ne iš vieno, bet iš daugelio šaltinių sužinoma, kad
ispanų visuomenė yra .nusistačiusi prieš ašį. Atvykuais
į Ameriką Arnoldu Lunn laikraščių reporteriams stip
riai pabrėžė, kad’Katalikų Bažnyčia Ispanijoj kasdien
labiau ir griežčiau1 susistato prieš nacius. Ispanai, mar
tyti, aiškiai nusimano kuo kvepia nacizmas. Jie nenori
nei vieno nei kito: nei nacių nei marksistų diktatūros.
Šia proga tenka konstatuoti, kad mūsų Valstybės
Departamentas, Prezidento Roosevelto remiamas, svei
kai nusistatė Ispanijos atžvilgiu. Reikia manyti, kad
ir toliau santykiai tarp šių dviejų valstybių eis tokia
kryptimi, kuri dar labiau sustiprins Ispaniją priešin
tis pragariškam nacių spaudimui patraukti ją į savo
pusę.

Naciu planai

U Q

Trečiadienis, rųgs. 16, 1942

X ■

Visu diktatorių metodai vienodi

DRAUGAS

I

X

į

Vokietijos naciai, kaip jau buvo rašyta, planuoja
pradėti vesti plačiu mastu okupuotų kraštų koloniza
vimą. Ypač daug dėmesio naciai kreipia į rytų kraštą.
Vadinas, Baltijos valstybes, Lenkiją. Baltgudiją, Ukrai
ną etc. apgyvendins vokiečiais, vietos gyventojus iš
kraustant
kur kitur.
s
Gyventojų perkraustymas — ištrėmimas, tai yra vie
na iš žiauriausiųjų diktatorių priemonių jų pavergto
sioms tautoms likviduoti.
Bet, reikia manyti, karas nesitęs tiek ilgai, kad du>
ti progos įgyvendinti nacių žiaurius, nežmoniškus pla
nus.

~ < *F •

Kariaujantieji dažnai mokosi vieni iš kitų. Vieni iš
randa kokį naują karo pabūklą, kiti mėgina pasiga
minti tokį pat, bet jau su kokiu nors pagerinimu.
Daug kas ligšiol stebėjosi vokiečių pajėgumu kariau
ti, jų blitzkriegais, jų karių drąsa.
Bet pasaulis nusistebėjo perskaitęs “Militarwochenblatt”, Vokietijos karių savaitraštį, kuris jau ne be tiek
giria nacių kareivį, kiek rusų. To laikraščio redakto
rius išdrįso pasakyti, kad rusas kareivis yra drąsus,
kad jis neatsižvelgia nei į klimato sunkenybes, nebijo
ugnies nei vandens, jis nugali tamsumos ir miglų kliū
tis. Pagaliau, to vokiečių laikraščio žodžiais, rusas ka
reivis yra ir darbštus ir drąsus “dėl to, kad politiškas
komisaras tol jo nepalieka vieno, kol darbas nėra at
liktas”.
Dėl to, tas pats laikraštis pastebi, ir nacių armijų
viršininkai turi žiūrėti, kad jų kareiviai tokie būtų.
Bailiai turį būti baudžiami mirtimi.
Mes nė kiek neabejojame, kad Vokietijos kareivį ver
čia kariauti ir džiabą atlikti dar stipresni nacių komi
sarai.
Diktatorių valdymo ir kariavimo metodai yra vienodi
Tie metodai yra žiaurūs, kruvini. Jie ne tik paprastus
kareivius pastato prie sienų ir sušaudo, bet tokiu pat
būdu likviduoja ir bent kiek jiems nepalankius pulki
ninkus ir generolus.

•

Spauda, tai mūsų akys ir ausys. Neskaitą lietuviškų
katalikiškų laikraščių mūsų tautiečiai nei nemato nei
negirdi kas dedasi lietuviškame pasaulyje. Neskaityda
mi šiandien vienintelio pasaulyje tautinės ir religinės
krypties dienraščio “Draugo”, jie nemato ir negirdi
tiesos.
Juo už didesnes sumas pirksime U. S. karo bonus,
juo greičiau bus sutriuškinti priešai ir karas greičiau
pasibaigs.

I SPAUDOS APŽVALGA |

Dr. Aleksandras JovaišasJavois jau kelinti metai tar
nauja gydytoju Dėdės Šamo
armijoj. Jis jon įstojo dar
taikos metu. Dabar patėmijome, kad jisai jau pakel
tas majoro rangon ir eina
labai atsakomingas pareigas
Chicagoje — egzaminuoja
savanorius, stojančius armi
jos aviacijos kadetais.
•
Pirmame pasauliniame ka
re aukštesnės rangos lietu
vių kariškių U. S. kariuo
menėj veik nebuvo. Aukš
čiausia pakildavo iki leite
nanto. Šį kartą jau kas ki
ta. Ne vienas, bet visa eilė
jau yra majorais. Reikia ma
nyti, kad turėsime pulkinin
kų ir aukščiau.
Mat, šį kartą daugiau lie
tuvių vyrų stoja į U. S. ar
miją su aukštu mokslu. Tai
duoda daugiau progų iškilti.
Japonai, kaip vis dar tebepranašaujama, laukia pro
gos pulti Sibiran.
Jei naciams pavyksią už
imti Stalinogradą, tada ja
ponai aavo žygį Rusijon tik
rai pradėsią.
Japonai papnascai taip da
ro: užpuola iš pasalų arba
naudojasi savo kaimynų ne
laimėmis.

J. Tysliava “Vienybėj” komunaciams primena visai
netolimą praeitį, būtent:
“Laisvės Mizara tvirtina, kad jau praėję tie laikai,
kada komunistą buvę galima gretinti su fašistu.
“Mat, Laisvės redaktorius įsitikinęs, kad rusai ir
komunistai, tai tas pats.
“Bet šitas 1941 m. birželio 22 d. patriotas pamiršta,
kad Amerika teikia pagalbą rusams, o ne komunis
tams.
“Tokiai demokratinei valstybei, kaip Amerika, ne
priimtina nei nacių, nei komunistų sistema.
“Mizara turėtų tai žinoti.
“Skaitau 1940 m. birželio 13 d. Laisvę, kur sakoma,
kad “komunistų partija išeina su griežta kritika”.

“Kas ta do “kritika”? štai:
“Pasaulyj eina karas tarpe imperialistų, darbo žmo
nių pavergikųi, už naują pasaulio persidalinimą. Visi
valdonai, kaip Londono, taip ir Paryžiaus, Berlyno,
Romos ir Tokio yra vienodi, visi jie atsako už dabar
tinį karą. Amerikos kapitalistai iš karo darosi pelnus”.

Bet taip elgiasi ne vieni
japonai.
Kai vokiečiai draskė Če
koslovakiją, lenkai puolė Tešiną; kai naciai baigė “pri
baigti” Prancūziją, italų fa
šistai įsiveržė jos teritorijon; kai Vokietija trempė
Lenkiją, rusų raudonarmie
čių pulkai ją užpuolė iš ki
tos pusės.
Yra buvę ir daugiau to
kių įvykių. Bet pakaks ir
tuos čia pažymėti, kad pa
iliustruoti, kaip eina dikta
torių vedami “moderniškie
ji karai”.

pasigavo

žmogų

pradėjo kišenius

ir

kraustyti.

Dr. M. Devenio kelionė ir

Tuo tarpu pro šalį važiavo

lie

strytkaris, kuriam nei kiek

tuviškų išverstskūrių ir Ru

nesustojus iš jo iššoko jau

sijos kacapų sukurtą

dar

nas vyras. Pamanę plėšikai,

balšavikišką ro

kad tas vyras puola gelbėti

Vai

užpultąjį žmogų, viską pa

čiulaičio dabar perduodama

likę nubėgo. Greit toje vie

skaitytojams,

toje susidarė būrys žmonių,

stancijos

bininkams

(kalėjimai)

į

jų Sibire, rašytojo A.

“Draugo”

komplemen-

žmones tiek sudomino, kad

kurie pradėjo

šimtus ekstra egzempliorių

tuoti iššokusį iš strytkario

administracijos

išperka iš

ofiso. Tų žmonių tarpe

ne

vyrą. Tas, nežinodamas

už

ką kotaplementuoja, tarė:

— Dėkui visiems už kom

mažai yra ir balse vikuo j an

plimentą. Ale parodykit man

čių.

Amerikoj gyvenančių lie

tą niekšą, kuris išmetė ma

iš

tuviškų balšavikų staršinos

ne

sako, kad ir “šitas

kaulus sulaužysiu!

štofas

strytkario, aš

jam

yra atėjęs per Barlyną”.
Daugelis žmonių negali iš

Galvužudys jei

nori

figeriuoti, dėl ko lietuviški

viską, kas

balšavikai

tik

jęs per Berlyną. Mano del

Iš tolo

pradėd

peiliu grumot,

Ir jeigu

tu drąsus ir nori

nas figeriuoja šitaip.

ginties, —

Lietuviški balšavikai

la

bai gerai atsimena, kad
jie patys, kai iš

tave

vyties, —

jiems nękošer, sako yra atė

ir

Lietuvos

Gali iš laiko prisigatavot.
Bet moteriškė jei rengsis.

Ką meilės

pančiais

sura-

dūmė į Ameriką, tai dūmė

kint,

ne per Peterburgą, ar Mas

Brolau! ar stengsies, ar ne-

kvą, bet per Berlyną. Kelio

stengsies

pro Peterburgą

labiau

Priminimas komunaciams

šikai

Po svietą pasidairius

kaip

jie

velnias

bijojo

Neduos tau nė apsidairyt.

kry

P. Vaičaitis.

žiaus. Dėl to jų galvose iki

šiol laikosi įsmigus mintis,
kad į Ameriką

kito

kelio

nėra, kaip tik per Berlyną.

Viską jie

sprendžia valug

savęs.

Ar žinai, kad
Paskutinė

Egipto

kara

lienė buvo Kleopatra, vald
žiusi tą kraštą nuo 60 iki 30

Andai Čikagoj buvo

toks

įvykis.

metų prieš

Kristaus gimi

mą.

Prie vieno kampo du plėAmerikos Jungtinių

Val

į Šv. Aloizo draugiją ir gra

stybių prezidento automobi

žiai darbuojasi. Rugsėjo 16

liui visuomet yra rezervuo

d.

turės šaunų

parapijos salėj.

balių

savo

jama leidimo (license)

len

telė su numeriu 100.

WAKE SALOS HEROJUS JAPONŲ NELAISVĖJ

“Baigdamas straipsnį, Laisvės redaktorius sušunka:

“Sulaikytame Wall Stryto turčius ir jiems paklus
nią valdžią, nuo įtraukimo Ameriką karan!”
“Anot rusų pasakos, “ką parašysi su plunksna, tai

neiškirsi nė su kirviu”.
(“Draugas”, 1917 m. rug

Aišku, kad taip

.. $

sėjo 16 d.)

Liet. kat. spaudos draugi

Vyt. Sirvydas “Dirvoje” daro tokią pastabą:
“M. Tūbelytės straipsnis Dirvoje (“Pasistengkim
kad Amerikonai Daugiau apie Lietuvą žinotų”) mums
, visiems sąmoningiems Amerikos lietuviams primena
aiškų reikalą: turėti angliška kalba periodinį leidinį,
kuris aiškintų ir papasakčtų kas yna lietuviai, ko jie
nori, ką jau istorijoje atsiekė ir ko tikisi atsiekti, šis
leidinys turėtų tikslo pasiekti amerikonus ir mūsų
čia augusį jaunimą, kuriame jis, kaip Basanavičiaus

ja... Tos draugijos sekreto
rius Jurgis Tumasonis pra
neša apie nutarimą išleisti
naują, naudingą knygą ir apie planavimą surengti viso
se parapijose lietuviškos, ka
talikiškos spaudos platinimo
savaitę. Paskiausias susirin
kimas laikytas šv. Jurgio
Aušra anos kartos lietuvius, budintų Ir auklėtų tauti par. salėj, Chicagoj.
<
nę sąmonę. Mes žinome kokį įspūdį Aušra padarė su
Vyčių veikla... L Vyčių
lenkintam Vincui Kudirkai ir šimtams lietuvių inte
ligentų. Tokį įspūdį privalėtų mūsų jaunimui daryti Chicagos apskrities J. Bal
sio vadovaujamas dramos
planuojamas angliška kalba leidinys!
Atminkime, mes, Amerikos lietuviai, esam stipriau ratelis rengiasi statyti sce
sia pajėga išlaisvinti Lietuvą! Į šį darbą mums pri noje didelį, istorišką dramos
valu įtraukti ne tik Amerikos visuomenė ir prielan veikalą “Rutvilę”.
•
kūs amerikonai, bet ir mūsų gražus čia augęs jauni
šv. Jurgio par. jaunimas...
mas. Tam tikslui patarnauti geriausia galėtų tik an
gliška kalba periodinis leidinys, sumaniai redaguoja Šios liet. par. Chicagoj jau

nikaičiai yra auaiorganiaavę

Šis paveikslas padarytas japonų propagandos tiksli.
Paveikslas buvo įdėtas į magaziną “Freedom”, kur paro
doma kaip gyvena Amerikos herojus Maj. James P. S.
Deveraux, Commander of heroic U. S. Marine Garrison
at Wake Ialand, japonų nelaisvėje.
_________ ♦

v
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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU KARININKU

Iš lietuviu respublikom; VARGDIENIŲ SESERŲ GILDOS PIKNIKUI WEST

IR SU LAIVYNO VIRĖJU

veikimo

- Išsiilgę jūrų kautynių. - Sužieduotinė ir uni
formuota mama. "Draugo" skaitytojas kepa

kukius laivyno kariams. - Mkhigano ežere
yra suirniarinų. - Ar gerai maitinate kareivė

lius!
(Tęsinys)
— O kaip pas Tamstą
santykiai tarp kareivių ir
karininkų?
— Geri. Oficieriai neiš
naudoja savo padėties, iš
kareivių nereikalauja to,
kas nereikalinga”.
Mums besikalbant su tuo
maloniu lietuviu karininku
šalymais ant suoliuko sėdėdėjo jo sužieduotinė.
— Tai ką, planuojate
vestuves, vėl bus viena link
smybė Waukegane?
— Karui pasibaigus. Už
tat laukiu karo pabaigos, —
pratarė mergaitė, ir mel
džiuosi ta intencija kasdie
ną.
Čia pat buvo ir lietuvio
karininko mama. Raudono
jo Kryžiaus uniforma jai la
bai tiko prie jos jauno vei
do.
— Tai ką, sūnus su gink
lu, o jūs su bandažais sto
jate abu į šį karą?
— Visą savo laisvalaikį
skiriu darbui Raudonojame
Kryžiuje, visas jėgas, kad
tik karą laimėtume...

duodam viščiuko, ledų (aiskrymo), gauna kareiviai ge
rų pyragaičių (kukių), kek
sų, daugelis net suvalgyti
negali.
— Ar nėra jūsų dalyje to
kių, ką būtų vokiečių, italų
kilmės ?
—' Yra, bet visi kariauja
už šitą kraštą. Nemyli jie
nei Hitlerio, nei Mussolinio.
Vakarais išsikalbame, pasisako atvirai.
•
!
Subinarinai ir “aistoaksis”

— Tai virtuvėje, kepyk
loje darbą baigę gaunate
eiti į mankštą.
— Mokomės maršuoti,
plaukti, kitų kariškų daly
kų. Michigane ežere yra ir
kariškų laivų ir net submarinų, tai gali visi gerai pra
ktiškai pasiruoštu Karinin
kai labai malonūs, gerai su
gyvename, ypač mes virė
jai. Mes visada turime teisę
eiti į “aisbaksį”, tai jau ka
rininkų neužmirštame...
— Turite ir savo kapelio
nus?
— O taip, mūsų dalyje
būna net trejos Mišios. Aš
“Draugo” skaitytojas —
kartą tarnavau mišioms, tai
laivyno virėjas
gavau maldaknygę ir rožanTarp lietuvių maišėsi su čių dovanų. Kareiviai papažįstamais
kalbėdamasis maldas lanko, labai, gauir navy uniforma apsivilkęs'šiai, o jau per didžiąsias
lietuvis kareivis Stasys Ka- šventes tai nė koplyčia ne
zakaitis. Jis ilgus metus sutalpina. Ir šįryt atsikė
jau skaito “Draugą” taigi lėme, tai draugų pirmas žo
paspaudę rankas greit suė dis buvo: “Išsišluokime ir
jome į pažintį.
eikime į bažnyčią”.
— Tai vis dėlto jus išlei- j — Nebijote stoti į fron.
džia iš stovyklos, kad atva- tą?
žiavote į lietuvių dieną.
— Be kovų nebus laimėji
— Išleidžia, tik reikia lai mo, be pergalės nebus lais
ku grįžti. Jei jau kas vėluo vės.
jasi, tai paskiau negauna
R. J. Prunskig
išeiti, ar už didesnius nusi
kaltimus net
patenka į
PASKOLOS
Brig — karišką daboklę. Aš
esu laivyno virtuvėje,
tai
DAROMOS
mums dar laisviau. Per die
ANT PIRMŲ MORGIČIU
ną atidirbame 6-7 valandas,
paskiau dar turime kariškos
GREITAI IR PIGIAI
mankštos ir tada laisvas
MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS
laikas. Mokinamės plaukti.
Kai atėjau į laivyną, plaukt
nėkiek nemokėjau, o dabar
nuplaukti 200 jardų tai vie
ni juokai.

b

Pijus ir Marijona Plečkaičiai aukojo $10.00.
Lietuvių Respublikonų
Klubo susirinkimas įvyko
GOdos nariai smarkiai platina dovanu knygutes
rugsėjo 9 d., adv. J. Grish
ofise. Susirinkime buvo at
ir kviečia svečius; taip pat ieško garbės ir
stovų iš visų kolonijų. Susi
rinkimui pirmininkavo adv.
amžinu nariu, kad piknikas būtu rekordinis.
J. Grish.
t
Tarpe kitko, nutarta vie Kaip malonu ir linksma kui. Ją pasekė ir Petronėlė
ningai remti adv. Olį į mies dirbti ir rengtis prie Varg Birbilaitė paklodama irgi
to teisėjus. Kalbose atsto dienių Seserų Gildos pikni $4.00 pikniko lėšų padengivai pabrėžė, kad visi Chi ko, kuris įvyks sekmadienį, mui. Bet tuo aukos nesibaicago lietuviai- turėtų susi rugsėjo 20 d. Aušros Vartų gė plaukę. Jų atsiranda vis
rūpinti išrinkimu dar vieno parapijos “Rūtos” darže, daugiau: Juoeapma Jasins
West Sidėje, kada susilauki kienė iš Marųuette Parko
teisėjo į mieBto teismus.
Adv. Olis yra daug nusi netikėtos paramos įvairio aukojo gyvą paršiuką, iš Tė
pelnęs Chicago l'etuviams. 'mis aukomis — pinigais ir vų Marijonų ūkio, kurį aptūffjo per “Draugo” pikni
Jisai dalyvauja veikime ir produktais.
Jau buvo pranešta, kad ką. Pastebėję visą eilę gera
daug deda pastangų lietu
vių vardui pakelti svetim gražią pradžią tam piknikui darių aukas, buvę northsaitaučių akyse. Būdamas tei padarė žymi visų kilnių dar- diečiai, o dabar gyvena Maysėju jisai dar daugiau ga- L>ų rėmėja Antanina Leščins wood, III., būtent Pijus ir
pasidarbuoti lietuvių ir kienė, aukodama $20.00 lė- Marijona Plečkaičiai aukojo
visos Lietuvos labui. Lietu- šų padengimui. Pastebėjus $10.00 Vargdienių Seserų
viam8, nežiūrint kokių ne Chicagos katalikų plačioji Gildos pirmam piknikui. Šie
būtų pažvalgų, reikia bai visuomenė tą taip reikalin malonūs seserų prieteliai ir
suoti už lietuvį. Mes turim gą paramą ir garbingos rė praeitais metais aukojo $10
taip veikti, kaip veikia len mėjos auką, atsirado ir dau Ačiū labai visiems Vargdie
kai, čekai, airiai ir kitų tau giau: Teodora Damkienė ne nių Seserų Gildos priete
tų žmonės. Jie nežiūri, ko vien kad tapo amžina nare, liams už aukas, bet kadangi
kių pažiūrų žmogus, bile tik įmokėdama $100.00, bet prie šios vienuolijos seserims pa
siekia kokios valdžioje vie to dar aukojo $4.00 pikni- rama taip reikalinga, ir bū
tina, užtat laukiame tų au
tos, tai ir remia. Adv. Olis
sakė nenori prasitarti apie tijai priklauso, bet per rin kų dar daugiau, ypač pini
teisėją J. Zūrį. Sakė, jei Chi kimus būkime • vieningi ir gais kiek kas išsigali. Kad
cago lietuviai bus gudrūs, balsuokime už savo tautos •r mažiausias prisidėjimas
tai galės išrinkti du teisė žmones. Pasekime savo kai labai nuoširdžiai įvertina
jus. Olis yra respublikonų mynus lenkus, kurių vienin mas. Užtat prašome ir lau
kandidatas. Kandidatų sąra- gumas tikrai nepaprastas. kiame tų geradarių. Dvasios
•
"V?
še jis yrą penktas nuo vir Pav., jie net kongrese turi vadas, klebonas kun. J. Dam
šaus, o demokratų sąraše 12 atstovų. O tai daug reiš brauskas labai susirūpinęs
teisėjas Zūris dešimtas nuo kia. Mes, *lietuviai, iki šiol Vargdienių Seserų padėtimi,
dar neturime nei vieno.
viršaus.
jų reikalais, o ypač tų dvieNežiūrint kas kokiai par
A. ValaoČHis
seselUįi, kurios šiuo laiku
----------------------------------------- randasi Argentinoje, kad
kaip galima greičiau sukė-

t

DIDELIS MPA*DAVk_^AS MUŠI
MLLUNIftKO STAKO MUZIKALOTIV INSTRUMENTŲ.
FASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEMPAKDŲOTI
TŪBOS. CLA R INETAI, TROM
BONAI.SAXAPHONES.
FLUTES su "cases" — $36.00. $37.60,
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANISKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOB. TENOR BANJOS —
>6.60, $8.60.
$12.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO
UŽDENGALAS — $13.00. SMICELAI
SMUTKOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
Ir •
CELLO — $160, $3.00, 36.00,
$10.00 ir $16.00. Striūnos dSl vi
sų ▼lrSminėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.60,
$23.50, 335.00, $60.00. PEDALS,
HI BOY8.
CTMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir "resd” instrumentams
pritaikomi jūsų Htpoms.
EKSPERTTVAS VlCTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Triūboms.
Saiaphones,
Smuikams ir Guitarams.
GOLDSTEIN’S

•14

4631 SO. ASHLAND AVE.

FUR COATS, $75,00 vertės,
Parsiduoda po tiktai

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <t"1 QQ
da po tiktai ................................................................................ '
$15.00 vertės KOTAI,
4, n rvr
parsiduoda po tiktai ........................................................... g)O./0

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

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

PRANEŠIMAS
N. KANTER, mt.

Nuo October pirmos anglių kainos tikrai bus pa
keltos.
Pristatymas iš mainų kas-kart darosi
sunkesnis.
Tikrai laimėsite pirkdami tuojau.
Petrolium Carbon kuras yra paimtas
dėl Defense dirbtuvių, bet The Vilija
Anglių Co. dar jų turi.
Ši firma turėdama 30 metų anglių
biznyje patyrimą, pilnai gali patenkinti
kiekvieną.
Pasirinkimui kuro geros rūšies kreipkitės pas —

MUTUAL LIQUOB~CO.
4707 So. Halsted St

WHOLESALE

Telefonas: BOULEVARD 0914

FURNITURE
BROKER
Mainą Room Sota —- Parlor
Setą — Bedroom Setą — Rūgs
— Radlos — Refrtgerators —•
Washers — Mangels — and
Mm*.
Nationally advertised itema.

THE VILIJA COAL CO.

pori®®®8

AL£X ALESAUSKAS and SONS

Phone: LAFA1E11U 23S4
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
J

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

HA
......................................... ųkKMIU

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC 5vilnoniai siūtai, $15 vert. uužemit. kaina ‘J>O,OU U

ISv ežioj ame
po vl-4
Obteago.

Labai Svarbus Visuomenei

<fc-i 4 ert
.......................... Ipln.UU

MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Pufldai pasiųti. Tikra vertįė nuo $15.00
«rc ;1_: F1 C 7 C
iki $35.90. Parsiduoda dabar nuo..
/ U IKI
10. /

TEL. YARDS 1901

v:

Tikietai dabar platinami
po visą Chicagą. Kas dar
negavo, gaus atvažiavę į šį
pikniką. Tikietai yra dykai.
Šokiams užsakyta gera
orkestrą. Visi Chicagos ir
apielinkių lietuviai nuošir
džiai užkviečiami atvažiuo
ti į šį smagų AtsisveikiniMŪŠIO SHOP
su on—mo pikniką.

VYRU ŽIEMINIAI O’COATS,
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už

L>QUOR
ĮSTAIGA

JOSEPH J. GRISH

Dovanoms bus duodamas
j $25.00 Karo Bonas, didelis
; liet. sūris, bonka degtinės ir
keisas Schiitz alaus.

SIUTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 *99 flfl
vertės “elose out” kaina ............... ............................... įgAA/UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

WHOLESALE

Prasidės Ketv., Rugs.-Sept. 17 d., 8 v. v.

Paskutiniam
atsisveiki
nimui su Sunset Park, ren
giamas didelis Paskutinis
Uždarymo Piknikas šį Sek
madienį, Rugsėjo 20 d.

$100,900 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS

PILIETYBĖS PAMOKOS

TEIKIAMOS VELTUI

paskutinėmis dienomis, o ge
rieji lietuviai katalikai, ma
tydami mūsų pastangas, sek
madienį, rugsėjo 20 dieaą
gausiai suvažiuos į W e a t
Side parapijos daržą ir pa
rems gražų labdaringą dar
bą.
S. K.

Vargdienių Seserų Gildos Visi važiuojame į
nariai irgi labai daug dirba
Sunset Park
platindami dovanų knygutes,
kad sukėlus daugiau para Paskatinis .Uždarymo Pik
mos, apart to, kviečia sve
nikas šį' Sekmadienj.
čius ir ieško garbės ir am
Vinc. Kubaitis apleidžia.
žinų narių, vienu žodžiu, rū
pinasi, kad šis piknikas bū Sunset Park Spalio 1 d. ir
tų rekordinis. Užtat į darbą persikelia gyventi į Willow
Spring*.

3700 So. Spaulding Avenue

Kaip gi jus parinko virėjo,
kepėjo pareigoms?
— Aš prieš kariuomenę
tokį darbą dirbau. Kai atva
žiavau į Ameriką mano gi
minės, kurie turėjo saliūną,
norėjo mane prie baro pas
tatyti, bet aš nesutikau —
sakau iš tokio darbo nieko
gero, tik gert išmoksiu, tad
ir pasitaikė įstoti į kepyk
lą— Ar gerai gi jūs karei
vėliams duodate valgyti?
— Labai gerai. Kai dir
bau civilinėje kepykloje, ne
kepdavome tokių gerų py
ragaičių, o čia kariuomenė
je taukų duoda kiek tik rei
kia, tai padarome viską at
sakančiai. Sekmadieniais vis

SIDĖJE AUKOS GAUSIAI PLAUKIA

;lūs tą pinigų sumą jų kelio-'
į nei. Kun. J. Dambrauskas '
labai daug dirba šiuo reikia- ‘
lu, užtat, ir mes, brangieji,
seserų prieteliai, dėkimės
kas kiek galime prie šio taip
kilnaus katalikiško darbo —
gelbėjimui tų dviejų seserųvieuuolių.

NEŽIURINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — |
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LRTUVIJA KASDIEN BU ATYBA 1

TARGITIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlia Ir
Vakarinis Lietuvių
Amerikoj*!

- VHCNU0UKT1 MĖTAI! - 1
8FKMA1HENIA18 1 vul. p. p.
KITOMtft Dieuuuris Bj80 v. vai
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450kil.!
8755 So. VVestern Avenue
Phone: OROvehlH 2242 *

Apdengia su vie
nu kotu.. . eaunas
J vienų valandų.
Neturi Jokio kenk
smingo odo. Leng
va vartot. Plauua-

FACTORY

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonu* — REPUBLIC 6051

*S YRA PLAUNAMAS
BamalApklt 1 nl.
na
vandenin
Ir
padarykit
maliava.. Jum, JI
kaimine, gatavam
vurtnjlmiri, tiktai
$X.M oi galioną.

$2

91
GAII.ON

Flnnr RanUcn .. fl.so
Iiusciui

REPRESENTATIVE

Panto
Form.

menų

Alyva...............se ui gai

TnrpnKInm................... w „j

B E R L A N 0' S
PAINT * WALLPAPER STORE
Glaas — Bruehea
Popkra Nukarpome Veltai.
1917 RO. HAIATED STREET
Phtme: CANaI
Mea priatatom viaur veltui

r

CRANE

COAL

CO.

A,

ĮVEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartini* stakas dar neišpardu®tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
POCAHONTAS,
$n z r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... $8.95
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $iz\ CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. O U
5332 SO. LONG AVE.

TEL. PORTSMOUTH 9022

A

n

m a v n a

s

Pagerbkime lietuvius karius, esančius
Dėdės Šamo kariuomenėje
Vakar “Drauge” tilpo pra gyvenimo aprašymais.
nešimas ir

klausimų lapas bus

atsiuntęs

lietuvių karių, tarnaujančių gaus ir tą

Dėdės Šamo

kariuomenėje,

reikalu.

Colonel Paul G. Arms- I Direktorius
Armstrong
trong, Illinois director of taip pat praneša, kad ateity
Selective Service, praneša, nebus į Navy savanoriais
kad kas buvo padavęs stoti priimami II-A, II-B ar 111aplikaciją į armiją, laivyną, B, jeigu jie yra paliuosuoti
marinus ar krantų gvardiją, boardų nuo kariuomenės.
ir jų ėmimas į tas dalis bu Jie gali stoti į kandidatais į
vo atidėtas ir laukė savo ei oficierius ir avacijos kade
tus.
lės, tai dabar tų vyrų, kurie
Visi ateviai, kurie Ameri
buvo padavę aplikacijas, jei
koje yra išgyvenę bent tris
atėjo eilė stoti į kariuome i mėnesius, turi registruotis
nę, ėmimas negali būti ati | Selective Service system,
dėtas, nebent jau būtų davę Į nes kitaip sulauks bausmių,
įspėjo pulk. Armstrong.
priesaiką.

tai

jūsų

sūnų fotografijomis ir

ap- Į

rašymais.

lotinos ir

kurie

tėvai,

nori, kad jų sūnų karių fo

tografijos ir aprašymai tilp
tų “Drauge”,

prašom

at

siųsti savo sūnų, tarnaujan

čių kariuomenėje, fotografi

ją, atsakymą į

klausimus,

kurie vakar tilpo “Drauge”
ir vieną dolerį. Vėliau bus
išleista

knygą su

Jei atėjo eilė - turi stoti j kariuomenę

Kas

dolerį,

knyga su

lietuvių

karių fotografijomis ir

jų

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO
PROGRAMAI:
WCFL—1000 K. tiedėlios vakare
9 valandą.
WHFC—1450 K. ketvergais 7 vai
vakaro.
WAAF—950 K. kasdien. 5:15 vak.

Daug laiškų
Daugelis chicagiečių lie
tuvių gauna ip Lietuvos per
Amerikos Raudonąjį Kryžių
laiškus, kuriuose prašo gel
bėti jų gimines, esančias
ištremtas į Rusiją.
Tremtinių reikalais pra
šom kreiptis į Amerikos
Raudonąjį Kryžių Washingtone.

Nuo ateinančio pirmadienio neva
žiuok greičiau 35 mailas

\

< "I) ra imas"

Acm«

telepnoto .

Brooklyn Dodger’s catcher Mickey Owen being run down
between third and home by- catcher Ray Lamanno and
third-baseman Bert Haas who tagged him cut during second game of Dodger — Cincinnati game at Brooklyn.
Dabar Chicagoje vyksta Dodgers lo3t t'»° while St Louis was splitting doubIe
header with Philadelphia so Cardinals now lead league
senų daiktų vajus. Vakar se
nų daiktų rinkimo kampani by one game.
joje trokams vairavo poli
cininkai ir jiems gelbėjo ki
ti žmonės.

Policija senų daiktų
vajaus kampanijoje

Pasninko dienos

DU AMERIKIEČIAI LAKŪNAI
17 DIENUV. PLŪDURIAVO JŪROSE

Tų panosėje buvo išlindęs japonų

RUDENS- ATIDARYMO
1

Šiandien, penktadienį ir
submarinas
IŠPARDAVIMAS: šeštadienį ketvirtis metų. Jau ne kartą esame skaiTai yra pasniko dienos. To
Rakandų, Parlor Setų, Pečių,
tę apie šiurpius jūreivių
Lovų, Matrasų, Radio, - Re mis dienomis daugiau pasipergyvenimus jūros mūšiuo
kordų ir Jewelry.
melskime už kunigus.
se. Tiesiog šiurpas pasiekia
širdies gelmes.
Atidaryta ir nedėliomis iki
5 vai. vakaro.
PRIVATINES
Šiandien
mums
tenka
PIANO PAMOKOS
skaityti apie dviejų lakūnų
DUODAMOS JŪSŲ NAMUOSE pergyvenimus Midway mū
Dorothy Davey
šiuose. Tai yra
aviacijos
Mokina, vartodama pasaulio mašinisto A. W. Winchell,
INCORPORATED
atsižymėjusio muziko
iš Webster City, la., ir D.
ALBERTO JONAS
M. Cossitt, iš Oakland, Cal.,
3241 So. Halsted St.
Mokinimo Tekniką.
orlaivio radijo tvarkytojo.
Tel. CALumet 4591
Dėl pasitarimo šaukit sekančiai
Tie du lakūnai jūrose gu
D REX EL 3923
miniuose laiveliuose išplūduravo 17 dienų, jų pano
------------------------------------sėje, už kokia 25 jardų, ja
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
ponų submarinas buvo iš
vandens išlindęs ir vėl pas
sA
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
kendo.
KAINOMIS
A. W. Winchell apie savo
išgyvenimus pasakoja:
— Birželio 4 d. dalyvavom
PILNAS PASIRINKIMAS
Midway
mūšiuose. Mūsų
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
lėkuvą užpuolė penki ja
SICTŲ IR KAILIŲ
ponų zero lėktuvai. Mūsų
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
lėktuvo pilotas tuojau pa\
Mūsų Specialybė
šukė japonų lėktuvnešio Ka
M V
ga, kryptimi ir pradėjo jį
Ijibal k<to« rūšie, motenj kailiniai, kailiukais papuo'tals arba
cloth kotai parskluhla iiiiiimlntonils kainomis.
pulti, vėliau japonų lėktuATF.IKITF, IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI
nešis nuskendo. Japonų lėk
tuvai puolė mus iš užpaka
lio ir iš šonų. Taip pat iš
1711 W. 47th St.
Yards 2588
japonų cruserio pradėta į
mus šaudyti. Matyti japonų
Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.
lėktuvams pritruko šaudo------------------- ----------------------- -----—
.

JOS. F. BUDRIK,

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU 1
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
PnAu/iad
Protcction
lor vour

mosios • medžiagos ir mus
paliko. Po to kai japonų zero lėktuvai mus paliko ra
mybėje, po dešimties minu
čių mes nebeturėjom gazo,
todėl turėjom leistis iš pa
dangių į jūras. Ir jūroje tu
rėjom plūduriuoti guminiame laivelyje. Trečią dieną
netoli mūsų išlindo iš van
dens japonų submarinas.
Mes į viens kitą sužiurom,
bet japonų submarinas vėl
įlindo į vandenį. Mes
su
draugu pamanėm, kad japoriai palieka mus žuvimis
arba laukia mūsų laivo, ku
ris atvyks mus gelbėt ir ta
da jie jį ims torpeduoti.
Septynioliką dienų išplūduriavom vandenyje ir aštuo
nioliktą dieną mus pamatė
bombonešis ir išgelbėjo.
Tai tik vienas vaizdas iš
karo lakūnų gyvenimo, bet
į, jų esama šimtai ar net tūĮkstančiai

Sako, kad ne vienas
jis buvęs
Robert Taylor Bailey, 21
m., kuris nužudė Miss Neil
Pietrangeli ir Miss Dorothy
Baun pareiškė, kad tų dvie
jų mergaičių nužudyme jo
bendrininkas
yra
Jesse
Flechter, iŠ New Orleans.
Robert T. Bailey dėl dvie
jų mergaičių nužudymo pa
reiškė keurias versijas.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Trečiadienis, rūgs. 10, 1942

8238 SO. HALSTED ST.

Dinamitu sprogdina
Rommel's tankus
Pranešama,

kad

Egipto

X ARD 1 skyrius, Bridge
porte, rengia išvažiavimą į
labdarių ūkį sekmadienį, ru
gsėjo 20 d. Piknikieriai re
gistruojasi Gudųjcrautuvėje.
Trokas išvažiuos 10:30 vai.
ryto.

Šis naujas pertvarkymas
dėl važiavimo įvestas pasi
remiant prezidento Roose
velto prašymu, kad automo
bilistai nevažinėtų greičiau,
kaip 35 mailas į valandą.

X Jonas žekas, “Draugo”
Labor Day pikniko stambiau
sios dovanos laimėtojas, ža
Padidėjo narių
da asmenini atsilankyti į
skaičius
Chicago ir parsivežti U. S.
War
Boną. Žekai yra WauŠių metų rugpiūčio 31
dieną Amerikos darbo fe kegano oldtaimeriai, pavyz
deracija turėjo 5,482,581 na dingi lietuviai katalikai.
rį. Nariais skaitomi tie, ku
X Jonas Juška, ketvirtas
rie yra užsimokėję pilną iš eilės Darius-Girėnas pos
mokestį. Pernai darbo fe to komanderis, pastarame
deracija turėjo mažiau na- posto susirinkime išrinktas
pirmininku Armistice Day
rių.
iškilmėms ruošti, šįmet tos
iškilmės bus didesnės, negu
Cook County taksos praeitais metais.

Milijoninė armija
Mayoras generolas L'ewis
B. Hershey pareiškė, kad
Amerikai reikia mobilizuoti
tarp 10,000,000 ir 13,000,000

'vyrų.

Ieško traukinio
eksplioziįos kaltininkų
F. B. I. agentai stropiai
ieško kaltininkų dėl dina
mito padėjimo po traukiniu,
kurio devyni iš dvylikos va
gonai (karai) apgadinti.
Nuostolių, yra apie penki
tūkstančiai dolerių. Tuo trau
kiniu važiavo 187 keleiviai,
bet nė vienas nenukentėjo.
Kai kurie keleiviai manė,
kad žaibas trenkė į trauki
nį. Traukinio ekspliozija įvyko šiomis dienomis netoli
Nodway, Iowa.

Jauni vyrukai
pavogtu automobiliu
važinėjo 3,000 mailių
Llewellyn Lesh, 16 met.,
1818 E. 72 St. ir Walter
Lepke, 17 m., 6759 Paxton
avė. liepos 26 d. “nudžiovė”
automobilį prie 71 St. ir Jefferey avė. ir “nudžiautu” au
tomobiliu išvažinėjo 3,000
mailių. Kada policija tuos
vyrukus paėmė į nagą, tai
jie sakosi, kad nevogė šio
automobilio, bet vyras davė
jiems važinėtis.

Iš Chicagos praeities-

tu gen. Rommel tankus. Di

pasiekė

namitas sėkmingiau

X Ed. Dočkus, sūnus roselandietės Marijonos Dočkiej nės, 120 W. 107 St., pašauk
tas į kariuomenę.

Tiktai galima bus važiuo
ti Outer Drive ir Jeffery
boulevard 35 mailas į va
landas, bet kitose vietose
reikia važiuoti tokiu pat
greičiu, kaip ir pirmiau. Jei
kurioje vietoje galima buvo
važiuoti 25 ar 20 mailių va
landą, tai ir dabar tas pat
važiavimo greitis galioja.

riuomenė sprogdina dinami

ka

X Ona Sidabrienė, 2930
S. Union Avė., šv. Jurgio
parapijos moterų choro na
rė, sunkiai serga plaučių už
degimu.

Nuo ateinančio pirmadie
nio, rugsėjo 21 dienos, Chi
cago Park District policija
griežtai žiūrės, kad auto
mobilistai nevažiuotų bulva
rais ar paskų keliais grei
čiau, kaip 35 mailas i va
landą. Jei kas nesilaikys
greičio, tai policija įteiks
baudos tikietus.

1918 m. rugsėjo 16 dieną
pirmi oro jJašto
siuntiniai

mūšiuose sąjungininkų

jmu

Chicagą. 1892

m.

veikia rugsėjo 16 dieną buvo tele

negu patrankos ar bombos.

fonu susisiekimas

Lengvesnius tankus dinami

tas tarp Chicagos ir

tas visai suardo.

Yorko.

atidary

New

X Šv. Antano Parapijos
Namų Savininkų pastaruoju
metu pradėjo sparčiai aug
ti. Namų savininkai rodo di
delio susidomėjimo susiorga
nizuoti. Šiais laikais tokia
organizacija labai reikalin
ga. Cicero lietuviai ir čia
parodo susipratimo.

John Toman, Cook Coun
ty iždininkas, pareiškė, kad
1941 metais iš real estate
ir asmeniškų nuosavybių
taksų buvo gauta $184,981,214 (metai baigės 1 rugsė
jo). 1940 metais taksų bu
vo surinkta $172,609,174.
1941 metai pajamų atžvil
giu buvo per 15 metų re
kordiniai.

X Dr. Albertas Valibus,
buvęs Lietuvių R. K. Susi
vienymo Amerikoj daktaraskvotėjas, pastaruoju laiku
sėkmingai mediciną prakti
kavęs Chicagoj, vakar išvy
ko į kariuomenę. Jis išsyk
pakeltas į kapitono laipsnį.

Po kelių valandų, pada
rius operaciją, reikėjo išim
ti kulką, R. Salazar papasa
kojo, kad priėjo prie jo au
tomobilio du vyrai ir šovė
į jį, vienas iš jų jį apkumščiavo. Salazar sako, kad jis
nežino dėl taip jie darė.

gystės sidąbrinio jubiliejaus
iškilmėse. Vaičiūnai gyvena
Ciceroj e.

X S. ir V. Stepulioniams
įš Detroit viešina Chicagoj,
Moterų Sąjungos 20 kp.,
Statkų namuose, buvo su
ruošus pagerbtuves ir įteikė
Areštuoti du
Stepulionienei dovaną. V.
Stepulionienė yra tos orga
policininkai
nizacijos Mich. valstybėj di
Vakar buvo areštuoti du rektorė.
policininkai: Hary Nathan,
X Juozas Vaičiūnas, vy
29, ir John Lavin, 33 m. ras Moterų Są-gos centrp
Wabash avė station, kad sekretorės Marijonos Vaičiū
jie šovė į Robert Salazar, nienės, išvyko į Cambridge,
24 m., 3625 Lake Park avė., Mass., dalyvauti savo gimimeksikietį darbininką.
jnes kun. P. Juškaičio kuni

X Tanka pirmojo pasau
linio karo, kuri stovėjo prie
šais Amerikos Legiono Da
rius-Girėnas posto namą,
4416 S. Western Avė., užva
kar legionierių susirinkime
nutarta atiduoti vyriausy
Paskaitos muziejuje
bei, kad ją suvirintų nauja:
Gamtos istorijos muzieju tankai. Už šią dovaną val
je (Field Museum) kasdien džia postui žadėjo po karo
lankosi įmonės. Grupėms dovanoti šio karo tanką.
vadovauja palydovai. Gru
Cicero. — šv. Antano Pa
pių ekskursijos prasideda 2
vai. po pietų. Muziejuje rapijos Namų Savininkų Klū
taip pat yra laikomos įvai bo susirinkimas įvyks rūgs.
riomis temomis paskaitos. j 16 d. 8 vai. vakare parapijos
1 svet.
Patartinta atsilankyti į šias I
1
A. F. Pocius, pirm.
paskaitas.

