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P. PACIFIKE KOVOS VIS TEBESIPLECIA
Rusijoje Užvirė Dar Vienas Frontas
UŽVIRĖ MILZINISKOS KOVOS 
MASKVOS - LENINGRADO FRONTE

Naciai pralaužę rusų frontų vienoj 
vietoj. Prie Voronežo rusai laimi

MASKVA, rugp. 13 d. — 
Šiandie prasidėjo aršios ko
vos, panašios į kovas Kau
kaze, Rusijos šiaurvakari
niam fronte—tarp Leningra
do ir Maskvos.

Rusai, pareikšdami, jog 
visos nacių atakos esančios 
sulaikytos, pripažysta, jog 
vienoje vietoje Kaukazo fron 
te vokiečiams pavykę pra
laužti raudonosios armijos 
linijas.

Tačiau rusai tebeskelbia, 
jog Voronežo fronte jie lai
mi. Šiam fronte jie keliose 
vietose perėję Dono upę.

Tuo tarpu iš pranešimų 
galima spėti, jog vokiečiai 
pradėjo naują milžinišką 
ofensyvą Stalingrado linkui, 
kai tuo pačiu laiku rusai 
deda visas pastangas, kad

Naciai atakavo Londo
ną—britai Mainzą

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Po ilgos pertraukos šiandie 
Londono ramybę nutraukė 
nedidelis skaičius aukšto 
sprogimo ir padegamųjų 
bombų sprogimas, kurias 
numetė sostinės priemies
čiuose nacių lakūnai, kai 
tuo pačiu laiku vokiečiai pa
skelbė, jog didieji britų 
bombanešiai antrą paeiliui 
naktį pasirodė virš Mainzo.

Vokiečių pravestoje atako 
je padarytieji nuostoliai ne
dideli.

Tuo tarpu nacių žinių 
agentūra paskelbė, jog britų 
bombanešiai vėl atakavo 
Mainzą ir esą padaryta nuo
stolių rezidenciniam distrik- 
tui. Pasak nacių, esą pašau
ta keturi britų bombanešiai.

Armotą atsišaudymas 
per Anglijos sąsiaurį

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Nuo vidurnakčio iki aušros 
britų ir vokiečių didžiausios 
patrankos abiejose Anglijos 
sąsiaurio pusėse pravedė ap
sišaudymą.

Stebėtojai pareiškė, jog 
tai buvo vienas smarkiausių 
apsišaudymų. Naciai atrodo, 
šį kartą panaudojo daugiau 
armotų negu pirmiau.

sulaikytų vokiečių veržimąsi 
Kaukazo gilumon.

Adm. Sherman 
atvyko Chicagon

CHICAGO, III., rugp. 13d. 
—Šiandie septyni aukštes
nieji Amerikos laivyno ka
rininkai su rear adm. Fred 
C. Sherman, žuvusio orlai
vių vežiotojo Lexington va
du, priekyj pasirodė federa- 
lei “grand jury,” kuri tyri
nėja Chicagos dienraščio 
Tribūne aprašymą apie Mid- 
way kovas.

Iškeltai Tribūne laikraš
čiui bylai vadovauja speci
alus vyriausiojo prokuroro 
padėjėjas William D. Mit- 
chell ir Jungtinių Valstybių 
gynėjas J. Albert Woll.

Skleidimu konfidencialių 
žinių kaltinami trys laikraš
čiai: Chicago Tribūne, New 
Daily News ir Washington 
Times-Herald.

Roma giriasi apie 
laimėjimus jūrose

ROMA, rugp. 13d.—Itali
jos radio pranešimu, italų 
karo vadovybė paskelbusi, 
jog ašies orlaiviai ir subma- 
rinai, atakuoją britų laivų 
grupę nuo antradienio vaka
rinėj Viduržemio jūros daly, 
padarę didelių nuostolių 
“prekybiniems laivams, ly- 
diemiesiems laivams ir virš 
viso orlaivių vežiotojams ir 
priešo aviacijai.”

Pasak italų šie veiksmai 
tebevykstą ir esą galima ti
kėtis, kad šie veiksmai bū
sią ašies laimėjimas.

(Britai vakar paskelbė, 
jog nuskandintas jų orlai
vių vežioto jas Eagle).

Italų komunikatas taip 
pat pareiškė, jog “tikrieji 
nuostoliai,” padaryti bri
tams būsią vėliau paskelbti.

WASHINGTON, rugp. 13 
d.—Dies paskelbė, jog Ame
rikoj yra virš 17,000 nacių 
simpatizatorių. Jis turi pa
ruošęs jų sąrašą.

Amerikos aviacija
Amerikos aviacija šiuo 

metu veda plačiausias ko
vas prieš aši visuose pa
saulio frontuose.

VIDURŽEMIO JCRA.
Didieji Amerikos bom

banešiai bombardavo ašies 
laivus Graikijos vakarų 
pajūrio uoste. Sužaloti 
trys karo laivai.

PIETVAKARIŲ
PACIFIKAS.

Amerikos lakūnai bom
barduoja japonų bazes 
Solomon salose. Atakavo 
japonų laivus Rabaul uo
ste ir padeda australams 
Naujojoj Gvinėjoj.

VAKARŲ EUROPA.
Jungtinių Valstybių ka

riuomenės aviacija daly
vavo trisdešimt vienoj ata 
ko j prieš nacius kartu su 
britų aviacija. Tai pirmo
sios platesnės amerikiečių 
atakos Europos fronte. 
KINIJA.

Amerikos kariuomen ė s 
bombanešiai apmėtė bom
bomis japonų okupuotą 
Yochovv miestą, šiaurinėj 
Hunnan provincijoj.

U.S. lakūnai pravedė 
31 ataką Europoj

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Amerikos štabas Europoje 
paskelbė, jog šiuo metu 
Amerikos aviacija pradėjo 
plačiai dalyvauti atakose 
ant Vokietijos. Į paskunią- 
sias 48 valandas Amerikos 
aviacija dalyvavo trisdešimt 
vienoje atakoje.

Jungtinių Valstybių avia
cijos grupės, kartu su britų 
aviacija, pravedė tris pana
šias atakas Prancūzijos pa
jūryje.

Dvidešimt iš šių atakų 
įvyko antroj pusėj sąsiaurio 
ir trys pravestos kovojant 
prieš priešo aviaciją Angli
jos pakraščiuose.

Vokiečiai užėmė 
Eisite—Berlynas

BERLYNAS, rugp. 13d.— 
Berlyno radio paskelbė na
cių karo vadovybės praneši
mą, jog vokiečių kariuomenė 
užėmė Elista, kalmukų res
publikos rytiniam Kaukaze 
sostinę.

Elista yra 230 mylių be
veik visai į rytus niuo Ros
tovo ir 175 mylios į pietva
karius nuo Astrachaniaus.

Pasimatymas su gubernatorium

AMERIKOS MARINAI SOLOMON, 
AVIACIJA VISAM PACIFIKE

Japonų laivynas priverstas pasitraukti 
iš savo pozicijų. Atakuoja japonų ba
zes Naujojoj Gvinėjoj

Lietuvių atstovai dėkoja gub. Dwight H. Green už 
paskelbimą liepos 25 dieną “Republic of Lithuania Day.” 
Paveiksle iš kairės dešinėn: Anastazas Valančius, An
tanas Vanagaitis, J. M. mons. Mykolas Krušas, kun. A. 
P. Sandys, M.I.C., gub. Dwight H. Green, kun. Ignas 
Albavičius, adv. Antanas Olis, Wm. Duoba, adv. Juoz. 
Grish, red. M. Vaidyla, Antanas Petkus, Petras Kazwell 
ir dr. Biežis.

Indijoje riaušės rimsta
BOMBAY, rugp. 12 d. — 

Įvairiuose Indijos miestuose 
tebepasireiškia riaušės ir

susirėmimai su policija, bet 
Bombėjui, kur riaušės dėl 
Gandhi arešto ir susirėmi
mai su policija buvo pasiekę 
ankščiausio laipsnio, šiandie 
jau daug ramiau.

Tačiau ginkluota policija 
ir kariuomenė tebepatroliuo- 
ja Bombėjaus gatves, kad 
kartais riaušės nepasikar
totų.

Didesni policijos susirė
mimai su demonstruojančia 
minia įvyko Nagpur mieste, 
kur minia padegė tris poli
cijos stotis ir paštą.

Griežti nuostatai prieš su
sirinkimus ir gyventojų pa
sirodymus gatvėje nakties 
metu pravesta Jubblupore, 
Allahabade ir Amorati.

Naciai sušaudys 
tūkstančius olandą

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Vokiečių vyresnybė Olandi- 

j joje šiandie paskelbė, jog 
bus sušaudyti visi olandų 
įkaitai, kurių naciai turi su
areštavę tarp 1,000 ar 1,500, 
jei olandai neišduos naciams 
nusikaltėlių, kurie atsakingi 
už nacių kariuomenės trau
kinio katastrofą ir bandymą 
sunaikinti keletą radio sto
čių.

Iki šiol naciai susilaikė 
nuo teroro Olandijoje, nors 
Prancūzijoj, Čekoslovakijoj, 
Jugoslavijoj ir kituose oku
puotuose kraštuose jie su
šaudė tūkstančius žmonių.

Amerikiečiai suža
lojo ašies laivus

KAIRO, rugp. 13 d. — 
Amerikos didieji bomhane- 
šiai padarė didelių nuosto
lių trims ašies karo laivams' 
Pylos (Navarino) uoste, va
kariniam Graikijos pajūry
je.

Jie išsprogdino vieną kru- 
zerį, kitą padegė ir trečiame 
bomba sprogo denyje.

šią ataką Amerikos bom
banešiai, matomai iš bazių 
Egipte, pravedė antradienio 
prievakarį.

Čilė cenzūruos 
ašies žinias

SANTIAGO, Chile, rugp. 
13d.—Čilės vyriausybė šian
die paskelbė griežtą cenzūrą 
susisiekimą su “visomis val
stybėmis, kariaujanči o m i s 
prieš Amerikos valstybes” ir 
uždraudė perleidimą žinių, 
kurios “gali sudaryti pavojų 
Amerikos valstybių saugu
mui.”

Šis žygis sutinka su tari
mais, padarytais pereitą žie
mą Pan-Amerikos suvažiavi
me Rio de Janeiro. Ypač už- 
trausta skelbti laivų judėji
mas ir žinios, kurios yra 
“neteisingos ar gali Čilės 
sudrumsti tvarką, ramybę 
ir saugumą.”

Gen. MacArthur Štabas, 
rugp. 13d.—Amerikos mari
nai plečia savo veiksmus

U. S. lakūnai 
atakavo Yochow

Saulė teka 5:58 vai.; saulė 
leidžias 7:53 vai.

CHUNGKINGAS, rugp. 13 
d.—Šiandie paskelbta, jog 
Amerikos orlaiviai bombar
davo Yochow, Hunnan pro
vincijoj, prie Yangtse upės. 
Taip pat pranešama, jog 
Amerikos bombanešiai, ata
kuoją japonų bazes pietinėj 
ir vidurinėj Kinijoj, nesuti
ko japonų kovos orlaivių pa
sipriešinimo.

Kinų kariuomenės atsto
vas paskelbė, jog Kiangsi 
provincijoj tebevyksta smar 
kios kovos, kuriose nukauta 
ar sužeista virš 1,500 japo
nų kareivių.

Pranešama, jog apie 20,- 
000 japonų kariuomenės 
“desperatiškai laikosi” Lin- 
chuan apylinkėje, kur kinai 
savo atakas pradėjo rugpiū
čio 3 dieną. Kinų kariuome
nė taip pat susirėmė su 
priešu Huwan gatvėse, 10
mylių į rytus nuo Linchuan.

/

Komunistei moko U.S., 
britą vyriausybes

NEW YORKAS, rugp. 13 
d.—Komunistų partijos va
dovybė šiandie kreipės į vi
sus Amerikos darbininkus, 
kad būtų padarytas spaudi
mas į Jungtinių Valstybių, 
vyriausybę, Anglijos kabine
tą ir britų amatininkų unijų 
kongresą padėti išrišti Indi 
jos krizį.

Ir lietuviai komunistai 
šiuo metu rodo labai aštrų 
susidomėjimą Indija. Garbi
na Indijos komunistų parti
ją ir nurodinėję Amerikos 
ir Anglijos vyriausybėms 
kaip turėtų Indijos klausi
mas būti rišamas.

Churchill esąs Kairo, 
skelbia Berlynas

NEW YORKAS, rugp. 13 
d.—Berlyno radio prieš ke
letą dienų skleidė niekur ne
patvirtintus pranešimus, jog 
Anglijos premjeras Church
ill išvykęs orlaiviu Maskvon 
pasitarimams su Stalinu.

prieš japonus Solomon salo
se ir iš pranešimų atrodo, 
jog jau septintą dieną tebe
sitęsianti amerikiečių pra
dėtoji ofensyvą gali duoti 
gerų rezultatų.

Gen. MacArthur štabas 
paskelbė, jog Australijos ka 
riuomenė, padedama ameri
kiečių lakūnų, išstūmė japo
nus iš Kokodos, Naujojoj 
Gvinėjoj.

Nuskandino Japonų Laivą.

Tuo pačiu laiku “sunkieji 
bombanešiai pravedė sėk
mingą dienos metu ataką 
ant priešo laivų Rabaul uo
ste.

“Vienas 15,000 laivas pa
taikytas bombos ir paliktas 
liepsnose. Kitas didelis lai
vas pastebėtas skęstąs. Du 
vidutinio dydžio laivai palik 
ti liepsnose ir skęstą.”

Japonų Pasipriešinimas 
Palaužtas.

NEW YORKAS, rugp. 13 
d.—Iš Australijos gauta ra
dio pranešimas, jog Ameri
kos marinai pralaužė japo
nų pasipriešinimą Tulagi 
saloje, Solomon salyne. Pa
šale pranešimų, japonai pri
versti pasitraukti iš savo 
pozicijų.

Kitas pranešimas iš Aus
tralijos paeriškė, jog Koko- 
da apylinkėje tebevykstan- 
čios smarkios kovos, kurio
se japonams padaryta dide
li nuostoliai.

Japonų Laivynas
Pasitraukė.

LONDONAS, rugp. 13d.— 
Anglijos spaudos korespon
dentai praneša, jog Tulagi 
uposto, Solomon salose, Ja
ponijos laivynas nebeteko 
kontroliuojamos pajėgos ir 
kontrolę perėmę Jungtinių 
Valstybių Pacifiko laivyno 
daliniai.

Amerikos pajėgos, kurios 
išvijo japonus iš uosto, ne
beleido jiems grįžti. Tuo 
būdu Amerikos laivynas už- 
žmęs vieną strateginiai svar 
biausių Solomon salų pozi
cijų.

šiandie nacių radio pas
kelbė nepatvirtintą žinią, 
jog britų premjeras, grįžda
mas iš Maskvos sustojęs 
Kairo, Egipte.
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Žinių

IJ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
žinelės

Federacijos 4 skyr. laiky
tam mėnesiniam susirinkime 
liepos 29 d. Lietuvių svetai
nėj, nutarta surengti koncer
tą gražiabalsei dainininkei 
Marijonai Galinienei Insti
tute of Arts. Komisiją su
daro O. Kratavičienė, P. Me- 
donis, A. Ambrasienė, K.

Virginia Mardošiūtė iš 
Scranton, Pa., svečiuojasi 
pas darbuotojus Galinius. Ji 
yra artima Galinių giminai
tė, baigusi muzikos konser
vatoriją, gabi pianistė ir var 
gpnininkė. Prašoma pasilik
ti Detroite, nes čia lengvai i 
gaus muzikos mokytojos vie- ■ 
tą. Garbė būtų Detroito lie 
tuviams savo tarpe turėti

Samsonas, S. Atkočiūnas, V.1 tokią lietuvaitę. Sveikiname 
Oepulionytė, O. Kasevičiūtė. Į ir prašome pasilikti Dctroi-

Šiam susirinkime Ona Kra te.I
tavičienė dalyvius pavaišino 
šaltakošę ir pyragaičiais, o 
ant galo išbandyta nauja 
muzika, kuri įrengta žemu
tinė j svetainėj.

Susirinkimas baigtas links 
mai, gename ūpe.

Lakūnas corp. Petras Me- 
donis, Jr., baigęs U. S. Karo 
lakūnų mokyklą Teksuose, 
buvo parvykęs pas tėvelius 
pasisvečiuoti. Pabuvęs ke
lias dienas išvyko į Louis
ville, Ky., kur dar toliau stu
dijuos P. Medonis, Jr., pasi
tenkinęs kariuomenės avia
cijos mokslu. Sako, orlaiviu 
skraidyti yra mažesnis pa
vojus, negu automobiliu va
žinėti.

Vincas Banonis, U of D 
futbolo rinktinės kapitonas 
ir žymus žaidikas, pakvies
tas į Amerikos žvaigždžių 
futbolininkų žaidimą, kuris 
įvyks rugp. 28 d., Chicagoj

Linkime pasisekimo žvaigž 
džių tarpe ir iškelti lietuvių 
vardą.

Lietuvaitės atidarė alinę 
vardu Regular Inn, 6361 Re
gular Avė. Patartina lietu
viams prie progos ir savo 
tautietes atlankyti. Jos re
mia lietuvių reikalus. Yra 
ir daugiau lietuvių biznie
rių. Visada geriau eiti pas 
savus, kur ir patarnavimas 

1 mandagesnis. Koresp,

Tik žiupsnelis iš daug patirtų įspūdžių
l rytus

Atostogų proga pasinau
dodami, penktadienio ryt ą 
sėdom į traukinį, o šešta
dienio rytą jau buvom mū
sų norimoj pasiekti vietoj 
— Worcestcr, Mass.

Važiuojant slinko pro a- 
kis vis nauji reginiai, kurių 
norėtum kuo daugiausiai a-' 
pimti. čia žaliuoja plotai lau
kų, ten vėl plotai pageltusių 
avižų ar miežių. Rodos, no
risi pasiliuosuot bent dienai 
kitai nuo tų mus kasdieną 
supančių karo minčių, bet 
jos visus mus seka.

Štai stotis, šeima atlydi

Išvyko siekti pašaukimo
Edvardas buvo š ais me

tais pirmininkas Detroito 
Lietuvių Katalikų Studentų 
Sąjungos kuopos, Universi- 

Jty of Detroit (Katalikiška 
kolegija) lankė per tris me
tus ir mokinosi lėktuvų in- 

; žin.erystės. Bet pajutęs sa- 
| vy pašaukimą, mokslą nu
traukė ir įstojo į vienuoly
ną.

Kunigo John rtyan pas
tangomis Edvardas 1941 m 
gavo “Confraternity of Chri*- 
tian Doctrine certifikatą” ii 
liuosu laiku mokino religi
jos Detroito katalikiškose 

Edvardas Aksomait s, 21 aukštesnėse mokyklose.
Edvardo motina Ona Ak-m. amž. vienturis sūnus O- 

nos ir Antano Aksomaičių, 
išvyko į TT. Marijonų semi
nariją, Hinsdale, III. Vienuo
li jon priimtas liepos 15 die
ną ir pradėjo noviciatą.

gaus ranka nėra prisidėjusi 
Nors žmogus viskuo gali pa
sigirt, bet prie šios vietos 
jis palieka kaip niekas. Bet 
vis tiek tas žmogus suka 
galvą, kad nors pamažu, iš
tolo, kiek leidžia aplinkybės, 
priartėti prie tos galingos 
jėgos, štai, padirbtas keltu
vas, kuris nusileidžia, regis, 
270 pėdų ir išėjus iš jo mes 
tadomės taip žemai, kad gal
vas iškėlę reikia žiūrėti į 
tą patį vandenpuolį, į viršų. 
Čia vėl kiti reginiai, kiti 
vaizdai. Įrengtas su apsau
gomis tiltelis, kelių blokų 
ilgio. Vanduo šniokščia, pu- 

1 oja jo apačia. Vadui mus 
vedant not baugu. Tik apsi
dairai, kokioj aplinkumoj e-

si, ir tai tik ištolo tas yra, 
o vienok vandens jėga taip 
siaučia, kad ir mus pasiekia 
jo lašai, lyg lietus kristų 
debesiui užėjus. Kitoj pusėj 
irgi didelis vandenpuolis, bet 
dar smarkesnis. Ten žmogus 
nedrįsta net ištolo artintis. 
Iš smarkaus kritimo apačioj 

' rodos tik dūmai, migla mai
šos. Bet nors akimis ,apma- 
tyt tas vietas begalo įdomu.

Pasiekiam Kanados pusę. 
Jos valdininkai tuoj klausia, 
kur gimę? kur gyvenam? ir 
leido važiuoti. Grįžtant vėl 

: tie patys klausimai ir paro
dymas pilietybės dokumen
tų.

Tik viena mergaitė turėjo

foto aparatą, tai Kanados 
valdininkas paprašė atiduo
ti tą “roliuką”, kur buvo nu
traukti vaizdai — filmos. Jis 
sykiu paėmė ir jos adresą. 
Sakė, už kelių dienų atsiųs 
tas filmas jai į namus. Mat, 
karas, atsargumas visur rei
kalingas.

Iš ten jau sukom namų 
link, nors nemažai pavargę, 
bet patenkinti ir pilni įspū
džių ilgam laikui. A.M.P.

SKELBKITĖS “DRAUGE“

somaitienė yra “Draugo’’ 
korespondentė.

Dieve jam padėk!

Detroito Žiedas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Gražiai jos įrengtos, gėlėmis mieste per Pasaulinę Paro- 
apsodintos. Visur pastebi,Idą Lietuvių Dienoj.
kad darbo įdėta. Chicagie-į užsukom dar į Newark, 
čiams garbė, kad geraširdžių j bet miestas seniau
dėka ir jų vardas ten yra, „utytas ir nieko, bent mums, 
būtent stotys įrengtos Ant. „eliko atmintino, tik pasi- 
Lesčinskienės ir kun. J. Vai- sveg,avę leidomės toliau, 
čiūno atminčiai. Lankom ku
nigo J. Navicko kapą. Gėlės 
nenustoja jo kapą puošusios.

Beveikščiojant po tas apy
linkes, tiesiog džiugu daros, 
kaip pamanai, kad tai lietu
vių katalikų nuosavybės. Ro

nos, kitos jie ir vėl liūdės, kia garbė, koks pasididžia- 
Štai, mergaitė šluosto gai-1 vimas, kad mūsų rėmėjų bū- 

lią ašarą nepajėgdama jos reliai, geraširdžių aukos ne
paslėpti. Gal, brolio, o, gal, 
sužadėtinio gaili? Taip, trau 
kinys bėgdamas palieka tai 
vienokius, tai kitokius prisi
minimus.

Worcester apylinkės
Begalo gražios. Vietos kal

nuotos, ko pas mus, aplink 
Chicago, netenka matyti.

Dėka mūsų nuoširdžių ge
rų pažįstamų J. ir O. Vasi-
lių, sekmadieny turėjom pro 
gos aplankyti Tėvų Marijo
nų įrengtą bernaičiams ko
legiją. Teko susitikti su kun.

-

jauną karį. Visi susimąstę,Morkūnu, kuris daug papa-
nora kiekvienas stengias tai 
slėpti savy, bet nesiseka. 
Traukinys sujuda, dar kartą 
greitas atsisveikinimas, ran
kos pakėlimas ir skubus nu
sigręžimas, kad paslėpti 
skausmo ašarą.

Kitur grįžta karys, jo lau
kia namiškiai stoty. Kokia 
džiaugsmo valandėlė! Svei
kinimai, juokai, krykštavi
mai! Bet, ar ilgam? Už die-

sakojo apie įstaigą. Teko su
sitikti brolį Tadą, kuris dau
geliui pažįstamas, nes jis il
gą laiką buvo Chicagos Ma
rijonų ūkio šeimininkas.

Apie įstaigą nepajėgčiau 
viską aprašyt, kaip didinga, 
įspūdinga vieta, kaip namai, 
sodai, gėlės; vienu žodžiu, 
begalo graži vieta. Kur akį 
mesi, vis nauji reginiai

ša mums tokius pasididžia
vimo vaisius. Tik mokėkim 
įvertinti, suprasti ir, progai 
pasitaikius, atlankyti tas į- 
staigas, kurios neša garbę 

i mums ir mūsų tautai. Steng- 
kimės, sulyg išgalės, aplan
kyti tas vietas, tuo kart dau
giau įsisąmoninsim į jų ver
tingumą.

Teko susitikti seseles, ku
rios netoli nuo čia turi savo 
namelį. Tai tik pradžia; o 
žinoma, kad pradžia visuo
met sunki. Džiaugės sesutės 
girdėdamos, kad jų rėmėjų 
būrelis tveriąs ir Chicagoj. 

New York
Lankom New York. Kaip 

daugelis, taip ir mes stebia- 
mės galvas iškėlę į aukštus, 
didingus pastatus ir stengia
mės, kiek galint, daugiau 
pamatyt. Bet išvažiuodami 
vis tik neišsivežėm tokių am
žinai nepamirštamų prisimi
nimų, kokius turėjom būda-

Niagara Falls
Mūsų palydovas vežiojo 

net 4 valandas ir vis rodos 
naujus reginius matėm. O to 
vandenėlio jėga, galybė ! 
Kiek triukšmo jis sukelia! 
Iš tolo girdis tas didis ūži
mas, grumimasis! Negali nei 
apsakyt, kaip jauties maty
damas tokius didingus gam
tos darbus, prie kurio žmo-

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7R7»

Lankom stotis (stacijas), mi tam pačiam New Yorko

AMBASSADOR WINS RICH HAMBLETONIAN STAKES

("Draugu!" Acme telepnoto)

“The Ambassador” driven by Ben White winning the third heat to become the win- 
ner of the 17th Hambletonian $40,000 Trot ting Stakes at Goshen, N. Y. The 68 year 
old driver now has rodė behind three winne rs of the- harness classic.

«-**•**■■

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optomttrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
ma* be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

PIumm YAKZS VIS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

prlrltikimc akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, Cbicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 8:80 a- m. 
Iki 7:0! o. m

AMERIKOS UITUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao UL VIBglnia 0086 

Bazidencijoa MLi BSVorly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LB OHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

R«s. 6958 So. Talman Ava.
Ron. TaL GROvehill 0617 
Offico tat HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis stvtitaroa.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal antartį.

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1880

TiL YARda 6921.
Em.: KENvocd 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

Ofiao vaL: ano 1-3; nno 6:30-8 d)' 
756 W«»t 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmint), negu auksą.

Raa bus Ištvermingas iki 
galui, tas boa Išgelbėtas.

{Mat 10, 12/

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė. 

Chicago, Dl.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place 
TeL REPuhlie 7868

TaL OANal 0267 
tel PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 0 vai. vakare.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

8-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: Y A R D S 7299 

8325 South Halsted SL

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

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

TeL: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KBAŪTDVBJK

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
VARDS BARS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Dl. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai! 

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. WINSKUNAS
GYDYTOJAS EB OHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiao UL OANal 2846 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—fi 
Seredoj pagal sutartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Avestos 
Rea. UL: HEMloek 9160

TaL YARde 2246

DR. C. VEZELiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 v&L Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted SL
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal antartį.
Sekmadieaiaia taipgi pagal antartį. 

Res. telefonas SEElay 0484.

TsL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Kamp. I5tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

Rez. Tel. LAFayette 0094 
Ofiao Tel. I.AFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
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.
Troč, įr Sekm. fiagal auuUruoą.

TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS EB OHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

Ofiso TeL ............ VIRgtnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
,(2-tzos Inboa).

TaL MUhray 2880 Ohicago, DL

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Y arda 0994 
Rea. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedčliomia nno 10 iki 12 vaL dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
Nuo 1—4 lr nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiao telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRglnia 2421

REMSITE “DRAUGI
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Sveikata - Brangus Turtas
NevLlgyk neprinokusių 
vaisių

I

Kol dar automobilio ra
tai rieda, vasaros metu 
žmonės važiuoja iš tvan
kaus miesto pas pažįsta
mus ūkininkus atsikvėpti, 
paviešėti, pasilsėti, šviežio 
pieno atsigerti, nuo saulės 
parusti, ūkio gyvenimu pa
sidžiaugti, pasvajoti, pady
kauti. Taip bedykaujant, 
kartais, ir neaimlių įvyksta.

Beveik pas kiekvieną lie
tuvį ūkininką yra sodas. 
Lietuvis myli sodą. Mieste
lėnas, pamatęs ant medžio 
obuolius, neiškenčia jų ne
paragavęs. Ypač vaikai, ne 
bodami jog obuoliai yra ne
prinokę, valgo juos su pa
mėgimu, o paskui suserga. 
Mat, prinokusių obuolių bei 
kitokių vaisių mieste daž
nai gauna, bet jam pačiam 
nuo medžio nusiskinti obuo 
lėlį yra įdomiau ir juos val
gyti lyg skaniau.

Neprinokę vaisiai turi sa 
vyje daug taninės rūkšties 
(Tannic Acid), gi taninė 
rūkštis yra nuodai ir krik
do vidurių virškinimą. Per- 
kąsk neprinokusį obuolį ir 
tuoj pastebėsi, kad už po

ros minučių obuolys parun- 
da; be to, dar valgant ne
prinokusį obuolį dantys at
šimpa, lūpas sutraukia, lie
žuvis pasidaro šiurkštus ir
kąsnį sunku nuryti.

I
Neprinokusio obuolio, ar 

kitokio neprinokusio vai
siaus, kąsnis patekęs į 
skrandį nesivirškina. Nuo 
to skrandis įrituojamas ir 
žmogus pasijunta sergąs. 
Nuo neprinokusių obuolių 
daugelis gauna skilvio ir 
žarnų uždegimą. Vieni ser
ga lengviau, kiti sunkiau, o 
tai priklauso nuo to kiek nc- 
prinokusių vaisių suvalgy
ta. Pasireiškusieji simpto
mai yra gan skaudūs: vidų 
rius raižo lyg aštrūs stik
lai; kaikada ligonis labai 
vemia; vidurius taip skau
džiai praskiedžia, kad, kar
tais, be gleivių, net kraujas 
pastebima; ligonis labai sil
psta. Tokią padėtį vadina
me “dizinterija”.

Kas jau sykį yra sirgęs 
dizinterija, ypač dėlto, kad 
valgė neprinokusius vai
sius, to viduriai jau niekad 
nebus normalūs. Paskui ir 
riemuo dažnai kamuos ir 
viduriuose daug gazų rasis,

ir viduriai bus užkietinti. O 
kuomet viduriai gerai ne
veikia, tai yra pavojus gau
ti ir ulcerį skrandyje, ar vė 
žį viduriuose, ar apendicitą.

Jei brangini sveikatą, ne
daryk klaidos: nevalgyk ne 
prinokusių vaisių. Kas go
muriui duoda valią, tai už 
minutėlę malonumo-džiaug- 
smo, tenka kartais užmokė
ti valandomis skausmo.

Nenori pakeisti 
socialinės santvarkos

Indijoje yra apie 90.000.- 
000 mahometonų, kurie ne
mėgsta 250,000,000 indusų 
Indijoje yra apie 50.000,000 
nepaliečiamųjų, pažemintų 
indusų, kuriems aristokratiš
kų partijų vadai nenori su
teikti lygių teisių. Aukštes
nių luomų (kastų) žmonės 
į pažemintus — nepaliečia
mus žiūri su panieka ir nie
ko bendro nenori turėti.

Aristokratiškos partijos 
turi kokia 3,000,000 narių ir 
tų partijų vadai nenori pa
keisti Indijoje socialinės san
tvarkos, kad būtų panaikin
tos kastos. Todėl Indijos 
liaudies žmonės stovi nuo
šaliai nuo aristokratiškų va
dų.

Kiek žuvo pereitais 
metais per nelaimingus 
įvykius

Nacionalinės Saugumo Ta
rybos metraštis prineša a- 
pie nelaimingus atsitikimus 
Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse. 1941 metais Ameriko
je dėl įvairių nelaimingų at
sitikimų žuvo 102,500 žmo
nių. Sunkiai sužeistų, kurie

nustojo darbingumo, siekia 
iki 350,000 žmonių.

Tarybos ekspertai apskai
čiuoja, kad dėl tų nelaimin
gų atitikimų nuostoliai, pi
nigais skaičiuojant, siekia 
$4,000,000,000. Kokie nuos
toliai!

A.
t

A.

A. t

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTF.D 
AD VERTI SI N G DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolnb B4M8-e48»
HELP WANTED — VYRAI

DIE MAKERS
$1.40 Į valandą, su užtenkamai "over- 
time.” Turi būt lst class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
•705 Cottage Grote.

HELP WANTED — MOTERYS

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

NULIŪDIMO

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

(Įsteigta 1889 m.).

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmher of the Llthnanlan Chambcr of Coįranerce.

MODERNI Išvidinė PARODA 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

Mokėti save suvaldyti reiš 
kia mokėti gyventi.

JOSEPHINE ŽILIENE

Gyv.: 4021 S. Artesian Avė.
Mirt? rugp. 11 d.. 1042 m... 

6:30 vai. popiet, su'aukus 80 
nietų amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
šaulių upjkr., šau'ių miesto.

Pa'iko dide lame nuliūdime: 
gintina f lis — Barzdauskus ir 
jų š •imą ir daug draugų Ir 
pažįstamų.

Kū-as rašarvotas J. T.iule- 
vičiius koplyčioj, 4348 S. Ca- 
lifo n’a Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadie- 
nj. rugp. 15 d. Iš koplvčios 
8:30 vai. rvto bus atlydėta j 
Nekalto Pra1 id Panelės Švč. 
parap. bažnyčia, kurioje J- 
vvks gedul’ngos pamaldos už 
velionės sielą. Po na maldų 
bus nulydėta j šv. Kazmiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v'sus 
gimines, draugus jr pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu- 
v8se.

Nuliūdę:—■ Giminaičiai lr 
draugai.

Ta.ld dlrekt. J Liulevlčlus, 
tel. LAFayętte 3572.
(Laidotuvėmis rūpinasi Stan

kų šeimyna.)

VIRGINIA MAKAUSKAITE
Pers'skyrė su šiuo pasau

liu rugp. 13 d.. 1942 m., 7:30 
vai. ryte. sulaukus 9 m. amž.

Gimus Lletivoie, Meciunų 
kaime, Kapčiamiesčio vals., 
S inių apskr. Amerikoje eiš- 
gyveno 5 metus.

Puliko di e lame nuliūdi
me: motinėlę Oną: tėvelj,
Juozapą; bro.leką Eduardą; 
3 dėdes, Vincą Mąslaus)-ą, 
Motiejų Mas auską ir Jo šei
mą. ir Kizlmlerą Kudulj; 3 
te as, Viktorią Stankienę, Ju- 
lią Miliauski-rę, ir Anną Pu- 
plla ir jų šeimas; gimines, 
Elzbietą lr Stasį Vlenžindžius 
ir Rozal'ją Račiuskienę tr Jų 
šeimas; ir kitas gimines lr 
draugus.

Kūnas pašarvotas namuose; 
1340 So. 4 9th Avė., Cicero, 
Iii. I^aidotuvėi įvyks pirma
dienį, ..rugp. 17 d.. 8:00 vai. 
ryto iš namų J šv. Antano 
par. ba'nyčią, kurioj įvyks 
gedu'lngos parna'dos už ve
lionės sielą Po pamaldų bus 
nulydėta į Šr. Kazi-nlero ka
pines.

V si a. a. Virginia Makau- 
skatės giminės, črąugai ir pa- 
žj tami e at nuoširdžiai kvie
čiam dalyvauti laidotuvėse ir 
sutelkti Jai paskut'nį pat*r- 
uavmą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame; Motina, 
Tėvas, Brolis Dėdės, Tetos, 
Giminei lr Draugai.

Laidotuvės* patarnauja lai
dotuvių direktoriui Ant. Pet
kus, tel. Cicero 2109.

METAI, CLEANER — patyręs prie 
automobilių. Kreipkitės J — j
GREAT NORTHERN AI TO PARTS 
213d Clybourn Avė., DIVersejr 7U2I

ATYDA TOOL & DIE MAKERS
Aukščiausia eiga mokama ir užten
kamai “overfclrpe”. Ats'šeukite į —
SUNNVSIDE TOOL A DIE WORKS 

2222 No. C:eero Avė.

*• +

IZIDORIUS PETRAUSKAS
Mirė rugoiūčio 12-tą d., 1942 m., 8:45 vai. ryto, sulaukęs 

68 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šaulių auskr., Pakapės parap., 

Vileikių kaimo. Amerikoje išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Elzbieta ir žentą 

Chester Lawr*ence; 2 sūnus — James, ir Aleksandrą ir mar
čią Oną: 3 anūkus; brolio dukteres — Ona Pluškienę ir Kons
tanciją Krupeikienę; sesers dukteri Josephine Ramonas; švo- 
gcrką Antaniną Shimkus ir jos šeimą, ir kitas eimSnes Ame
rikoje; o Lietuvoje paliko seserį Anelę Mingelienę; 3 bro
lius — Juozapą, Petrą ir Vladislovą ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Simono Dau
kanto draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose — 3314 So. Emerald Avenue.
Laidotuvėr. įvyks šeštad.. rugpiūčio 15 d. Iš namų 8:30 

vai. bus atlydėtas į švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulyėtas į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnai, Žentas, Marti, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius — Antanas M. Phillips, telefonas 

YARda 4908.

POVILAS BURBA
(Gyv.: 7252 S. Canipb-II Avė., 

namų tel. Hem.oek 10010)
Persiskyrė su šiuo pasau

liu .rugp. 11 d, 1942 m., 3 50 
vai po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Utenos apskr., Anykščių par., 
Čekonų kaimo.

Amerkoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me: moterį Oną (po tėvais 
Blauzlžiukė, po pirmu vyru 
Ribikauakiienė); dukterį Fran- 
cee; podukrą Ro e ir jos vy
rą Frank Dorsey tu šeima; 
posūnį Frank Rib kauską; taro- 
1J Antaną ir Jo moterį Ade
lę fu šeima; 2 pusbrolius — 
Povilą ir jo moterį Oną Pak- 
štls su šeima: ir Juozapą Mi
kėną: taipgi daug kitų giminių, 
draugų Amerikoj Ir Lietuvoj.

Prik'ausė p.re Žagariečių ir 
Žema'-lų kliūbų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičlaus koplyč'oj, 4348 S. Ca
lifornia Avė. laidotuvės Jvyks 
šeštad.. rugp. 15 d., 9:C0 vai. 
ryto Iš ko-lvčios į Šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kiz mlaro kapi
nes.

Visi a a. Povilo Burbos gi- 
mlnO', draugai ir pažįstami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvautu laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulūdę: Moteris, Duktė, Po
dukra, Posūnis, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laid. dięekt. J. L'ulevičius, 
tel. LAPayette 3572.

FOVNDRY HELP
Tiktai ženoti vyrai su šeimomis pri
imami. Taipogi reikia MACHTNE 
MOLDERS. LABORERS, MELTERS 
Ir Bl'KNERS. Atsišaukite J —
PETTIBONE MUI.LIKEN CORP. 

4710 West Division St.

REIKIA ROl'GH GRINDERS
Paieškome Rough Grlnders ir Floor 
Moulders. Kreipkitės J —

CENTRAL PATTERN AND 
FOVNDRY CO.

I 3737 So. Sacramento Avė.

SKILLED MECHANICS
, Tool Makers, Bench Maehinists, Mll- 

ling Maehine Hands, Boring Bar 
Hands, Automatic Serew Maehine

' Set-up Men. Internal Grlnders Main- 
tainance Men. Millwrl-ht, Electri- 
cinns ir Beit Men. Aukščiausia mo- 
kesties rata. Užtenkamai ‘overtime’.

THE BUDA COMPANY 
Harvey, Illinois

Apllkantua matysime Hotel 8herman ket
virtadieni ar penktadieni, rugp. 13 Ir 14 
d<l., nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Pra
šykite pasimatymo au Mr. .T. W. Baker, 
ar aameni&kai atsišaukite i Harvey, III. 
dirbtuvę.

VTRftJAS — (VYRAS ar MOTERIS) 
reikalinga trumpoms valandoms, 
steam stalas, valandos nuo 10 ryto 
iki 3 vai. popiet. $15.00 j savaitę. 
Atsišaukite po 10:30 vai. ryto — 
TRIANGLE RESTAURANT, 225 So.

Į \Vahasli Aveimie.

BUS BOYS
Prie restorano darbų. 18 Iki 28 me
tų amžiaus, švariai atrodanti. Nuo
latinis pilno Įniko darios. Valgis ir 
uniformos duodamos. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

HARDING’S 
21 So. Wabash Avenue

HOSIERY MENDERS
Patvrusios prie operavimo VITOS 
mašinų. Aukšta užmokėsi s, pasto
vus darbas.

GOLDBLATT BROS.
St»te amt Van lluren — tltli Fl. 
..Central Employment Bureau..

OPERATORfiS reikalingos. Single 
needle, flat lock double needle. ir 
lap seamers. Taipogi zig-zug opera
torės. Išmokinsime nemokančias. 
VENUS FOUNDATION G.VRMENT

123 No. VVacker Drive 
(Kamp. Randolph St., ant 6 aukšto)

BUS GIRL prie lengvo darbo. Nuo 
8 vai. ryto iki 4 vai. popiet. $14.00 
j savaite. Atsišnūkite po 10:30 vai. 
ryto. TRIANGLE RESTAURANT, 

225 So. lVabasli Avenne

COUNTER GIRLS
Puiki proga Jaunoms merginoms 18 
iki 2 5 metų amžiaus, išsilavinti vei- 
terkų darbams Chicagos puikiausio
je kavinėje. Šis darbas labai malo
nus ir moka $2.50 i diena- fi die
nos j navaitę su valgiais ir tipsais. 
Pa-tovūs da-bai su proga tapti vei- 
terkomis aukštesnio "ždarbio. Atsi
šaukite į Personnel Dept., 1-mame 
beismente sekančiai —

PALMER HOUSE 
State and Monroe

REIKALINGA PATYRUSIOS MO
TERYS ski«-stymui popieros dirbtu
vėje. Tik patyrusios teatslš'>ukia. 
THOMAS PAPER STOCK CO.. 800 
W. Evergreen, netoli Halsted ir Di
vision St.

OPERATORES
Patyrusios prie single need’e ir zig- 
zag mašinų, isūti megstinus rayon 
apatinius. Aukščiausia užmokestis, 
pastovus darbas garantuoiamas. Šva
ri dienos-šviesos dirbtuvė.

AMERICAN MAID CO.,
847 AV. Jackson Boulevard

PAIEŠKO RENDUįOTI Marąuette 
Park kolonijoje 4 kambarių pagyve
nimą. apšildoma pečio šiluma. Atsi
šaukite ar rašvkite sekančiai: 
“DRAUGAS, Boi 124, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago, III.

REIKIA STIPRIŲ VYRŲ. Kilnojimo 
darbui popieros dirbtuvėje. Nuolati
nis darbas. Kreipkitės J — 
THOMAS PAPER STOCK, 800 West 
Evergreen, netoli Halsted ir Division.

LUNCH WAGON SERVERS 
12 jaunų vyrų. Geras užmokestis. 
Turi turėti gimimo paliūdljimus. Jei 
nesulaukę 21 metu amž. tai turi 
gauti leidimą (Mtnor's release) iš 
Board of Edueation. Kreipkitės 
PRESSED STEEL CAR CO.. ISOth 
A- Brandom Mr. Gullimnre. telephone 
Bayport 1234, Eit. 311.

NEW YORKAS, rugp. 12 
d.—Nominacijas New Yorko 
valstybėj laimėjo tie kandi
datai, prieš kuriuos didžiau
sią agitaciją vedė komunis
tai.

Egipte suėmė kariu
KAIRO, rugp. 13 d. — 

Britų aviacijos štabas pas
kelbė, jog paskutiniuoju lai
ku Egipto fronte britai su
ėmę dar daugiau .ašies be
laisvių, bet karo veiksmai 
apie 80 mylių į vakarus nuo 
Aleksandrijos dar neįvyksta 
ir aviacijos veiksmai susilp
nėjo.

Savo komunikate britai 
pažymi, jog “naktį iš rug
piūčio 11 į 12 dieną mūsų 
sargybos veiksmai vyko. 
Pietiniam sektoriuje suimta 
skaičius belaisvių.”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ANTANAS M. PHILIJPS

3307 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKA8

8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenne

Tel. PULIman 9661

J. LIULEVIČIUS

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 We*t 23rd Pl»c®

Tel. CANai 2615 

42-44 Kaet 108th Street 
TeL PULIman 1270
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Paslaptingojo Kaukazo strategija
Visų akys, kurie politika ir karu įdomaujasi, šiandien 

nukrypusios į paslaptingąjį Kaukazą, aukščiausių Eu
ropoj kalnų šalį (Kaukaze yra apie 20 viršukalnių aukš
tesnių už Mount Blanc, aukščiausį Alpių karalių). Vo
kiečiai, palikę šiaurinį frontą — Leningradą, sustabdę 
vidurinį frontą — Maskvą, visu smarkumu veržiasi pie
tų link norėdami pasiekti tuos kalnus, jų šaltinius ir 
prisiartinti prie Azijos rubežių.

KODĖL NACIAI TAIP BBIAUNASI Į KAUKAZĄ
Jų, be abejo nei snieguotos Kaukazo viršukalnės, nei 

kalnų grožybės nevilioja. Svarbiausis jų žygio tikslas — 
užimti naftos ir aliejų šaltinius, prisiartinti prie Aps- 
cheronskio pusiausalio, kur garsusis Baku miestas ir 
ten savo mašinas prisipildyti tolimesniam kam vedimui.

Tačiau, turim pripažinti, kad
Kaukazas vokiečiams reikalingas ne vien dėl naftos 
šaltinių, geležies rūdos, vario ir druskos kasyklų, bet 
ir dėl to, kad Kaukazas dabartinio karo metu tampa 
vienu svarbiausių strateginiu punktu.

Jei vokiečiams pasisektų greit užimti Kaukazą, ne 
tik šiaurinę jo dalį, bet ir pietos, štai ką jie laimėtų:

* lf __
1. Užkirstų kelią arha visai sutrukdytų Rusijai siun

čiamą pagalbą iš pietų.
2. Užėmę pietų Kaukazą (Armėniją, Azerbaidžaną) 

jįę savo frontą iš Europos perkeltų į Aziją.
3. Rusijos Juodųjų jūrų laivyną priverstų likviduotis 

atimdami jam bazes ir paskutinius uostus. Rusų karo 
laivams tektų arba bėgti į neutralios Turkijos uostus ir 
ten būti internuotiems, arba prievarta veržtis pro Dar- 
danelius, kad patekus į Viduržemio jūrą, arba, pristi
gus rpaisto ir kuro bepląukiojant atviro^ jūroj, — pa
siduoti priešams.

4. Užėmę Kaukazą vokiečiai prisiartintų prie didžiau
sių anglų naftos ir aliejų šaltinių Irake.

Neturim jokių argumentų pasitikėjimui, kad Kauka
zą užėmę vokiečiai ten sustos ir toliau nežengs. Prie
šingai, teturėdami prieš save neapginkluotas dvi val
stybes esančias anglų kontrolėje ar protektorate (Ira
nas 15 milijonų gyventojų, Irakas tik 3 milijonai), vo
kiečiui iš Kaukazą tuojau atydarytų nau>ą Azijos fron
tu

5. Jįe gali patraukti per Syriją į Palestiną ir suda
ryti iš kitos — Azijos pusės didelį pavojų Suezo kana
lui.

6. Per Iraną ir Iraką prisiartinti prie Rusijos įlankos, 
ten įruošti savo submarinams ir laivynui bazes ir taip 
išeiti į Indijos vandenynus. Turėjimas šio vandens ke
lio juos sujungtų su Japonija ir duotų galimybę bendro
mis jėgomis vesti karą, o kas svarbiausia — papildyti 
iš japonų užimtų Indijų savo gumos ir kitokios žalia
vos išteklius.

7. Per Iraną vokiečiai pasiektų rytinę Indiją. Indija 
tada liktų suspausta tarp dviejų ašių: japonų ir vokie
čių. Anglams jos valdymas dar labiau pasunkėtų.

Virš minėti visi punktai ir parodo mums, kodėl vo
kiečiai taip veržiasi į Kaukazą. Kuo greitesnis jo už
kariavimas, tuo didesnis jam laimėjimas.

AB VOKIEČIAMS GREIT PASISEKS
UŽKARIAUTI KAUKAZĄ?
į Kad lygumoje rusai nepajėgia atlaikyti ir kad kas
dien priešas pirmyn slenka, tai jau aiškiai matoma. Ta
čiau didieji kalnai gali ilgiau priešą sulaikyti, ten nėra 
gerų kelių (tik vienas plentas tepadarytas ir tuo metu, 
kai Rusijos carai norėdami malšinti besukilstančias už
kariautas tauteles, tą milįtarinį kelią pravedė per kal
nus). Lengvesnis priėjimas prie Kaspijos ir Juodųjų 
jūrų, kur geležinkeliai jungia šiaurinę Kaukazo dalį su 
pietine.

Priešo laimėjimas labai daug priklausys nuo tų tau

tų, kurios Kaukaze gyvena. Tos tautos, Rusijos užka
riautos XVIII šimtmety niekad nenorėjo priklausyti 
Rusijai. Per praeitą šimtmetį ten buvo revoliucijų, nuo
latinės riaušės. Po pasaulinio karo 1918 m. Kaukaze 
buvo pasiskelbusios kelios respublikos, bet Stalinas 
(pats kaukazietis) kruvinai jas numalšino prijungda
mas prie Sovietų Rusijos. Jei dabar tie numalšinti ir 
laisvės ištroškę kalnų gyventojai sukiltų, ypač priešo 
pakurstyti, Kaukazas ilgai negalėtų atlaikyti. Bet, jei 
gyventojai, nežiūrint Sovietų priespaudos ir jų kruvi
nos valdž.os blogų atminimų, stos išvien su rusų ka
riuomene ir atkakliai gins ne tik siaurus pajūrių kran
tus, bet ir kalnų tarpeklius, tada priešui įsiveržti į kal
nuotą šalį beveik būtų neįmanoma.

Kaukazo pralaimėjimas ne tik Rusijai būtų didelis 
pralaimėjimas, bet ir kitoms Jungtinėms tautoms.

Šiandien, kada priešas į jį veržiasi, Kaukazas slepia 
savyje dideles strategines paslaptis būsimų metų karo 
e\gai ir laimėjimui. A. Deksnys

•

Atlanto Čarterio pirma sukaktis
Šiandien sukako vieneri metai, kaip prezidentas Roo

seveitas ir premjeras Churchill pasirašė Atlanto Car- 
terį, kuris siekia išnaikinimo prievartos, agresijos ir 
svetimų teritorijų grobimo; užtikrina kiekvienai tautai 
teisę pasirinkti s&u tokią valdžios formą, kokią ji pa
geidauja. Atlanto čarteriu visi žmonės turi teisę gauti 
žalią medžiagą, lygiomis teisėmis vesti pasaulinę pre
kybą ir užtikrinama visiems jūrų laisvė. Atlanto car- 
teris užtikriną kiekvienam saugumą ir laisvę nuo bai
mės ir skurdo. Tai yra puikus dokumentas apginti tau
tų ir asmenų laisvei.

Dabar vedamas karas už Atlanto Čarterio įgyvendi
nimą. Kai karas bus laimėtas, tai Atlanto Čarteris bus 
įvykdytas. Jo įvykdymas atneš laisvę visoms paverg
toms tautoms, taigi ir mūsų tėvų žemei — Lietuvai ir 
kartu Amerika turės gražesnį gyvenimą. Todėl, aukoki
mės ir pirkime karo bonus ir štampas, kad prisidėtu- 
mėm pne karo laimėjimo ir Atlanto čarterio įvykdymo.

a PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS»
Ginklų ir propagandos karas

Sovietų Rusijos armijos laikraštis “Raudonoji Žvaigž
dė” ir Sovietų Rusijos komunistų partijos organas 
“Pravda” (Tiesa) rašo ilgus vedamuosius straipsnius 
apie antrąjį frontą. Amerikiečių ir anglų pareiškimus 
dėl antrojo fronto rusų spauda smarkiai pabrėžia. Mask
vos radijas dažnai skelbia, kad artėja antrojo fronto 
atidarymo diena. Net nurodo, kad į kontinentą įsiverž 
demokratijų 15,000,000 kariuomenė. Taip pastebi Chi
cago Sun kolumnistas Samuel Grafton. žodžiu Rusijo
je laukiama antrojo fronto ir antrojo fronto galimy
bėms stengiamasi palaikyti rusų armijoje ir liaudyje 
gerą nuotaiką.

O naciai irgi smarkią veda propagandą. Tarp rusų ir 
vokiečių vyksta ne tik ginklų, bet ir propagandos karas. 
Naciai dažnai apmėto rusų kareivius lapeliais ir klau
sia: o kaip su antruoju frontu. Hitleris rusams skelbia, 
kad sąjungininkai antrojo fronto nenori. O prancūzams 
sako, kad sąjungininkai antrojo fronto negali atidaryti, 
nes pajūrio pakrantės yra smarkiai sustiprintos, net 
nurodo kokiais ginklais sustiprintos ir taip toliau. Tai 
jau būtų karo paslapčių atidengimas. Tai yra Hitlerio 
propaganda, kuria jis nori ir siekia pasėti rusuose ne
pasitikėjimą sąjungininkais ir įnešti į rusų armiją su
mišimus, o prancūzuose ir kituose parodyti sąjunginin
kų nepajėgumą.

Sunku tikėti, kad Hitleris šia propaganda pasiektų 
savo tikslų, nes rusų armija yra smarkiai nuspalvinta 
politiškai, juk ji yra gimusi 1918 metais politikos sūku
riuose. Atrodo, kad Hitlerio propaganda nuo rusų karei
vių taip atsimuša, kaip žirniai nuo sienos. O prancūzai 
irgi gerai orientuojasi ir gerai supranta Hitlerio silpnu
mu, jei jau jis nurodo net kokiais ginklais yra sustip
rintos pajūrio pakrantės.

Procentais negalima apskaičiuoti
Kada naciai užėmė Rusijos didelius žemės plotus, tai 

daugelis pradėjo skaičiuoti procentais kiek kokios ga
mybos yra nustojusi. Sunku ką nors apie Rusijos an
glies, aliejaus ir kitų daiktų gamybą pasakyti, nes rusai 
daug savo produkcijos jau nuo 1930 metų, o ypač nuo 
1936 metų nukėlė į rytus už Uralo, nes jautė, kad vo
kiečiai vėliau ar anksčiau puls Rusiją.

Daug rusai turi anglių kasyklų vakariniame Sibire 
prie Kuznietzk ar Urale prie Magnitogorsk.

The Chicago Sun kolumnistas M. W. Fodor pastebi 
šiomis dienomis The Chicago Sun laikraštyje, kad jis 
rašęs 1939 m. kovo 18 dieną, kad sovietų geologai atra
do naujus aliejaus šaltinius tarp Volgos ir Uralo kalnų.

Plienas nulems 
šį kari

Dabartiniu metu plieno lie 
jyklos taip patobulintos, jog 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės per metus pajėgia pa
gaminti 89,198,320 tonų plie
no. Tai sudaro maždaug pu
sę viso pasauly pagamina
mo plieno.

Plieno gamybos atžvilgiu 
Jungtinės Tautos daug ge
resnėje padėty, negu ašis.

Kadąngi Jungtinės Tautos 
turėdamos daugiau plieno 
negu ašis, tai Jungtinės Tau
tos galės daugiau gaminti 
tankų, laivų ir kitų karo 
priemonių. Jungtinių Tautų 
plienas nulems šį karą.

Penktadienis, rugp. 14, 1942

Po svietą pasidairius
— Zinai ką, — vakar susi 

tikęs vienas tavoišč.us pra
šnekėjo į mane. — Kai tik 
ateis Septembeno mėnuo ir 
škulės atsidarys, visu3“ lie
tuviškų Stalino gazietų re
daktorius reiktų pasiųsti į 
vieną kurią lietuvišką šku- 
lę šnekos ir supratimo pasi
mokyti. Kitaip su jais bėda. 
Supratimo, atskirimo kuris 
žodis ką reiškia atžvilgiu jų 
galvoje taip tamsu, kaip per 
blakautą Čikagoje.

— Lietuviškai juk, rodos, 
moka rašyti, — pastebėjau 
aš.

— Yes, moka. Žodį para
šyti moka, ale kas iš to, kad

Tauta, kuri nesirūpina sa
vo garbe, niekam neverta. 
(Schiller).

Taip pat atrasta geras degantis anglis Kuznetz apylin
kėje, Sibirijos vakaruose, tai turtingiausias pasauly an
glių laukas.

Jei sovietų rusai minimus .anglių ir aliejaus laukus 
yra gerai įrengę, tai aišku, kad nustoję kai kuriuos alie
jaus ar mineralų laukus, galės naudotis anais laukais. 
Kadangi Sovietai slepia savo produkciją, tai sunku da
bar pasakyti kiek Rusija yra pajėgi karo produkcijoje.

Į SPAUDOS APŽVALGA ]
v - - ------- «
Lietuviškų komunistu šaika žygiavo su Hitleriu

Komunistų “Vilnis” rašo, kad “kas nekenčia prezi
dento Rooąęvelto, kas nekenčia Anglijos ar Sovietų Są
jungos, tas eina vienu keliu su Hitleriu^ kuris irgi ne
apkenčia Roosevelto, Anglijos ir Sovietų Sąjungos, sa
ko Holland.”

Jei mes pavartysime komunistų laikraščius: “Vilnį” 
ir “Laisvę” prieš 1941 m. birželio 22 d. tai ten rasime 
labai, labai daug pagiežos ir neapykantos prieš prez. 
Rooseveltą, prieš Angliją. Juk tie laikraščiai rašė straips 
nius prieš Amerikos pagalbą Anglijai, prez. Rooseveltą 
vadino karo kurstytoju ir t.t. Taigi atrodo, kad ponai 
Andruliai, Mizaros, Prūseikos ir visa jų šaika prieš 
1941 metų, birželio 22 d. ėjo vienu keliu su ponu Hitle
riu, susikabinę už parankių.

Jei tik papūs kiti vėjai, tai vėl mes matysime ponus 
Mizaras, Prūseikas, Andrulius ir visą jų saiką žygiuo
jant su Hitleriu. Tai tikri komunaciai arba kailių kei
tėjai, kuriais rimtas žmogus nepasitiki.

negali atskirti, kuris žodis 
ką reiškia. Ir dėl to visuo
met, ką tik šneka, ar rašo, 
viskas išeina atžagariai. Pri 
klodui, Čikagos Stalino ga
zietos redaktoriai. Vienas 
svietas žino, kad kuomet 
naziai apnyko temdinti Sta
lino saulę, vįsos Pabaltijo 
valstybės: Lietuva, Latvija 
ir Estija buvo kardu ir ug
nim prijungtos prie Sov. 
Rusijos, o tos gazietos re
daktoriai porina ir porina, 
kad Lietuva ir kitos šalys 
tuomet buvo prisidėjusios 
prie Sov. Rusijos. Vadinas 
tos gazietos redaktoriai ne
moka atskirti, ką reiškia 
“prijungtos” nuo “prisidė
jusios” ir dėl to būtinai rei
kalingą jiems lietuviška sku 
lė, kuri ištlumočytų tą skir
tumą. Mums, lietuviams, 
tikrai sarmata, kad žmonės 
jau plikais pakaušiais daro 
tokius misteikus, kokių ne
daro net gramar škūlės vai 
kas.

— Tai sakai, Stalino ta
vorščių vadams Amerike 
reiktų geros lietuviškos škū 
lės?

— Yes. Vietoj malus lie
žuviu antrą frontą, kurį tu
rėtų palikti karo vadams, 
jie turėtų atsisėsti į lietu
višką škūlę ir pamalti savo 
liežuvius į lietuvišką kalbą, 
kad šnekėdami ar rašyda
mi svieto akyse savęs dur
nais neišstatytų.

Patarlės
Arklys ir keturiomis ko

jomis suklumpa.
Aš jam kalną pyliau, jis 

man duobę kasa.

NAUJI PRIEŽODŽIAI
Džiaugias, kai lietuviški 

balšavikai Anglijai išbrau
kus iš diplomatinio sąrašo 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovybes.
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KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų 

Rašo K. šilinis
--------------P

Bėgam į slėptuves
1939 metų rugsėjo 7 die

na. Paryžius ramus. Vidur
naktis. Tik staiga pasigirs
ta pavojaus sirenų balsai. 
Sirenos verksmingai kaukia. 
Skelbia iš oro puolimo pa
vojų. Praneša, kad priešo 
lėktuvai atskrenda. Reikia 
bėgti į slėptuves. Tamsoje 
apsirengi'’u ir drožiu į arti-

man ir mano kolegai Juliui 
atrodė, kad tai tik buvo ban
domasis aliarmas ir priešų 
lėktuvų visai nebuvo.

Kitą dieną išėjo įsakymas, 
kad aliarmo metu nėra rei
kalo dėtis dujokaukes ant 
savo veidų, užtenka turėti 
su savim. Kada bus dujų pa
vojus, tai bus duotas atski
ras signalas, tai bus ženk
las, kad reikia dujokaukės

miausią slėptuvę. Vos spė- yžsidėti ant veidų. Po šio
jau pačiupti dujokaukę. Mū
sų subėgo kokia 50 į rŪ3į, 
kur nemažai buvo prikrauta 
anglių. Oras troškus. Slėp
tuvės viršininkas įsako už
sidėti dujokaukes. Mergai
tės, moterys, vaikai ir vy
rai, net ir kareiviai užs:de- 
da dujokaukes. Pabuvau už
sidėjęs dujokaukę kokia de
šimts minučių — nepapras
tai nejaukiai jaučiaus. Tuo
jau nutraukiau nuo savo vei
do dujokaukę ir galėjau ma
tyti kaip kiti jaučia sunku
mus, būdami užtraukę ant 
veidų dujokaukes. Kai ku
rios moterys pradėjo net

įsakymo, slėptuvių viršinin
kai nebeįsakydavo aliarmo 
metu užsidėti dujokaukių 
ant veidų. Buvo geriau žmo
nėms slėptuvėse, nebereikė
jo vemti. Tiesa, nelabai bū
davau .uolus slėptuvių lan
kytojas aliarmo metu, tupė
davau tamsiame kambaryje, 
bet kažkaip neramu būdavo 
Juk kiekvienu metu priešo 
bomba gali pataikyti į ma
no kambarį. Bet nepataikė 

Kai Prancūzija įstojo į ka
rą, tai jau visi Paryžiaus 
gyventojai ir dienos metu 
vaikščiojo su dujokaukėmis. 

Kartą dienos metu, dvy-

SPRENDŽIA GUMOS TRŪKUMO PROBLEMĄ

("Draugus" Aoine teleunovu
Prez. Roosevelto naujai paskirtas komitetas gumos klausimu susirinkęs sprendžia 

gumos trūkumo problemą. Iš kairės: dr. James Conant, Bernard Baruch ir dr. Carl 
Compton. Baruch yra pirmininkas. Pažymė tina, kud jie mitinguoja atviram ore.

ri užvaldyti visą pasaulį, jų ■ Ir ištikrųjų negalima i 
vadai nori galybės viršūnė- rasti kitos taikos, kaip tos, j 
se skrajoti. V.ena k-tai pa- kurią vien tik Kristus gali 
vydi, varo tarpusavybę aš- mums duoti. Jau keturi tū- 
trią konkuieuciją ir galop j ksiančiai su viršum metų 
susikerta, pradeda kariau- prabėgo amžinybėn nusine- 
ti, lieja nekaltų žmonių krau 1 šant visus žmonijos karus, 
ją. Toje sauvalingoje nea- taikos pasiūlymus. Ir vis

vemti. Mat, rūsyje buvo tvan liktą valandą> buvo duotas 
kus oras. Rūsyje teko išbūti pavojaua signalas. Tada bu-
kokia pusantros valandos. 

Pirmoji aliarmo naktis Pa
ryžiuje praėjo nejaukiai. Ry
to metą teko matyti daug 
pabalusių ve dų. Žmonės tik 
ir kalbėjo apie aliarmą ir 
priešo lėktuvus. Spauda ne
skelbė ar tai buvo tik ban
domas aliarmas ar tikrasis 
Žmonės net skaičiavo kiek
priešo lėktuvų numušta. Bet ateitį.

vau mieste. Rūpinaus kelio
nės reikalais. Visi turėjom 
smukti į požemius, bet ne
ilgai ten teko gyventi. Po 
penkių minučių išvydom vėl 
šviesą.

Prasidėjęs karas pradėjo 
veikti į žmonių nervus, bet 
prancūzai ryžtingai žiūri į

pykantos, keršto ir pavydo 
dvasioje slepiasi visos, pa
saulinės netvarkos priežas
tys, visi karai, visi silpnųjų 
tautų pavergimai. Tik ją iš 
tarptautinio gyvenimo pra
šalinus ir žmonių širdyse 
įdiegus broliškosios meilės 
grūdą, galime tikėtis tikro
sios, patvarios taikos sulau
kimo.

Tasai pasaulio gerbiamas

KRISTAUS TAIKA
1

Šiandien pasauliui tenka 
pergyventi didžiausia iš di
džiųjų žmonijos katastrofų 
— baisųjį karą — kuris iš 
kiekvienos tautos ir kiek
vieno žmogaus reikalauja 
nepaprastų aukų. Ne vienas 
mūsų tautietis, lietuvis, pa
guldė savo gyvybę užtik
rinti kitiems laimingesnį 
gyvenimą ir išlaisvinti savo 
kenčiančius brolius vergijo
je. Kraujuose paskendusi 
žmonija ypač trokšta, di-

Pranas Jančius, MIC.

kų trūksta broliškosios mei

BARGENŲ??? IR DAR KIEK!!!
Prašykite ir gausite VELTUI sąrašą tikrų Real Estate 

bargenų Ciceroje, Rerwyn, Riversįde ir Chicago.

Skoliname Pinigus Pirmiems Morgi-

čiams nuo $800. iki $10.000 su 4%
So. 52nd

2411

Avenue

JOHN O. .

SVKORA
Phone 

CICERO 
453

LABAI VEIKLI ORGANIZACIJA 
Mūhų Ofisą* Yra Uždarytas Sekmadieniais Visą Dieną.
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tus — Dievas žemėje ir ku
rią palaikyti Jisai ant kry
žiaus numirė, tąją taiką, 
kurią Šventoji mū3ų Motina 
Bažnyčia visais amžiais siū 
lė žmonėms — Kristaus tai-

Taųtų išlaisvinimas 
ginklavimosi vergovės. 
Išmintinga tarptautinė in

stitucijų rekonstiukclja tik
slu pašalinti praeities klai
dų pasėkas.

Tautų ir visų žmonių, taip ką 
pat ir etninių mažumų tikrų į 
reikalų ir teisingų reikala
vimų nuodugnus persvars
tymas.

Bet svarbiau kaip kas ki
tą, tai nuoširdus ir efekty
vus grįžimas prie Dievo įs
tatymų nekeičiamų princi- , 
pų”.

Panašiai ir užtikrina Ame 
rikos ir Anglijos pasirašy
tas “Atlanto Čarteris”, 
kurio punktai glaudžiai riša 
si su popiežiaus paskelbto
mis būtinomis taikos sąly
gomis.

Tad remkime šią tiesą ger 
bančią šalį ne vien tik savo 
maldomis, bet ir visais ga
limais medžiag niais būdais 
padėkime jai nugalėti tuos 
tamsybės gaivalus, kurie 
ardo pasaulinę tvarką ir ne 
duoda tautoms sugyventi, 
nušviesti visoms tautoms 
laimingesnę ateitį, užtik
rinti joms laisvę gyventi ir 
teisę pačioms save tvarky
tis.

Tik tada ga’ėsime džiaug
ti, kad sulaukėme tikrą, tą-

For Victory..,
Btty
U. S.DEFENSE
BONDS
STAMPS

2.

Šiandien šioji mūsų Ame
rika, klastingai užpulta, sa
vo didžiomis jėgcm.s ka
riauja prieš pikto galybes, 
kad užtikrintų taikingą gy
venimą ateities gentims. 
Jai reikalinga visuotinė mū
sų parama. Mes lietuviai 
galime tikėtis, kad Ameri
kai laimėjus yra galimybė, 
kad Kristaus atstovas žemė
je bus kviečiamas prie tai
kos derybų stalo, ir kad jo 
išmintingais patarimais bus 
įvykdinta teisinga, nieko ne 
nuskriaudanti taika, kuri 
viešpataus amžinai ir užtik
rins mūsų vergijoje ken
čiantiems broliams laisvę, 
nes vien tik popiež aus Pi
jaus XII paskelbtomis tai-

tis pagal Jėzaus Kristaus kos sąlygomis galima pa
mokslą ir nurodymus, tik šauliui grąžinti tesinga ir 
tada jos viduje turės tikrą patvari taika. “Šios sąly- 
taiką, palaikys abipusio pa- ’

žmonija negalėjo sau pasi
daryti amžinos bei patva
rios taikos. Vadinasi, kad 
tik tada, kai pasaulis grįš 
prie Dievo ir įgyvendins Jo 
mokslo dėsnius, galėsime 
sulaukti tikrosios taikos.

Toje pač.oje enciklikijoje 
popiežius Pijus XI ir tai pa
tvirtina: “Tą dieną, kada 
valstybės ir vyriausybės lai 
kysis šventos pareigos tiek

Extra! Extra!
Marųuette Manor

Romos senelis amžinos at- vidaus, tiek ir užs.enio po- 
minties popiežius Pijus XI, litiniame gyvenime tvarky- 
savo pirmoje enciklikoje,
“Ūbi Arcano Dei”, štai ką 
sako apie taiką: “Nedaug 
tegalima viltis iš dirbtinės 
ir viršinės taikos, kuri

2-Jų aukS. mūr. 2x6 namas — 
žemės plotas 30 pėdų; karštas 
vanduo; yra ir saradž.us 2 
automobiUams.
Kaina ......
4 fletų mūr. lxS — 3x4 kamb. 
Žemės sklypas yra 36x126 p. 
Ga-adžius 2 auto- {11 O fin 
mobiliame Ka'm .ijl LOUU 
Modernus 5 kamb. ‘cott-»e' su 
aukštu cemento fundamentu: 
30 pėdų plotis.
Kaina ..................
6-kiu kamb. med'nis ‘cottape’ 
su 75 pėdų fronta’u. Yra lr 
F«r-4žins 2 šuto- 4 cnn 
moblliams. Kaina. 4) “/wUU 
3 fletų mūr. namas <2x5 -
1x4 - 1x3). nuomos $140.00
Steem heat, 2 autrjnobiliams 
r-a m dilu-, arti 70-tos ir So. 
K-lsted Street.
Kaina ..............

$12.300

$ 5.400

$ 7.500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas — 
bungalotv stogas. sau'Ss salo- 

yra fronte.
Kaina .................. $ 8/500

gos: H. WOJCIECHOWSKI 
J. MAY

W. BRZEZINSKI
5209 SO. ASHLAND AVENUE

sitikėjimo santykius ir tai- 
tvarko ir saisto žmonių tar Ikingai išspręs galinčius kil

ti konfliktus”.
“Todėl nebus jokios tik

ros taikos, — tos Kristaus 
taip trokštos taikos, — ko
lei visi žmonės ištikimai ne
seks Kristaus mokslu, nuos 
tatais ir pavyzdžiais tiek 
viešojo, tiek ir privatinio 
gyvenimo srityje”.

Toliau šv. Tėvas pabrėžė, 
kad “sėkmingiausia priemo
nė grąžinti taikai yra at
naujinti Kristaus karalys
tę”. Tai tikrosios taikos pa

pusavio santykius, kaip tai 
atliktų koks mandagumo ko 
deksas; o tai ko reikia yra

lės, kad jie vienas kitam už taįjca> kurį įeįna į širdis,
stoja geresnin gyvemman 
kelią. Tame ir glūdi visų 
karų priežastis, visų taikin
gesnių gyvenimo laikotar
pių nepastovumas.

Kiekvienam karui moksli
ninkai priskaito daugybes

jas nuramina ir jas paleng
va atveria broliškos meilės 
tarpusavio jausmams. To
kia taika gali būti tik Kris
taus taika: “ir Kristaus tai 
ka teviešpatauja jūsų širdy
se” (Kolos. 3, 15): negali

priežasčių: ekonominę ne- būti kitos ir skirtingos tai
tvarką, nepaprastai didelį 
žmonių prieaug į, žemės ne

Nepriklausomybė visoms 
tautoms, didžioms ar ma
žoms, stiprioms ar silpnoms.! ją taiką, kurią skelbė Kris-

f^

h
kos, kaip toji, kurią duoda 
saviesiems pats Kristus, ku- 

derlingumą, politinius susi- ris, kaip Dievą-, įžvelgia į slaptis, kurią tautų vadams 
rė ktų kuogrelčlausia įgy 
vendinti.

kirtimus; kaikurie net ir širdis ir viešpatauja gelmė- 
gamtos veiksmuose suran- 1 se”.

džiu ilgėsiu laukia tų žiau- da karo priežastis, tačiau
retas iš jų pamini tą pačią 
svarbiausią priežastį: Die
vo mokslo paneigimą ir ne- 
įgyvendinimą.

Inteligentija, tautų vadai 
ir juos sekanti liaudies ma
sė Dievo ir Bažnyčios įsta
tymus savaimingai aiškina
si, patys sau duoda dispen- 
sus net ir tuose dalykuose,

| kuriuose popiežiai negali di- 
spensuoti. Kiekvienas sau 
darosi visokiausių išimčių, 
tačiau nori, kad viai kiti lai 
kytūsi ir kuo griežčiausia

rių nekaltų žmonių skerdy
nių pabaigos, laukia tos tai
kos, kuri jiems užtikrins ge 
įesnį gyvenimą, tačiau kyla 
klausimas: ar sulauks?

Praeityje irgi ieškota bū
dų užtikrinti pasauliui tai
ką, visai žmonijai Laimin
gesnį gyvenimą, svajota 
apie harmoningą tautų ben
dravimą, o visgi tasai tai
kos troškimas, tos didžios 
idealistų svajonės niekada 
neišsipildė ir žmonija ne-
viename istoriniame laiko- * m8žiauaia8
tarpyje nesulaukė tikroa.oa regula8 Jiem8 
nieko nenu.kri.udu.ao. Bauvališkaa gyven mas Ka 
taikos. Kodėl tai jvyko. a,8įranrja daugįau turin-

Giliau pažvelgus istorijon čių panašias p?>aulėž'.ūras, 
randame, kad pasaulyje jau J tuojau kyla nesusipratimai, 
ilgus amžius viešpatauja ne peštynės.

SĄJUNGININKŲ OFENSYVA pACIFIKE

leiepuuvu ■

ąpykanta, pavydas, keršto 
jąusmai, kad žmonių širdy
se nuo žilosios senovės lai-

Tautų gyvenime irgi pa
našiai įvyksta. Galinges
nės, pažangesnės tautos no-

U. B. mūry n ai k ovodami veržiasi Tulagi, Florida ir Gua- 
dalo'jnal salų (1) gilumon, Solomon salų grupėje; U. S. 
skridikai numušė 7 japonų lėktuvus Naujojoj Gvinėjoj (2); 
paremiami didžiųjų bombonešių sąjungininkai paėmė Ko- 
koda ai r portą (3); sąjungininkų bombonešiai japonus 
pliekia ir lamdo New Britain salose (4).

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 
VYTAUTO PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų/ kitur nematytų sur- 
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo" 
Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
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Koks Turės Būti Pokarinis Pasaulis
(Vice-prezidentas Henry 

Wallace ir Valstybės Sek
retoriaus padėjėjas Sumner 
Welles, nesenai kalbose 
smulkmeniškai pabrėžė, 
kaip pasaulis turėtų būti po 
šio karo. Dabar, Cordell 
Hull, Valstybės Sekreto
rius, pasakė svarbią kalbą 
apie pašau’io sutvarkymą 
po karo išdėstydamas Ame
rikos siekimus. Šiandien 
svarbiausia užduotis yra lai 
mėti šį karą, Hull sako. Lai 
mėti kuogrelčiausia ir nu
lemiančiai. Po karo. Suv. 
Tautos veikdamos tekioj pa 
čioj bendardarbiavlmo dva
sioj, kokioj jos dabar varo 
jų karo pastangas, turė3 už
tvirtinti ir palaikyti geres
nę ge?ovę. Tas reiškia pri
pažinimą laisvės visiems pa 
šaulio žmonėms — asmeni
nę ir ekonominę. Reiškia 
laisvą prekybą. Reiškia tei
singesnį padalinimą pasau
lio reikmenų ir patarnavi
mų. čia paduodame ištrau
kų iš Sekretoriaus ka'bo3).

desnę dalį laisvės arba pro
gų dėl laisvės, negu jie da
bar turi, jie turi tik matyti 
didelius skaitlius nušautų 
žmonių Lenkijoj, Čekoslova
kijoj, Norvegijoj, Franci- 
joj, Jugoslavijoj, koncentra 
cijos stovyklas Vokietijoj 
ir Austrijoj. Tegul jie mato 
ps niekinimą verstinų darbi
ninkų ištremtų iš kiekvie
nos užimtos šalies. Jie gali 
sužinoti apie apgavingą lai
svę nuo chinų Nankinge, 
nuo filipinų Maniloj, nuo 
gyventojų Rytų Indijos. 
Žmonėms pilna laisvė bus 

, gražinta tik kada laisvi žmo 
nės išlaimės.

Šioj mi’žniškoj kovoj, 
mes, amerikiečiai, vieningai 
stovime su tais, kurie ly
giai kaip mes kovoja pre- 
zervuoti savo laisvę; su 
tais, kurie kovoja įvykdyti 
laisvę.

SOVIETŲ JCRINEMS BAZĖMS PAVOJUS . Registruojami namų 
| savininkai
i Earl Dean Howard, Chi
cagos srities butų nuomų di 

[rektorius, paskelbė, kad vi- 
i si namų savininkai, kurie 
savo namuose butus nuo
moja, iki rugsėjo 1 d. turi 

, įsiregistruoti butų nuomų 
| kontrolės ofise. Šiai būt 
1 nuomų kontrolės sričiai pri 
klauso Cook, Kane, Lake ir 
Du Page apskritys. Rogis- 
travimuisi blankos galima 
gauti 222 W. Adams gat.

! Chicagoj p adėta kova 
prieš burtininkes, kurios 
lengvatikius išnaudoja. Mo
terys policininkės jų kelias 
areštavo. Jos ypač negeisti
nos pasirodė, kai mieste ka
reivių skaičius padaugėjo.
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Šiandien dvidešimts aštuo 
nios Suv. Tautos kovoja 
prieš žmonijos užkariauto
jus ir pavergėjus. Mes ži
nome, už ką kovojame. Šian 
dienos žvėriški uTpuolikai 
nieko nepaiso — nei gyvy
bės, nei moralumo, nei gar
bės, nei prižadų, nei įpročių, 
nei tautinių įstaigų, nei 
žmonių tikybos. Jų siekis 
yra sunaikinti žmonių ir 
tautų teisių visus ženklus; 
jų vietoj, visame pasaulyje 
įvesti savo baisią tiraniją; 
jie siekia pavergti visą žmo 
niją; pakeisti pasaulio du- 
bilijonus gyventojų į vergi
jos aukas ir įrankus savo 
biauriems tikslams.

Mes jų darbus matėme jų 
užpultoje šalyse — žudymą 
nekaltų vyrų, moterų ir vai 
kų; žiaurus kankinimus; ma 
slnį terorizavimą; įkaitų 
juodąją sistemą; skurdą ir 
badą; tokią vergiją, kokios 
pasaulis lig šiol niekad ne
matęs.

Tai taip vadinama “Nau
ja Tvarka” Hitlerio ir japo
nų karo vadų — išėjęs iš 
visų ribų žiaurumas, kuris 
atgaivino istorijos tamsiau
sio amžiaus baisiausias pra 
ktikas.

Jeigu yra žm:n ų, kurie 
tiki iš Hitlerio arba japo
nų kare-vadų su aukti di

Mes visada tikėjome — 
ir mes šiandien tikime — 
kad laisvė bus gražinta vi
siems žmonėms, neskiriant 
rasė3, spalvos ar religijos, 
kurie yra gatavi ir nori prie 
to — ir pasiliks mūsų tiks
lu ateityje — naudoti visą 
mūsų įtekmę pasaulio sut
varkymui laisvės. Kiekvie
ną tauta privalo bendradar
biauti su kitomis tautomis, 
kuomet reikia apsaugoti tai 
ką.

Negras p’ėšikss vakar 
bandė apiplėšti First Na
tional banką. Tačiau banka 

[ policininkas jį pašovė. Sa-
»"wi»u(pw- Acme teiepnoto, | koma sunkiai sužaistas.

Sovietų karo laivus iš Juodosios jūros apšaudo vokiečių 
ir rumunų kariuomenių pozicijas, esamas arti jūros pa-Į 
krančių, kur naciai gresia jūrinėms sovietų bazėms No-1 
vorosiisk ir Tuapse.

Parapijos piknikas
Šį sekmadienį Black Oak 

Springs parapijos piknikas. 
Visos draugijos dalyvaus. 
Paradas (maršavimas) pra
sidės 5 vai. Šiam piknikui 
pirmininkauja O. Musteikie
nė ir O. Jurgutienė. Joms 
gelbės kitos darbščios mo
terys, parapijos komitetas 
ir kiti vyrai.

Visi parapijonai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. 
Lauksime svečių iš Chicago, 
Gary, Hammond, Calumet 
City ir East Chicago. '

žinutės

Širdies Jėzaus ligoninę, Mil- 
waukee, Wis.

Pr. Mikalauskas parapijos 
komiteto narys, kurs nese
niai turėjo operaciją, jau- 
grįžo prie savo darbo.

Stasys, Jonas ir Leonas 
Matušiai, 5027 Todd Avė., 

į ir Pr. Kučinskas, 4020 Deo
dor St., stojo į mūsų šalies 
kariuomenę.

K. Petkevičienė, 3729 Pu- 
laski St., kuri neseniai gu
lėjo Šv. Katarinos ligoninė
je, atostogavo pas sūnus Chi 
cagoje.

B. Kareivienė, 3730 Elm 
St., dar vis nesveikuoja. Gy
dosi namie. Motiejus

(Bus daugiau)

SODALITY NEWS
Brighton P rk. — ... It

took būt a half hour, būt
that half hour was one
filled with happines3, so-
lemnity, and a feeling of
complete peace.

I

Norima laisniuoti 
dviračius

Chicagos miesto autorite 
tai iš naujo iškelia planą, j 
kad visi vartojami dvira
čiai būtų laisniuojami. Lais 

1 niai per metus turėtų būti 
50 centų.

Tuo būdu, sakoma, būtų 
sumažintas dviračių vogi
mas ir policijai būtų palen- ' 
gvinta vogtus dviračius su
rasti.

Teismas nubaudė vagi
Teismas nubaudė 60 die

nų kalėtų Harvey Nelson, 
18 m. amž., kurs užsiimdi- 
nėjo vagystėmis. Su juo kar 
tu areštuota viena mergšė, 
taip pat 18 m. amž. Ir ji 
pripažinta kalta. Teisėjui pa 

įsiūlyta ją paleisti pasitai- 
i eymui. Teisėj f as šį pasiūly
mą toliau atidėjo.

At the suggestion of 
Bernice Rimkus, Eucharis- 
tlc committee chairman, a 
group of Sodalists vlsited 
the shrine of St. Anne in 
the neighboring St. Joseph 
church for the r.ovena and 
benedietion.

When the Services termin- 
ated, the Sodalists agreed 
that they were spending the 
day in true Sodality 
f a s h i o n: Mass and Com- 
munion in corpore in the 
morning, and an afternoon 
visit to a shrine. Someone 
was heard to inąuire, ”Why 
don’t we do this more 
often?”... Well, why don’t 
we???

... It may sound a little 
silly to talk of Christmas 
in August, būt the Sodalists 
are doing just that. With 
E.eanor Kissel and Florence 
Poška in the lead, they’re

making plans for a Christ- 
mas Card drive. Sounds in- 
teresting, doesn’t it?

... Be sure to circle i 
Sunday, August 30th on i 
your calendars, ‘cause that’s i 
the day of our annual ! 
euting. Place: Lincoln Park. Į 
For further particulars see 
Violet K rūkas or MarthaI
Kra:i uskas, co-chairman of 

i the Sočiai Life Committee.

...We’d likę to present the 
Glee Club v/ith all the or- 

1 orchids we could f ind for •
their superb performance at 
the banąuet given recently 
by the Lithuanian R. C. 
Student Organizatisn. Es
pecially beautiful w a s 

'their rendltion of Schubert’s 
“Avė Maria” wlth Florence 
Poskl j taking the solo. 
Congrat3 to Va! Krauchu- I 
nas, director, and all the 
Glee Club members.

I ... Dale Vaikutis and
Vicky Pasiskevičius will 
represent our Sodality at 
the Summer School of 
Catholic Action which will 
take place at the Morrison

hotel during the week begi- 
nning August 31st.

... Ann Ivins has returned 
from an extensive vacation 
in the East. Her trip inclu- 
ded the statės of New York, 
New Jersey, Rhode Island, 
and, Maryland, būt, says 
Ann, there’s no place likę 
Atlantic City!

... Irene R keltis was 
another fortunate person 
who could get away, and 
landed “deep in the heart 
of Texas” — Fort Bliss, to 
be exact. (She needn’t tell 
us, we already know that 
“Sweeney” is stationed 
down thar). She also visi- 
ted Mexico and the Carlsbad 
Caverns. My, my. Some 
people have all the luck it 
seems.

... When she unthinkingly 
remarked that she didn’t 
have a boyfriend, Stelle 
Jucikas had reason to blush 
so becomingly, for numerous 
pairs of eyes were focused 
on the miniature insignia 
of the 106th Cavalry fas- 
tened to her lapei. Seems to 
me that “Nappy” is doing 
quite well in the 106th!

... As some wise owl 
once said, “all good things 
mušt come to an end”, so 
mušt this. “Til the next 
time then, I am as always.

Gabby.

Red Cross First Aid Methods Demonstrated
A few of the rudiments of ftrst aid, taugbt by the American Red Cross pietures belovv, taken under the supervision of D. Melville Carr, director

in co-operation vvith the CivU'an Defense program, are Ulustratcd in the oi Jirst aid, water safety and accident prevention, Chicago area, Red Cross.

LEARN HOW DY JO1NING YOUR NEAREST NEIGIMO?;! OOD RED CROSS FIRST AID TRAINING CLASS!

To oontrnl bleeding ln an emergenc”. T’.-en- To stop ble* ’ln" ln the face nue prennure Por btoeding from the heod one pressore on From armplt, foreerm or hand, the hleed-
nure wlth tho finger. ln front of Gie esr ojrain»i the Jawbone one Inch ln front of **’* n*<*U a.tery ngvinst the backhone, be- Ing ln controEed by preaning u po n the
agalnnt the artery in the temple wlU stounch . tvvocn tho windplpe and the musele ln tlie artery againnt the top rlh, reachlng flngera

bleoding above the ear. . 8 ang e ei tae jaw. aide oĮ y,e _ over „j lepioj the collarbone. ___

B. Radienė, 3527 Deodor Patyrimas labai dažnai 
St., išvažiavo į Saldžiausios j mums parodo, kad žmonės 

j kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 

• za).Nervous? Shaky! 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviškumo, dr bullo, nemigos, 
rkausmo ar silpnumo kolų (neu- 

j rlt s ar rheumatizmo), tankiai vl- 
! du-lai užkietėja ar perdaug lluoc- 

nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
ir aanklai gali p-adėtl negirdėtus 
balsus girdit, Islal-dlntl nbūtus 
da'ktus ar kalbėti su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga Sti mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotoiai tanki. 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas lr nepri
veda prie blogo (pr timo. Pamė
ginkite Ir "pastoklae ant savo ko
jų” greitai.

j VI-MTN kapsules galima gauti lr 
i per paštą, pr's!unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
BonkutS su 60 VI-MIN kapsllių 

kainuoja J2.00
I BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja
Pars duoda tiktai prie:

j STEVEN’S PHARMACY 
903 W. 63rd Street, Tel. ENG. 8515 

CHICAGO, ILL.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”
DUOKITE J> KITIEMS

I

I
I

PETRAS ŠIDLAUSKIS
Gyveno ' p, le Gectautų S i- 

mos — Arche- Avė. ir 7itth 
St. Juslice 1 ark. III., tel. Wil- 
low Springs 1066.

Gimęs Lietuvėje. Kilo 13 
Openos parap., V.toge lo kai
mo. Amerikoje išgyveno 28 m.

Paliko dldel ame nul ūdime: 
daug draugų ir pažįstamų.

Lictuvo.e paliko daug gi
minių.

Velion’s p-iklausė prie Ma
rijonų US * ėjų 5- os kuopoj. 
— M&rąuetto Tark?.

Kūnas j aš m otas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 South 
Western Avė.

Iatido mės jvyks SeštadlonJ, 
rugp. 15 d. Iš koplyčios 10:00 
vai. ryto tus a'lydėtas j Gi- 
m mo Fane ės švč. par. baž- 
nyč ų, kurioj jvyks gedulingos 
p maldo;; už ve ionto sielų. Po 
pa ma dų Lūs nu'ydėtas j Sv 
Kazimiero kapines.

NuoSird iai kv. člame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Goštautų ir Pūke
lių šeimos Ir Draugai.

Lale], d.r. ekto-ius: Ant. B. 
Peti.us, tel. Grovehill 0142.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’

I Suplanavai Atostogas ?
Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —

JARUSZ'S VILOJE
VACATION PARADISE

Central Avenue, Beverly Shores, Ind. 
KAMBARIAI — VALGIS — REFRESMENTS.

Dėl Sąlygų Galima Pašaukti Telefonu — 
MICHIGAN CITY 2700—8.

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Valdžia ragina žmones pirkti anglis ko-greičiausla, nes gelž- 
keliai daugiau ir daugiau užimti ka4ės reikmenų pristatymu.

Dėl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad 
trokų vartojimas tari būti 2S% mažiau negu 
1941 metais.

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

Jeigu Senatas perleis vieną hllą, tai gelž- 
kell&ms daleis pakelti pristatymo kainas. Tnnm 
karta ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kainas.

Dėl šių Ir kitų priežasčių pirkite anglis dabar, o patenki
nanti pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
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TOLIMOS INDIJOS KAPAS PRIGLAU
DĘ JAUNA LIETUVĮ

— Motutė pasakoja, kaip ji gavo žinia apie 
Felikso Katausko mirtį. - Lietuvio laiškai iš 
Indijos. - "Pamatau jo drabužėlius ir verkiu".

(Tęsinys)

Laiškai
Drauge su tais dokumen

tais buvo ir visa eilė to žu
vusiojo lietuvio kareivio laiš 
kų. Išvažiuodamas iš Kali
fornijos jisai namiškiams ra
šė:

— Šį vakarą 8 valandą aš 
išvažiuoju. Kai gausite šį 
Laišką aš jau būsiu toli oke
ane. Noriu, kad jūs nueitu
mėte į bažnyčią, aš jausiuo
si saugesniu...”

Nuplaukė jis toli. Pirma 
į Australiją, o vėliau į In
diją:

— Gera mums buvo Aus
tralijoje, — rašo jis pirma
me laiške iš Indijos. — Gai
la mums buvo palikti tą ša
lį. Bet vistiek aš patenkin
tas, kad mes sustojome saus-

lyg širdis atsigauna, o kur 
daugiau eisi. Ir kitas sūnus 
kariuomenėje. Jis sužinojęs 
apie brolio mirtį atsiuntė 
kiek pinigų rašydamas:

— Mišias už Feliksą už
prašykite. Ir aš tokiais pat 
keliais einu...
Smiltimis apibėrė ilgėsiu 
kamuotą širdį

Laiške, rašytąme trylika 
dienų prieš mirtį, tas lietu
vis aviatorius iš tolimosios 
Indijos sako:

— Rodos apleisdamas na
mus visko nustojau. Kaip 
sunku sulaukti tos dienos, 
kada grįšiu...”

Šitos dienos taip ir ne
sulaukė. Vieton jo į namus 
atėjo ašaros ir atodūsiai... 
Ir jį laidojant ne varpai 
skambėjo, o kaukė patran
kos. Prie tolimo kapo Indi- 

i joje, kur svetima žemė pa- 
, slėpė jo lietuvišką širdį, ne

gali nulinguoti motina ar 
sesutė, ir išsiverkti lig so
ties. Tenai tik staugia dy-

AKTORIUS KARO TARNYBON Susirinkimaivo pažiūrų, ar religijos, pa
geidaus su mumis susijung
ti šioje karštoje suplikacijo ' Bridgeport. Tėvų Mari
je už greitesnį Amerikos lai 
mėjimą ir taiką.”

Be kitko to vakaro reli
ginėje ir patrijotinėje pro
gramoje dar bus speciales 
maldos už mūsų karinėje 
tarnyboje esančių vyrų ap
saugą. Nes tie vyrai, kaip 
žinoma, yra išstatyti ne 
vien prieš kovų baisybes, 
bet ir iš tų baisybių kylan-

jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkimas įvyks šį 
vakarą 7:30 vai. Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos kamba
ryje. Visi nariai ir narės 
malonėkite ateiti į susirin
kimą, nes turime labai svar
bių reikalų kas link išvažia
vimo, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį Labdarių ūkyje 
Prašome ir naujų narių at
sivesti. Valdyba

tiems dvasiniams pavojams. !___________________________
Praeitais metais įvykusi j dar gausingesnių žmonių mi

Šventa Valanda sutraukė nių. Apie 1,500 tik vienų ku 
apie 175,000 žmonių į Sol- nigų dalyvaus iškilmingoje 
dipr Field. Šiemet gi iškil- procesijoje prieš prasidė- 
mių rengėjai tikisi sulaukti siant šventai Valandai.

laišką nuo Jūsų. Aš noriu 
Jums pranešti, kad laišką 
aš branginu iš širdies. Laiš
kas tai didžiausias džiaug3- 

žemyje. Tiesa, dabartinė mū-| mas, kokio mes tik galime
sų stovykla yra tyruose ir laukti. Taigi prašau, rašyki-

FELIKSAS KATAUSKAS

lietuvis karys ima visų ilgė
tis. Jis džiaugiasi nors per
laiškus pasikalbėjęs: .

„ . . .. kūmų vejas smiltimis glos-— Buvo taip gerai gauti , ,
• tydamas naują kapą...

Mes gi matydami, kaip 
motinos laužo rankas d ė 1 
savo žuvusių sūnų sunerki- 
me rankas maldai už juos 
ir už jas.

K. J. Prunskis

i"l)rauraa" acme leiepnovo*
Garsus Hollywoodo filmų aktorius Clark Gable (deši

nėje) įstojo armijon eiliniu kareiviu. Seržantas N. E. Bay- 
less (kairėje) aktoriui įteikia įsakymą, kad jis vyktų į ka
rininkų mokyklą, Miami, Florida. Ši nuotrauka padaryta 
Los Angeles, Cal.

tas nėra labai malonu. Ke
lionė buvo, boy, tai kelionė 
Ilgai 'nenorėsiu vandenyno 
nė pamatyti...”

Kariškių laiškai įdomu pa
matyti. Jie rašomi vienoje 
lakšto pusėje ir vietomis cen 
zorių iškarpyti, dažniausiai 
žirklės išima kokį vietos var-
dą, kurs priešui padėtų o- rašo:

te kaip galite dažniau, nes 
tai pats geriausias dalykas, 
kokį Jūs man galite pada
ryti”.

Savo brolius jisai griežtai 
savo laiškuose mokina my
lėti tėvus ir atsižadėti viso 
to, kas tik tėvams galėtų 
būti nemalonu. Be kitko jis

Arkivyskupas Slritch kviečia ir 
nekatalikus į Šventą Valanda

Jo Eksc. Arkivyskupas siems amerikiečiams
S. A. Stritch, Chicago ar- vauti. 
kivyskupijos ganytojas ir 
Šv. Vardo (Holy Name)
Draugijų unijos arkivysku-

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

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

daly-

Žymi lietuvių 
finansinė įstaiga

MES
MOKAME 3’/?% 46-ti metai } 

sėkmingai patarnauja

i KEISTUTO SAVINGS
pijoje dvasios direktorius, 
visų tikėjimų žmones kvie
čia dalyvauti įvyksiančioje 
šventoje Valandoje rugsėjo 
13 d. vakare Soldier Field 
stadijone, Grant parke.

Ruimingojo Soldier Field
žūtis pildė savo pareigas vi- stadiJono vartai bu3 atvW 
sai nebodamas įsakymų ir
sudarydamas kai kam rūpės 
čio.

Gandras nepaiso 
"Blackout"

Kuomet Chieagoj buvo už
temdymas, ąrba “blackout”, 
tuo pačiu laiku gandras-gu-

“Šventa Valanda šio karo 
metu pirmą kartą įvyks 
Chieagoj”, sako kun. E. J. 
Kelly, Šv. Vardo Unijos ek- 
zekutyvis direktorius. “Nu
simanome ir jaučiame, kad 
visi asmenys, nepaisant sa-

3236 S. Halsted St. Tel. Caiumet 4118

AND LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

rientuotis apie kariuomenės 
paskirstymą. 4 •

Indijos tyrlaukių dulkės 
lietuviui aviatoriui buvo la
bai įkyrios. Išviso Indija jo 
nežavėjo taip, kaip Austra
lija:

— Svarbiausia mūsų pa
sikalbėjimų tema vis dar y- 
ra Australija, — rašo jis 
viename laiške. Mes ten jau
tėmės taip kaip Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir 
mums labai buvo gaila ap
leisti. Dabar aš tebesu Indi
joje ir tik laukiu, kada iš
čionai mes išvyksime.... Aš
vis negaliu susigyventi su 
tais Indijos žmonėmis. Kiek
vieną daiktą beperkant pri- 
seina derėtis ir tai vis pas
kui pamatai esi apgautas. 
Jie neturi pastovių kainų, 
kaip mes Amerikoje.” To
liau jis rašo, kad toj vietoj 
karšta, po 140 laipsnių. 

Pašykite kareiviams

ne vien katalikams, bet ir 
visiems kitiems, kaip tai
protestantams ir žydams. 

Kaip ‘ik pradėjo sirenos Katalikai protestantai ir 
baubti, dr. E. V. Krukas ga-

— Jūs niekada nežinosite, 
kas tai yra tėvas, motina 
kol neteks jums jų apleisti 
ir tada su gailesčiu prisi
minsite dieną, kada su jais , vo telefoną skubinti į ligoni 
skyrėtės. Dėl D evo meilės, 
rūpinkitės jais, kol dar juos 
turite...”

Verkia ir meldžiasi

žydai milžiniškoj atviram
x x. „ . ore katedroj bendrai tegalės

nę. Ji turėjo važiuoti mažai į ... » .. _\ a , ..melstis uz “musų tautos
apšviestų automobiliu ir tai . . ... . » „ 7, . . ........ ... , laimėjimą ir uz taiką teisinbeveik kiekvienam bloke bu

WHOLESALE

Taigi geras buvo sūnus ir 
neveltui dabar jo motinėlė 
rauda:

— Užaugini, o ne sau. Ant 
nelaimės. Aštuonius vaikus 
išauginau. Visi lietuviškon 
mokyklon ėjo. Tas ką Indi
joje žuvo turėjo 25 metus 
Verkiau jo visą savaitę. Ir 
dabar, kada tik jo drabu
žius pamatau, kada pamąs
tau apie jį, vis verkiu. Kitos 
moterys paguosdamos sako 
— bene tavo vienos žuvo. 
Taigi ir verkiu ne aš viena. 
Verkiu ir meldžiuos. Paimti 
gali, nuvežti gali ir toli, o

vo sulaikyta. Bet vis tiek 
suspėjo gužučiui į pagalbą. 
Onai Rudinskienei, gyvenan
čiai 1527 So. 49th Avė., Ci
cero, 10:22 vai. gimė 7 sva
rų 4 oz. dukrelė. Ona Ru- 
dinskienė ir jos dukrelė 
sveiksta Women’s ir Child 
ren’s ligoninėj.

Kas daroma su noru, tas 
tik pusiau sunku. (Lietuvių 
patarlė).

VV O L K STLIJIO
1945 Wut 35* Street

fr/to Jaoytf’Ae J

i sugrąžinti negali ir negyvo. 
Būdamas toli nuo savųjų. I Širdis lieka, kaip akmuo. J 

nuo mielos Amerikos, tasai | bažnyčią kai nueini, rodos,

M)\ AN(H) PH0TO4.KAPHY 

l.OUESI POSKIIU.K PKK LS
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GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
tf

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
M1LŽINIAKO STAKO MUZIKA

LIAU INSTRUMENTU- 
PA8INAUDOKJT PROGA DABAR 

KOL DAR NE3SPARDUOTI
TUBO8. CLARINETAI. TROM

BONAI. 8AXAPHONE8. FLU- 
TES su “cases" — $35.00, $37.60, 
$46.00 tr $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. HPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJO8. 
8MUIKOS. TENOR BANJO8 — 
$6.60. $8.60, $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.00 tr $150.00. BASO UŽ- 
DF.NGALAS — $12.09. SMIČE-
LAI 8MUIKOMS. 8TRIUNINI- 
NIAM8 BASAMH. VIOLAS Ir 
CELI.O — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dftl vi
sų vlršmlnėtų instrumentų. BA88 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.60. 
$23.60, $35.00, $50.00. PEDALS.
HI BOT8, CYMBOL8, DRUM 
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH riECF, visiems 
brass Ir *'re*d" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Tri ūboms. Sazapbones.
Smulkoms lr Gultarams. 

GOLDSTETN’8 MU8IC SHOP 
• 14 Ma.xwe.ll 6t., Chicago.

gurne ir meilėje”.
Nors šventa Valanda pir

moje vietoje yra katalikų 
žygis, pareiškia Arkivysku
pas, tačiau šiame didinga
me maldos akte leista vi-

LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vi.-a 
Cliieago.

RF.MKITE 
SENĄ 

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

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

APYLINKES L1ETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rUARCUTi^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėlia lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 

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

WHFC-l450 kil.1
6755 So. VVestern Avenue

Phone: GROvehill 2242

vi-. • «

r?

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $p 7C
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... O, / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 S0. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

8.65

$IO.5O

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedčms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Laitai gero* rtišlea molei-ų kailiniai, kuiliukai* papno'taM arba 
clotli kutai pamhliihla niiii-ni Intom la kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ftIAMHEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
-iBamasa-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Man geis — and 

Stovės.
Nationally advertised itema.

ALEX ALE5AUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

H Ą D Ą D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materljolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk 1 mflsų Jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA-
TERIJOLĄ. Dėl garažų, pnrčln, viš* 
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS* dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Sash, Comblnation — Door and Insulation 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Caah arba Lengvais Išmokėjimais 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. TeL VICtory 1272



. KRYŽIAUS 1
(T0WN OF LAKE KOLONIJOS)

PIKNIKAS!
B Sekmadieni, Augusi 16, 1942 . dovanos:
Bvytauto parke $650. WAR BOI

"S

GROS GERA MUZIKA 0
IAIS! BUS DAUG ĮVAIRUMŲ uUIH Kviečiame visus iš visur atsilankyti ir praleisti vienų iš smagiausių dienų.................... . . . . Kun. Kleb. A. M. Linkus ir Parapijos Komitetas

Komunaciai iš kailio neriasi
Lietuviai jais piktinasi

Chicago lietuvių patrlotin- 
goji ir didžioji demonstra
cija liepos 25 d. pastatė “Vil
nies” komunacius labai blo- 
gon padėtin. Jie dabar jau
čiasi, kaip ant karšto kep
tuvo (petelnės). šoka vie
nur, šoka kitur ir visur ap
sidegina. Lietuvių visuome
nė juos šluoja iš savo tarpo, 
kaipo begėdžius, melagius ir 
šmeižėjus lietuvių tautos, o 
bosai, matomai, duoda jiems 
pipirų už nesuardymą lietu
vių milžiniškos demonstraci
jos, buri parodė lietuvių nuo
širdžią kooperaciją šalies ka
ro vedime, entuziastingą pri
tarimą Prezidento Roosevel
to paskelbtoms keturioms 
laisvėms ir Atlanto Čarte- 
riui, kurį jis ir Britanijos 
premieras Churchill paruo
šė ir pasauliui paskelbė, ir 
iš kurio visos pavergtos tau
tos laukia sau laisvės ir ly
gių teisių.

Kadangi komunistai lais
vės ir teisių nekomunistams 
-nepripažįsta, tai kalbėjimas 
apie tokias laisves, kokias 
įsiūlo prez. Rooseveltas ir ko
kias Amerikos patriotai bran 
gina, yra prieškomunistinis 

. darbas, ir kaipo toks, komu- 
~ nistų smerkiamas ir visaip 
dergiamas ir šmeižiamas.

Kas komunistų leidinius 
skaito ir galvoja, tas aiškiai 
mato komunistų priesvalsty- 

- bingumą ir tarnavimą sve
timai valstybei; bet kas tuos 
leidinius skaito ir negalvo
ja, tas kaip kada jiems pa
tiki, komunistų triūbas pūs
ti pradeda, netyčiomis į prieš 
valstybinį darbą įsitraukia, 
-ir savo nelaimei kelionę ruoš 
ti pradeda.

? Kreivos spaudos ir kreivų 
protų pavyzdys yra. “Vil
nies” aprašymas aukščiau 
primintos lietuvių patrijoti
nės demonstracijos prie Da
riaus-Girėno paminklo. Vi
si ten buvę, ir net nebuvę, 
lietuviai džiaugiasi ir di
džiuojasi ta demonstracija, 
o agentai iš komunistiškos

[NAPPYL

HAS NOT BEEN 
ftUNNING AL0M6 
VERY SMOOTHLY 
OUE TO THE CON- 
CCNTRATED ErroRJS 
OF ONE TUFFY' 
M*LEAM ANO HIS 
HCNCHMCN. FINO 
MgGOMGLE WREST- 
UN6WITM A VERY

PERPLEKINO m 
ESPRO6LEM. f

“Vilnies” susiriesdami bjau
roja tos demonstracijos su- 
rengėjus, patrijotingų kalbų 
sakytojus, lietuvių darbų į- 
vertintojus ir Lietuvai lais
vės linkiančius gubernatorių 
Green ir majorą Kelly, ir vi
sus tuos, kurie ką nors ben
dro turėjo au tos demonstra
cijos pasisekimu. Gi pačią 
demonstraciją, apie 20 tūks
tančių žmonių, apšaukė pro- 
nacišku rautu.

Biauresnio šarlatanizmo 
ir didesnio sąžinės bei doro
vės supuvimo, turbūt, nepa
vyktų surasti ir šarlatanų 
centruose ir bedorių šlykš
čiausiuose lizduose. “V.” su 
savo maskoliškais gizeliais 
laimėtų pirmą dovaną, ypa
tingai jeigu tas būtų suriš
ta su Nepriklausoma Lietu
va ir laisva lietuvių tauta.

“Vilnies” begėdiškumas ir 
gkiplėšlškumas ryšium su 
Lietuvos Respublikos Dienos 
iškilmėmis pralenkė visus 
padorumo ir žmoniškumo 
nusigyvenimo ribas, išstatė 
lietuviškai ir angliškai ke- 
verzojančius komunistus pil
noje nuogybėje ir šlykštybė
je. Jų begėdystes labai vaiz
džiai karakterizavo vienas 
jaunuolis perskaitęs praei
tos savaitės “Vilnies” Star- 
kausko žargoną, kuriuo jis 
biauriai išdergė ir apšmeižė 
lietuvius: “The best name 
for them and their skunky 
sheet is LOUSE”.

Veteranas

Green, Kelly 
dalyvaus bankete

Šį šeštadienį La Šalie vieš 
buty įvyks banketas, kurio 
metu bus aptariami planai 
Illinois National Day de
monstracijai Soldier Fielde 
rugpiūčio 23 dieną. Ši diena 
bus visų tautinių grupių pa
tri jotinė demonstracija.
Gub. Green ir mayoras Ke
lly dalyvaus bankete. Bus 
tautinių grupių atstovai.

’ By Irv Tirman
--------------------------\ ■'7- r'

.Y'BETTER R.E6AIN VER 
PANTS FIRST

Namuose slėptuvę nuo orinių atakų reikia priruošti iš 
anksto ir padaryti, kiek galima, patogesnę, nes negalima 
žinoti, kiek laiko reikės jose praleisti. Kartais, gali pri
šerti jose išbūti ir keletą valandų.

Namu savininkai Chicagoj nori 
gauti didesnes nuomas už butus

Namų savininkai Chica
goj subruzdo turėti mitin
gus, organizuotis ir reika
lauti, kad vyriausybės orga
nai išaiškintų, dėlko jie tu
ri imti sumažintas nuomas 
už butus, kai šiandie viskas 
pabrango ir kai kiekvienas 
namų savininkas jaučiasi, 
kad taip neturėtų būti.

Property Owners Bureau 
of the Chicago Real Estate 
Board rengia namų savinin
kų mitingus ir savininkus 
organizuoja. Šią savaitę su
sirinkimai įvyko keliose 
miesto dalyse.

Aiškiai pažymima, kad na 
mų savininkai nekovoja 
prieš nuomų kontrolę, tik

"Blackoufas" Chicagoj pasisekė, 
sako miesto mayoras ir kiti

Trečiadienio vakarą Chi
cagoj ir apylinkėse įvykdy
tas per pusvalandį nutam- 
symas šauniai pasisekė.

Tokios nuomonės yra 
miesto mayoras Kelly ir ar
mijos viršininkai.

nori, kad autoritetai įsigi
lintų į namų savininkų pa
dėtį ir kai kuriąis atvejais 
leistų didinti nuomas. Nes 
su nustatytomis kovo mėne
sio lygiu nuomomis neįma
noma toliau namų išlaikyti 
tinkamame stovyje.

Direktorius nurodo, kad 
namų savininkai registravi
mosi klausimu gali gauti 
reikalingų patarimų real 
estate ofisuose.

Namų savininkų registrą 
vimąsis yra privalomas.

Įvykdžius registraciją pa 
skiau iš tų blankų bus 
sprendžiama, kurie reika
lingi nuomas didinti ir ku
rie ne.

^Vadinasi, gyventojai įsi
sąmoninę, kad karas nėra 
kokie tai juokai ir kad atė
jo laikas rimtai pagalvoti 
apie pramonės centrų ir sa
vo namų apsaugą.

Iš skraidančių lėktuvų nu 
tamsymo stebėtojai darė

Ekonomikai tikrina 
maisto kainas

U. S. ekonomikai Chica- 
I goję studijuoja ir analizuo
ja maisto produktų kainas, 
kurios paskutiniais laikais 
padidėjo ir visuomenėje ki
lo nusiskundimų.

Savo rėžtu iš Washingto- 
no yra žinių, kad kainų ad
ministratorius Leon Hender 
son planuoja ateinantį mė
nesį padidinti kainas kai ku 
riems maisto produktams.

Rekreacijos patalpos 
kadetams

Gray Lady Hospital ir 
Recreation corps atidarė re 
kreacijos patalpas oro kade 
tams, 87 ir Anthony gt. Ka
detai ten gali skaityti, ra
šyti ir nevaržomai pasišne
kučiuoti. Ruimingas kamba
rys aprūpintas reikalingais 
baldais. Yra laikraščių ir 
žurnalų ir daugiau kaip 400 
įvairaus turinio knygų.

349 policininkai 
tinkami paaukštinti

Chicago civilinės tarny
bos komisija paskelbė, kad 
349 policijos seržantai yra 
tinkami juos paaukštinti 
leitenantais.

Seržantų kvotimai įyyko 
1941 m. balandžio mėnesį. 
Kvotimuose dalyvavo 383 
seržantai.

Policijos departamente 
yra 34 leitenantų vakansi- 
jos.

nuotraukas, kurios studijuo 
jamos. Jie sako, kad Chica
go buvo taip nutamsytas, 
kad iš dausų nieko nesimatė 
— visas miestas kai juo
džiausia marškone buvo už
klotas.

Anot mayoro ir kitų vir
šininkų, pasisekimo sulauk
ta dėka įvairių apsaugos 
grupių nuoširdžiam pasidar 
bavimui. Tūkstančiai pilie
čių savanoriai darbavosi ir 
aukojo savo laiką už nutam 
symo pasisekimą.

mu
X Ed. šatūnas, policijos 

seržantas Hyde Park stoty, 
šiomis dienomis, majoro Ed. 
Kelly rekomendavimu, pakel 
tas į leitenantą. Chicago po
licijoj jis bus vienatinis lie
tuvis leitenanto laipsniu. Jo 
brolis Viktoras taip pat yra 
policininku, šatūnai gyvena 
Town of Lake, Viktoro žmo
na yra žinoma Moterų Są- 
gos 21 kp. ir kitų draugijų 
parapijoj veikėja.

X Pranas Dambrauskas, 
Aušros Vartų parapijos kle
bono kun. J. Dambrausko, 
MIC., brolis su žmona iš 
Bayonne, N. J., atvyko pas 
brolį paviešėti ir aplankyti 
ir apžiūrėti lietuvių katali
kų mokslo ir kultūrines įstai 
gas.

X Juozas ir Elena Maks
vyčiai džiaugiasi padidėju
sia šeima. Dievas davė jiems 
dukrelę. Juozas Maksvytis 
yra Šv. Mykolo parapijos N. 
Side trustisas, o jo žmona 
žymi veikėja parapijoj ir 
draugijose. ,

X Muz. A. Mondeika, Šv. 
Antano parapijos varg., Ci
cero, su žmona, dviem duk
relėm ir kun. P. Gasiūnu 
vyksta savaitei atostogų į 
Grand Rapids, Mich. Silsė 
sis Crooked Lake pakrantė
se. Jį pavaduos muz. J. Bra
zaitis.

X Dr. P. Atkočiūnas su 
žmona smagiai atostogauja 
Paw Paw Lake, Coloma, Mi
chigan, ir silsisi po nuolati
nio įtempto darbo. Dr. At
kočiūno viena dantų gydyk
la yra Ciceroj adresu 1446 
S. 49 Ct., o kita — Bridge
porte adresu 3147 S. Hals 
ted St.

X Kun. J. Pruaskis yra 
pakviestas į Waukegan pa
sakyti kalbą apie svarbiuo
sius Amerikos lietuvių rei
kalus ruošiamoj Waukegar. 
Lietuvių Dienoj ateinantį 
sekmadienį, rugpiūčio 16 d.. 
Foss parke. Į tą dieną taip 
pat ruošiasi vykti ir dau
giau Chicago lietuvių.

X Julius Gomuliauskas,
Šv. Jurgio parapijos zakris
tijonas, pilnas energijos ir 
gyvumo vėl eina savo parei
gas. Jis šiomis dienomis grį
žo iš atostogų, kurias pra
leido Indiana vai. smiltynuo
se prie Michigan ežero. .

X Juozapina Ragauskienė, 
6052 So. Lafayette, praei
tam Vargdienių Seserų Gil- 
dos susirinkime, tapo gar
bės nare, įmokėdama $50.00. 
Sveikiname gerb. seserų rė
mėją, laukiame kas daugiau 
jos gražų pavyzdį paseks.

X Mečys šveikauskis, iš 
Town of Lake, žymus ir veik 
visų katalikiškų organizaci
jų, vienuolijų, garbės ir am
žinas narys, praeitam Varg
dienių Seserų Gildos susi
rinkime, propagandos reika
lams aukojo $5.00.

X Teodora Stučinskienė 
ir Ona Nugaraitė, žinomos 
Dievo Apvaizdos parapijos 
ir mūsų organizacijų veikė
jos, sveikos grįžo iš atosto
gų, kurias praleido Indiana 
vai. smiltynuose. Beje, Stu- 
činskų sūnus ateinantį šeš
tadienį susituoks su Ona Di- 
šiūte.

X Kun. Vacį. Urba, Die
vo Apvaizdos parapijos vi
karas, grįžo iš atostogų ge
rokai pasilsėjęs.

X S. Rakauskas, Visų 
Šventųjų parapijos vargoni
ninkas, kiek tenka girdėti, 
kviečiamas vadovauti Liet. 
Vyčių apskr. chorui per Il
linois National Day iškil
mes, kurios bus rugpiūčio 23 
d., Soldier Field. Spėjama, 
kad jis bus ir nuolatinis LV 
CA choro vedėjas. Buvęs 
choro vedėjas, L. šimutis, 
Jr., kaip žinoma, pašauktas 
į kariuomenę.
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