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TENAI IR PAS MUS.

Berlyno radio liepos 2 d. 
paskelbė, jog sušaudytas 
Heinrich Mass., nes jis sis- 
tematiškai “klausės priešų 
radio ir ... tuos radio prane

Atakavo Amerikos Bazę Islandijoj
Paveikslas iš TokijoGyvybės aukų, 

nuostolių nėra
RĖKIA VYRAS, Islandija, 

rugp. 3d.—Šiandie ofciialiai 
paskelbta, jog vienas nacių 

Šimus papasakojo kitiems; bombanešis-. Pasirinkęs ra-
mų sekmadienio rytą, vakar 
pravedė pirmą ataką Islan
dijoje.

Atakos taikiniu buvo Jung 
tinių Valstybių Kariuomenės 
įrengimai kur nors pietinėj 
salos dalyj.

Nuostoliai Menki.

Atakos metu gyvybės au
kų nėra ir padarytieji nuo
stoliai labai menki.

or-

darbininkams.” Kiek anks
čiau tas pat radio paskelbė, 
jog Mannheime sušaudyta 
keturiolika asmenų už klau- 
simąsi “užsienio radio pra
nešimų.” Mat, tokia jau, na
cių “naujoji santvarka.”

Pas mus gi iki šiol dar 
nebaigtas teismas ir neišneš
tas sprendimas aštuoniems 
nacių sabotažninkams, kurie
atvyko Amerikon tiksliai ir _ . » , , ........ x. . . , . , . . Prieš ataką vokiečių
sužiniai vesti priešvalstybini , 7 ,

laiviai dažnai persknsdavoveikimą.

KO MES NEAPKENČIAM.

Mizara rašo, jog “Tarybų 
Sąjungos premjeras Stali
nas kadaise pasakė: jei nori 
priešą pasekmingai mušt, 
privalai išmokt jo neapkęs
ti.”

Mes sutinkam, kad neapy
kanta yra galinga. Neapy
kanta yra laimėjusi kovas, 
bet istorija nežino nė vieno 
įvykio, kad neapykanta tai
ka būtų buvus laimėta.

Mes galim nekęsti ir ne- 
kenčiam nacizmo ir japonų 
priespaudos. Mes galim ne
kęsti ir nekenčiam neteisin
gumo. Tačiau mes negalime 
nekęsti žmogaus. Mes kovo
jame ne prieš tautas, bet 
prieš idėjas.

POEZIJOS GAMINTOJAI.

Tas pat Mizara "Laisvėje” 
rašo, jog “skaitytojas bus, 
be abejo, pastebėjęs, kad 
pastaruoju laiku mūsų dien- 
raštyj tilpo naujos poezijos 
ir rašinių, pagamintų Lietu
vos rašytojų.”

Paskaitę ypač Šimkaus 
“poeziją” mes su komunistu 
Mizara pilnai sutinkam, kad 
kai kurie jų rašytojai yra 
tikrai prolifiniai poezijos 
gamintojai . Literatūrinei 

kūrybai reikia daug stipres
nio talento negu Šimkaus.
Batus gi ir šiaučius pagami
na, pasiuva. Na, ale, komu
nistai paprastai viską gami
na ir fabrikuoja: nuo netie
sos iki poezijos.

•
TEISES IR PAREIGOS.

Mes esame laisvi. Kaipo 
tokie mes turime laisvų žmo- Mūsų pareigos laisvų žmo
nių teises ir privilegijas, nių klusnumu atkreipti dė- 
Niekas negali mums draustii mesį į kiekvieną krjašto vy-

virš Islandijos žvalgybos su
metimais.

- Islandiją jau senokai už
ėmė Amerikos kariuomenė 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybei susitarus su Danijos 
vyriausybe.

Negrai neturi būt 
apmokomi pietinėse 
valstybėse-senatorhis

BIRMINGHAM, Ala., rugp. 
3d.—Šen Bandhead, iš Ala- 
bamos, pareiškė, jog jei ne
grai kariai turi būti apmo
kami pietinėse valstybėse, 
jie turi būti tik tų valstybių 
negrai.

Jis pareiškęs Amerikos ka 
riuomenės vadui gen. Geor
ge C. Marshall, kad šiauri
nių valstybių negrai būtų 
apmokami šiaurinių valsty
bių stovyklose ir tuo būdu 
išvengta rasinių nesusipra
timų.

BERLYNAS, rugp. 3 d.— 
Berlyno radio paskelbė, jog 
buvęs Turkijos atstovas Mas 
kvoj ir vėliau Vichy, vakar 
nusišovė savo namuose Tur
kijoje.

žmogus buri ir pareigų, ku
rių jis negali atsisakyti, nes 
teisės ir pareigos yra glau
džiai surištos. Neatlikę savo 
pareigų, mes netenkame ir 
teisių ir privilegijų, šiuo 
momentu mūsų švenčiausios 
visuomenės pareigos yra vi-
šomis išgalėmis remti savo 
sios vyriausybės pastangas. ] frontas.

Taip pat radio plačiai skel 
bia Amerikos ir Anglijos vi
suomenės ir spaudos reika
lavimus atidaryti antrąjį 
frontą.

kalbėti kaip mes manom, ti
kėti kaip mes suprantame. 
Mes patys renkame savo vy
riausybės atstovus, mes pa

riausybė8 prašymą. Vyriau
sybei reikia karių—mes pa
tys ir mūsų sūnūs jais būsi
me. Vyriausybei reikia pini-

tys kuriame savo gyvenimą, go—mes duosime jai karo 
Mes esame tikrieji žmonės, bonais ar ženklais, ligoni- 
Tokiais mes norime pasilikti nėms reikia kraujo—mūsų 
ir prieš bet kokį pasikęsini- gyslų šiltas kraujas bonko- 
mą ant mūsų teisių ir privi- mis plauks į jas. Tai kiek
legijų mes pasiryžę kovoti. 

Tačiau kiekvienas laisvas
vieno lietuvio amerikiečio

LONDONAS, rugp. 3d. — 

Sakoma, jog Lavalis, Vichy 

vyriausybės pirmininkas ruo 

šia nuostatus prieš Invaziją, 

pagal kuriuos kiekvienas pa

dedąs invazijai prancūzas

pareiga sau ir savo kraštui, gali būt baudžiamas mirtimi.

«"Draugas” Acme teiephoto»
Japonų kariuomenė išlaipinama Aleutian salose. Ši nuotrauka gauta iš Portugalijos. 

Pirmiau ji iš Tokijo buvo radijuota Berlyn an.

Naciai sunaikino 
jugoslavų kaimus

LONDONAS, rugp. 3 d.— 
Jugoslavijos vyriausybė šian 
die paskelbė, jog vokiečių ir 
italų kariuomenės Jugosla
vijoje sunaikino šimtus kai
mų, kad palaužtų jugoslavų 
pasiepriešinimą.

Pranešama, jog Monteneg- 
rino pajūryje Italijos karo 
laivai padegamaisiais šovi
niais išnaikinę ištisus kai
mus. Kai kuriose Jugoslavi
jos dalyse kaimai esą visai 
išnaikinti ir sodybos sude
gintos.

Rusai pradėjo antro 
fronto propagandą

LONDONAS, rugpiūčio 3 
d.—Rusija staiga pradėjo 
radio bangomis karštas dis
kusijas apie antrąjį frontą.

Vokiečių kalba Maskvos 
radio pareiškė, jog Rusija. 
Anglija ir Jungtinės Valsty
bės susitarusios dėl antrojo 
fronto Europoje 1942 metais 
ir jog tada vokiečiams teks 
kovoti prieš 15,000,000 ka
riuomenę, 85,000 tankų ir 
50,000 orlaivių.

Tuo pačiu laiku Maskvos 
radio paskelbė rusų sporti
ninkų atsišaukimą į Ameri
kos ir Anglijos sportininkus, 
kad būtų pravestas antrasis

Japonai užėmė Kokoda aerodromų
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Australijos karo zona. 
rugp. 3d. — Šiandie pas
kelbta, jog japonų kovos 
sargybiniai užėmė vietos

Vokiečių pajėgos 
vakarų fronte 
nesumažėjo

LONDONAS rugp. 3 d.— 
Britų kariniai sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog vokie
čiai iš Prancūzijos ir kitų 
pajūrio valstybių išgabeno 
Rusijon šešioliką divizijų 
kariuomenės, bet jos vieton
atsiuntė kitus kariuomenės į pinę 2,500 kariuomenės ir šiandie pareiškė, jog beveik 

nemanoma, kad jiems būtų galutinai susitarta tarp Mek 
pavykę daugiau kariuome- sikos ir Jungtinių Valstybių 
nės išlaipinti. . ! dėl gumos. Pagal šį susita

rimą visas Meksikos gumos

Intai reikalauji
Indijai laisvės Meksikos visa guayule ga

myba, kuri siekia apie 9,000 
BOMBAY, Indija, rugp. 3 tonų, bus ekskliusyviai par-

d.—Indijos nacionalistų kon- duota 
gresas pareiškė, jog jų par- bėms 
tija bus likviduota, jei Indi-

dalinius.
šie sluogsniai griežtai už

ginčijo pranešimus Londono 
spaudoje, jog šiuo metu 
Prancūzijoje bėra tik devy
nios nacių divizijos ir jog 
visas pajūris esąs beveik vi
sai beginklis.

Naciai prisipažįsta • 
kovos su U.S. sunkios

STOCKHOLMAS, rugp. 3 
d.—Adm. Kari Doenitz, Vo
kietijos submarinų flotilos 
vadas, pareiškė švedų spau
dos korespondentui Berlyne, 
jog submarinų veiksmai A- 
merikos vandenyse “nėra 
lengvas darbas” ir jog Ame
rikos “mažieji cepelinai be 
abejojimo yra vertingi ap
saugai.”

Tuo pačiu laiku jis pareiš
kęs, jog vokiečiai prieš Ame
rikos apsaugą siunčią dar 
didesnį skaičių submarinų. 
Jis taip pat užginčijęs, kad 
nacių submarinai turėtų 
slaptas bazes neutraliose 
valstybėse ar gautų kuro iš 
savo laivų.

Saulė teka 5:48 vai., saulė 
leidžias 8:06 vai.

gyventojų kaimelį Koko
da, Naujojoj Gvinėjoj. Už 
imtasis kaimelis ir aero
dromas yra per 55 mylias 
nuo didžiosios sąjunginin
kų bazės Port Moresby. .

Gen. MacArthur štabas, 
rugp. 3d.—Gen. MacArthur 
komunikatas pareiškė, jog 
sąjungininkų aviacija bom
barduoja japonų pajėgas ne
toli Kokoda. Tuo tarpu kiti 
sąjungininkų lakūnai bom
barduoja japonų bazes į 
šiaurę nuo Australijos.

Apskaičiuojama, jog šiose 
apylinkėse japonai yra išlai-

ja atgaus laisvę. Kongreso 
parlamentarinės komis i j o s 
pirmininkas Sardar Villab- 
hai Patel pareiškė, jog In
dijai atgavus laisvę kongre
so misija bus baigta.

Kiek anksčiau Mohandas 
Gandhi pareiškė, jog nesu
teikus Indijai laisvės tuojau 
dabar paslėptas nepasiten
kinimas galįs pasireikšti 
viešai ir sudaryti japonams 
patogias sąlygas invazijai 
Indijon.

Pelley aiškinsis 
prieš valstybę

INDIANA POLIS, rugpjū
čio 3d.—William Dudley Pel
ley, buvęs Silver Shirts of 
America organizacijos va-z
das, šiandie yra pasirengęs
duoti parodymus federaliamĮ karą.

Dono fronte tebevyksta 
aršiausios šio karo kovos

Vokiečiai naudoja klastą ir sabotažą
MASKVA, rugp. 3 d. —Į jog į vieną dieną nukauta

Dono fronte vyksta neapsa- virš 6,000 vokiečių ir sunai- 
komo aršumo kovos ir pra- i kinta bent 25 nacių tankai, 
nešimai iš fronto pareiškia,

Amerikos lakūnai 
nuvijo 119 japonų 
orlaivių

CHUNGKINGAS, rugp. 3 
d.—Leit. gen. Stilwell štabas 
šiandie pareiškė, jog iš ja
ponų bombanešių skaičiaus, 
atakavusių Amerikos kariuo 
menės aerodromą Hengy-

Daugiausia vokiečiai nu
kentėjo Stalingrado fronte 
ir į pietus nuo Dono, prie 
Tsimlijankos. Rusai pripa
žįsta, jog vokiečiai pasistū
mėjo toliau į pietus nuo Ros
tovo.
Nukovė 3,500 Nacių.

Sovietų komunikatas pa
reiškė, jog veiksmuose prie 
Stalingrado ir Rostovo apy
linkėje šiandie nukauta 3,- 
500 nacių karių.

Tsimlijankos apylin k ė j e 
plačiau apie nacių pastangas 

ang, galima suprasti, kad; paveikti rusų kariuomenę 
japonai sutraukė specialias panaudojant penktąją kok)- 
pastangas, kad sunaikintų *r sabotažą.
šią Amerikos bazę Hunan Rusų Uniformose, 
provincijoj, Kinijoj.

Komunikatas p a r e i šk ė, 
jog į trisdešimt šešias va
landas aerodromą bandė ata-

Vienoje fronto dalyje vo
kiečiai pasiuntė didelį dali
nį savo kariuomenės apreng-

, ,. ....r. . ... .tos rusų uniforma, matomaikuoti 119 japonų orlaivių. K . , , . .
T, . . . , , . atimta is belaisvių.Komunikatas taip pat patvir
tino ankstesnius praneši
mus, jog atakose pašauta 
septyniolika orlaivių ir bent 
keturi gal būt sunaikinti.

Meksika, Amerika 
susitarė dėl gumos

MEXIC0 CITY, rugp. 3d 
— Informuotieji sluogsniai

nenustatyta.

VVASHINGTON, rugp. 3d. 
—Militarinis teismas šian
die vėl susirinko posėdžiams 
už uždarų durų teisingumo 
departamente ir manoma, 
jog galutinai bus paruoštas

Jungtinėms Valsty-1 sprendimas įtekiti Preziden- 
Galutina kaina dar tui Rooseveltui dėl aštuonių 

ųacių sabotažninkų.
Jei militarinis teismas ras 

aštuonis nacių agentus kal
tais, jiems gali būti taikoma 
mirties bausmė: kartuvės ar 
sušaudymas.

Bombarduoja ašies 
pozicijas Egipte

KAIRO, rugp. 3d.—Britų 
aviacija tebetęsia savo ata
kas ant ašies pozicijų į va
karus nuo EI Alamein, bet 
žemyno veiksmai Egipto 
fronte tebesiriboja mažais 
sargybų susirėmimais ir ar
tilerijos apsišaudymu.

Britų bombanešiai ataka
vo priešo žvalgybos grupę 
netoli Qattara slėnio, bom
bardavo priešo štabą ir sunk 
vežimių grupę.

teisme savęs apgynimui.
Pasikalbėjime su spaudor 

atstovais jis niekados netu 
rėjęs jokio noro daryti kliu 
čių krašto pasiruošimui į

Tačiau vietos vadas klas
tą skubiai supratęs ir vokie
čiams nepavyko bandytasis 
manevras, nors jie šaukė 
esą rusai.

Iš paskutiniųjų pranešimų 
atrodo, jog vokiečiai savo 
žygius pradėjo į pietryčius 
norėdami atkirsti rusų ka
riuomenę Kaukaze.%

Sabotažninkams spren
dimas jau išneštas

Vichy protestuoja 
prieš oro atakas

VICHY, rugp. 3 d. —Vy
riausybė šiandie paskelbė, 
jog Anglijai pasiųsta pro
testas dėl britų aviacijos 
atakų ant Prancūzijos žuvi
ninkystės laivų Bretonijos 
pakraštyje. Protestas pa
siųstas tuose vandenyse ap
mėtyta bombomis devyni 
keleiviniai laivai.

Nesenai prancūzai pareiš
kė protestą prieš britų vy
riausybės nustatymą uždrau 
stos zonos pakraščiuose žve
jybai.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
A.L.R.K. VARGONININKŲ SĄJUNGOS PIRMOSIOS 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS Ciuricho laikraščio “Neue 

Zuercher Zeitung” paskelb-
Konferencija įvyko liepos 

14 d., savaitraščio “Ameri
kos” patalpose, Brooklyn,
N. Y. Posėdį atidarė centro 
pirm. A. J. Aleksis 1:30 vai. 
po pietų. Maldą atkalbėjo 
b. sąjungos dvasios vadas 
kun. J. Simonaitis. Neatvy
kus centro rast., jo vietą už
imti išrinktas muz. A. Vis
minas.

Konferencijoje dalyvavo: 
kun. J. Simonaitis iš Eliza- 
Jteth, N. J., kun. K. Paulo- 
nis, iš Brooklyn, N. Y., cen
tro pirm. komp. A. J. Alek
sis, iš Waterhury, Conn., 
art. J. Olšauskas, iš Ams
terdam, N. Y., centro vice 
pinm., muzikas P. Dulkė, iš 
Brooklyn, N. Y., centro ižd. 
muz. J. Šaučiūnas, iš Kings
ton, Pa., muz. J. Balsis, iš 
Hartford, Conn., muz. J. 
Brundza, iš Brooklyn, N. Y., 
muz. A. Stanišauskas, iš 
Bridgeport, Conn., muz. A. 
Visminas, iš Maspeth, N. Y.,
I. Jankienė iš Brooklyn, N. 
Y., muz. A. Šlapelis, iš Nor- 
wood, Mass., ir muz. J. Glo
bys, iš Nevvark, N. J.

Kadangi centro sekreto
rius bei “Muzikos Žinių“ ad
ministratorius . raporto ne- 
prisiuntė, tai apie abelną fi
nansinę padėtį šiek-tiek pa
informavo centro ižd. muz.
J. Šaučiūnas. Centro pirm. 
A. Aleksis raportavo apie 
dabartinio “Muzikos Žinių” 
redaktoriaus nepaprastai uo
lų darbštumą ir jo rezigna
cijos nepriėmimo priežastis. 
Svarbesnieji nutarimai

1. Kadangi dabartiniu ne
paprastu karo laikotarpiu 
popiera labai pabrango ir 
kitos “Muzikos Žinių“ išlai
dos žymiai padidėjo, todėl 
nutarta prašyti visų V. S. 
narių tam tikslui skubiai pa
aukoti ekstra po $6.00. Vė
liau tuo pačiu reikalu kreip
tis į mūsų išeivijos dvasios 
vadus, šį klausimą sutvar
kyti pavesta dabartinei cent
ro valdybai.

2. Kadangi iš centro iždi
ninko pranešimo paaiškėjo, 
kad keletas V. S. narių me
tinių duoklių nėra užsimokė
ję, konferencijos dalyviai į- 
sakė centro valdybai iki spa

STOP THIS BLACKOUTI

V. K Drpt.

L. Buy United State. WAR BONDS

lio 1 d. mokestis iškolektuo- 
ti, o neužsimokėjusių vardus 
būsimame seime paskelbti 
išbrauktųjų narių sąraše.

3. Visiems pilnai užsimo
kėjusiems V. S. nariaihs, per 
kant iš “M. Ž.” knygyno bent 
dvylika kopijų (vienodų bei 
skirtingų) dainų kūrinių, 
bus teikiama 25 nuoš.

4. Choristams metihė “Mu 
zikos Žinių“ prenumerata 
pakelta iki $1.25.

5. Būsimame V. S. seime I 
svarstyti “Sočiai Security” 
įvykdymo klausimą. Šiam 
tikslui informacijas pasiža
dėjo surinkti muz. J. Šau
čiūnas.

6. Pageidauta, kad “M. Z.” 
būtų įvesta “Jaunimo Sky
rius” su lengvesnio turinio 
dainomis ir (lietuvių bei an
glų kalbomis) įvairiais raš
tais.

7. Prašyti mūsų dabarti
nio “M. Z.” redaktoriaus, 
Nikodemo Kulio, kad iki bū
simo V. S. seimo (arba bent 
laikinai) sutiktų “M. ž.” re
daguoti ir administracijos 
reikalus tvarkyti.

8. “Muzikos Žinias” steng
tis išleisti reguliariai, bet 
jeigu to nebūtų galima įvyk
dyti, tai leisti taip dažnai, 
kaip aplinkybės leis.

9. Pareikalauti iš buvusio 
iždininko Radzevičiaus, kad 
neatidėliojant grąžintų V. S. 
užsilikusią finansinę nuosa
vybę.

Čia pat konferencijos da
lyviai “Muzikos Žinių” atei
ties išleidimui aukojo: komp. 
A. J. Aleksis $10.00, kun. J. 
Simonaitis $5.00, muz. J. 
Balsis $5.00, muz. J. Brun
dza $5.00, muz. P. Dulkė $5, 
muz. A. šlapelis $5.00 ir mu
zikas S. Sokodolskis $5.00. 
Viso $40.00.

Baigiant konferenciją cen
tro pirmininkas nuoširdžiai 
dėkoja dalyviams už atsilan
kymą ir nuoširdų V. S. ne
paprastų reikalų apsvarsty
mą. Taip pat padėkos žodis 
tarta redaktoriui J. Laučkai 
ir visai “Amerikos” vado
vybei už svetingos patalpos 
konferencijai suteikimą.

A. J. Aleksis, pirmininkas
A. Visminas, raštininkas

TRUMPAI IS LIETUVOS
— Ženevos dienraštis ‘Tri-į šia liko gyva, nepaskutinė- 

bune de Geneve’ paminėjo Į je vietoje ir Kaune, kurio

tą straipsnį apie Lietuvos, Bet kauniečiai tų Hanzos 
žemės ūkio padėtį. Dienraš-1 miestų vokiečių pirklių ne- 
tis sako: | pastebėdavo...

“Neue Zuercher Zeitung”
paskelbė įdomų straipsnį a- 
pie dabartinę Lietuvos eko
nominę padėtį. Tenka pri
minti, kad prieš kelis mė
nesius vokiečių komisaras
įsakė likviduotis Lietuvos lovskienė gyvenanti Totorių 
Prekybos ir Pramonės Rū- gatvėje 12, pagimdė 14-tą ir 
mams, kurių vietoje au di- 15-tą vaiką.’ Dvynukai — 
dėlėmis iškilmėmis buvo į- berniukas ir mergaitė — y- 
steigtas “Ūkio Susivieniji- ra sveiki.
mas”. Dabar vėl jo vietoje ‘ ________
steigiami “Okio Rūmai”, ku-1... . , ; — Kauno miesto burmis-ne reiškia verslo savival-', „ T . , . .tras S. Kenstavičius skelbia,dą . Likviduojamojo “Ūkio , , . „ . . .c .......... „ ... . , t kad reikia užregistruoti dvi-
Susiviemjimo vedėjais bu- račiu{J Pa8teb€tina> kad dvi. vaitėms, kurios nori mokytis
vo paskirti vokiečių genera
linio komisariato valdinin
kai.

— Apie poeto Kazio Bin
kio mirtį “Kauener Zeitung” 
pranešė, kad “toli už Lietu- — Paskelbtas vokiečių į- 
vos ribų žinomas lietuvių j staigų pranešimas, kuriuo 
poetas ir dramaturgas mirė gyventojai kviečiami atiduo-
šiomis dienomis”. Velionis 
buvęs balandžio 29 d. palai
dotas Kauno kapinėse “lie
tuvių tautos lėšomis”. Į ka
pines karstą palydėję drau
gai, daug kauniečių ir įstai
gų atstovai. Toliau laikraš
tis pateikia Kazio Binkio 
biografiją ir supažindina 
skaitytojus su poeto kūry
ba.

K. Binkis yra gimęs Bir
žų apskrityje 1893 metais.

"Kauener Zeitung” įsidė
jo per visą puslapį kažko
kio dr. Kurt Forstreuter 
straipsnį apie vokiečių pirk
lių veikimą Kaune ir Vil
niuje Vytauto Didžiojo lai
kais. Nors autorius pripa
žįsta, kad vokiečių pirklių 
organizacija (Hanza) nusto
jusi veikti 1541 metais,, bet 
straipsnis baigiamas šiais 
žodžiais: “Hanza numirė, bet 
Hanzos vokiečių pirklių dva-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHIČAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ifa-n. t. KAZANAUSKAS

Sekretorius

pirkliai žymia dalimi kilo 
iš vokiečių Hanzos miestų”.

— Spaudos žiniomis, Vii 
niaus civilinių užrašų įstai
goje užregistruotas savaime 
nekasdieninis atsitikimas. 41 
metų amžiaus Marija Micha

račių savininkai, norintieji 
gauti naujus numerius, ra
ginami atsinešti blėkoB ga
balėlį 12x10 centimetrų.

ti senas gumines automobi
lių, motociklų ir dviračių 
padangas. Sakoma, kad už 
“ligšiol nežinomų” tokių pa
dangų sandėlių suradimą gy
ventojams būsiančios moka
mos premijos.

— “Kauener Zeitung” į- 
sidėjo kažkokio vokiečių po
eto eilėraštį, pavadintą “Pa- 

' nemunė”. Jis apdainuoja sa-

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STA to 7572

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
OfiM teL VIRginia 0086 

Beaidendjoe taL: BEVerlz 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal antartį.

Rea. 6958 8o. Talman Ave.
Rea. TeL GROvehilI 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia anaitarns.
2423 West Marųuette Rd.

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 u- nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapeet 1980

TeL YARda 6981.
KSNwood 6107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofieo veLi ane 1-8; nno 6:30-8 .-60 
756 West 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus Išgelbėtas.

£lUt 10, M}.

vo išgyvenimus po pasivaikš 
čiojimo Panemunės miške, 
bet jis jautęsis vienišas “sve
timame krašte”....

— Lietuvos “generalinėje 
srityje” įvedamos kortelės 
rūkalams. Korteles gaus tik
tai vyrai nuo 18 metų am
žiaus. Ligšiol, kol kortelių 
nebuvo, vyrai visvien tegau
davo po tris papirosus į die
ną.

— Vokiečių tarnautojams 
ir kitiems vokiečiams Kau
ne atidaryta specialinė “vo
kiečių vaistinė”, kuri užėmė 
žinomo kauniečio lietuvio 
provizoriaus Makauskio vais 
tinę “Baltoji Gulbė” (Dau
kanto gatvėje).

— Kulautuvoje rengiami 
trijų mėnesių kursai lietu-

vokiečių kalbos ir stenogra
fijos. Kursai surengti “ry
šium su reikalingumu turė
ti didesnį skaičių žmonių, 
kurie mokėtų vokiečių kal
bą”.

Is Kauno išvažiavusi nau
ja Lietuvos darbininkų par
tija (700 žmonių), darbams 
į Dresdeną, Saksonijoje. Dar 
bininkai buvę surinkti viso
je Lietuvoje.

— Kaune Vokietijos pilie
čiams įsteigtas specialinis

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Ttk viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
tSegzaminuoti Jas moderniSkĮausta 
metodą, kuria regėjimo mokslą^ 

gali suteikti.
25 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimą. ..

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

OPTO M ETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523. CIMcagv 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:90 p. m. 

Trečiad. Ir Sefltad. 9:90 a. m. 
iki 7:09 p. m

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, DI.
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.

Tai. OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRUROAS 
2201 VVest Cerrnak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Sc&tad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

TeL OANal 0267
Res. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

4 iki 0 vai. v.kur*.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

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

3325 South Halsted St.

civilinių užrašų biuras, ku
ris veikia pagal Vokietijos 
teisę.

— Hitleris paskyrė Leo 
Jennes Vokietijos ministeri
jos okupuotiems Rytų kraš
tams personalinio skyriaus 
direktoriumi.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai 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 Ave., Cicero, UI 

TeL: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI
DI, P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANaI 2846 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Bes.: 7004 So. Fairfield Avenae 
Res. toL: HEMlock 8160

TaL YARda 8840

DR. C. VEZELIS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki B 
Nedėliomia pagal autartį

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal antartį.
Sekmadieeiaia taipgi pagal antartį. 

Rea. telefonae SEEley 0484.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15toa gat. ir 49th CL 
OFISO VALAND08:

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

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

Rez. Tel. LAFsyette 0094 
Oriau Tel. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pinti., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir G—8:30 vak. Antrad. ir šešt. 
10 iki 2:30 P. M.
Treč. įr bekua. pajai įuytaruaą.

INSURE YOUR. HOME 
AGAINST HITLER/

— Gudijos sostinėje Mins
ke priskaitoma 103,110 gy
ventojų, kurių 60,499 mote
rys ir 42,611 vyrų. Minske 
gyveną 300 lietuvių.

— Vilniuje birželio mėne
sį gyventojai turėjo gauti 
po 80 gramų muilo arba po1 
250 gramų muilo miltelių. ’

JHWAR SAVINOS BONDS L STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Prttaikina akinius 
atsakomingal ui 
prieinamą kainą.

TOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
D1L RADIO PATAISYMO 

PASALKITE:
VARUS 8AR8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirbtuvS 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 84th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS i
QTDTtQ3k3 IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 6969

DR. IVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS i

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 So. Western Ave. ' 

TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud B vaL kasdien

Ofiso TeL ........... VIRginia 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae •
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik ausitariua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB 0&HUBGAN 

4729 So. Ashland Ave.
,(2-troe inboa).

TeL lDDtray 8880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, noa 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 ral. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 taL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yarda 0994 
Rea. Tel.: Kenavood 4800

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(Lietnvia)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonae PROapeet 6787 
Namų telefonas VIRginia 9421

REMKITE “DRAUGI _ i
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LAIVAIS PER SIBIRO UPE 1 IŠTRĖMIMO VIETA

- Rusė mergaitė priselino prie tremtiniu 
vagono. - Šešiolika dienu traukiniu negaunant 
maisto. - Atakuoja moskitai. - Per naktį 
girdėjosi kartus tremtiniu verksmas.

Motiną atskiria nuo bet nė kūdikiui tremtiniai
kūdikio j negalėdavo gauti, nes ear-

— Viena moteris, — pa- gybiniai labai rūpestingai 
sakoja toliau minėtoji ame- budėjo, kad tremtiniai ne-* 
rikietė savo knygoje “Arrest gau^U pasikalbėti su kaimie 
and Exile”, — sustojus kar- ciais-

Geraširdė rusė

------ —
mtinė mergaitė. Jau dvi die
nos kaip ji buvo pasilikusi 
nuo ankstybesnio tremtinių 
e&alono. Plaukai jos buvo 
susivėlę, išbadėjusi, pilna 
nešvarių vabzdžių. Ji* nieko 
su savimi neturėjo — visas 
jos bagažas nuėjo su ištrem
tu broliu. Ji labai džiaugėsi 
sutikusi savo tautos žmones, 
džiaugėsi ir tremtiniai galė
dami pagelbėti nelaiminges
nei už save.
Dezinterija....

tą traukiniui surizikavo — 
nuėjo ieškoti pas kaimiečius 
pieno savo išalkusiam kūdi
kiui. Nespėjo ji grįžti, kaip 
tas tremtinius vežąs trau
kinys pasijudina Vyras sku
biai kreipėsi į konduktorių 
— sulaikyti valandėlę trau
kinį, kol jis pašauks žmo
ną. Konduktorius nesutiko 
palaukti.

— Kaip ji mus suras? 
Kaip aš auginsiu kūdikį be 
motinos? — verkė vyras ir 
pagautas susijaudinimo ro
vė sau plaukus nuo galvos.

Konduktorius tik patrau
kė pečiais.

Taip atskyrė nuo motinos 
kūdikį. Jis kasdien darėsi 
menkesnis ir baltesnis. Kar
tais į sustojimo vietas at-

Taip diena po dienos ke
lionė tęsėsi toliau. Tremti
niai jautėsi kaskart labiau 

O rusų kaimiečių esama' išvargę Alkani vaikai zir.
neblogų. Kartą sustojus trau 
kiniui viena rusė mergaitė 
priselino prie tremtinių va
gono iš kitos pusės, kur ne
mato sargyba, ir tremti
niams įmetė rublį su gaba
lėliu popierio. Vienas trem
tinys jai skubiai parašė:

— Dabar negalime nieko 
nusipirkti, ar negalėtumėte 
mums atnešti pieno dėl vai
kų...

Mergaitė perskaičiusi tre
mtinių laiškutį skubiai nu
bėgo. Ar jai pasisekė atneš
ti pieno — nežinia, trauki
nys su tremtiniais staiga nu-

zė be paliovos, vis prašyda
mi valgyti. Iš gretimo va
gono protarpiais girdėjosi 
naujagimio verksmas. Alkis 
dar šiaip taip buvo galima 
pakelti, bet troškulys kama
vo dieną ir naktį. Jei trau
kiniui sustojus tremtiniai 
galėjo pripulti prie vandens, 
gėrė koksai tik pakliuvo, 
troškulio iškamuoti nebežiū
rėjo švaros. Daugelį ėmė 
kankinti naujas vargas — 
dezinterija. Kai kurių trem
tinių ir temperatūra pakilo, 
jie nusilpo, taip kad arti
mesnieji bendrakeleiviai iš 
eilės turėjo stovėti, kad li-

jį šautuvų buožėmis varyti 
atgal, sukruvino ranką, per- 
lauždami kaulą....
Upė

Vieną popietę traukinys 
sustojo kaimelyje Sosva u- 
pės pakrantėje.

— Pirmoji kelionės dalis 
pasibaigė, dabar keliausite 
vandeniu, — riktelėjo sargy
biniai ir ėmė iš traukinio 
mėtyti tremtinių ryšulius. 
Tremtiniai būtų galėję juos 
geriau surišti, pasiruošti 
perkraustymui, bet niekas iš 
anksto apie tai nepranešė.

Čia tremtiniai pirmą kar
tą po 16 dienų kelionės ga
vo maisto — miežinės sriu
bos ir juodos duonos. Čia 
ligoniai galėjo šauktis gy
dytojo.

‘ > I *
Moskitai

Upėje buvo trys laivai 
(barges), į kurias ir suva
rė tremtinius su ryšuliais. 
Tie laivai, matyt, buvo skir
ti bulvių plukdymui — ant 
grindų buvo pilna žemių, 
buvo jaučiamas aštrus bul
vių kvapas. Į tą vieną žemą, 
tamsią vietą laive suėjo a- 
pic 200 tremtinių ir, kaip 
traukinyje, susėdo ant sa-

riedėjo tolyn.
Vėl vienoje stotyje susto- i gonims būtų kur gulėti, 

nešdavo kaimiečiai pieno,' jus jų traukiniui atbėgo tre- Į gaivintas šautuvų 
buožėmis

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
>

Telefonas Grovehill 0142z
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Viena tremtinė gavusi 
kiek pieno norėjo jį sušil
dyti savo kūdikiui. Kažkas 
gretimame vagone turėjo 
primusą ir tremtinės brolis 
taikėsi tenai įeiti. Jau jam 
buvo pasisekę ir duris atida- 

| ryti, kaip staiga pastebėjo 
bolševikų sargybiniai, ėmė

DOCTOR’S AMAZING LIQUI&
- GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
ilty ca(extemalty caused)
u

i PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve tried withmit 
eucceasfor unsightly aurface pimples, 
blemlshes and similarskin irritatione, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 

’ckljLiouitJ Žemo—which ąuickly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years, continuoua sucresa! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Eatra S t rengt h Žemo. ,

JONAS SUKALTAS
Gyveno 839 W. 33rd PI., tel. 
Yards 3642.

Mirė rugp. 2. 1942, 3:30 vai. 
ryte, sulaukęs 23 m. amž.

Gimė Beloit, VVis.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinu Eleną, po tėvais Gerli- 
kaltė, tėvą Stanislovą, brolĮ 
Stanislovą ir brolienę Josephl- 
ne. ir jų šeimą. 2 seseris; Elz
bietą I.-ikomskis, Svogerj Al
fonsą Ir jų šeima ir Helen 
Bukaltas; senukę Elzbietą Ger- 
likienę; 3 dėdes: Joną Gerli- 
ką ir šeimą, Juozapą Gerliką 
tr Juozapą Brekaltą Ir šeimą 
ir daug kitų giminių ir pažjs- 
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica avė.

laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni. rugp. 6 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas ) šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motina. Tėvas. Bro
lis. Seserys. Brolle'nė. švngerts, 
ftvogerka, ir Visi Giminės.

Laidotuvių direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas. Telefonai 
YARds 1138-11S9.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKTTfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chtmber of (Yrmmeree.

MODERNI IšvIdlnS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Sefitad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUHANCH Dton< Ir Fakt|

4606-07 SOUTH HERMITAUE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

vo ryšulių, lagaminų. Tylė
dami tremtiniai pradėjo nau
ją kelionės etapą. Kai pri
siartino naktis, juos užpuo
lė baisūs uodų, moskitų spie
čiai. Ištroškę maisto, krau
jo jie spiečiais traukė iš Si
biro stepių ir gulė ant trem
tinių. šie gynėsi nosinėmis, 
laikraščiais, pagaliau mote
rys užsimaukusios bliuzes 
ant galvos ir apsisupusios 
kojas bandė gulėti ant grin
dų, bet uždususios vėl ati
dengdavo veidus ir vėl jas 
atakavo moskitų spiečiai.

Pasiekė ištrėmimo vietą

Tremtiniai plaukė upe per 
Sibiro laukus. Veltui jų a- 
kys ieškojo kokio miestelio 
ar kaimo, pakrantėse tebu
vo bekraščiai pušynai. Taip 
jie plaukė tris dienas. Pa
galiau sustojo. Tai buvo ga
lutinė jų ištrėmimo vieta. 
Jie tikėjosi surasti miestą 
ar kaimą. Nieko panašaus 
nebuvo. Stūksojo tik apie 
pora šimtų trobelių (cabins), 
apgriuvęs malūnas ir lieka
nos sudegusios elektros sto
ties. Tai buvo viskas.

Tą pamatę — palūžo ir 
stipresnieji. Pranyko jų vi
sos viltys pradėti naują gy
venimą K. J. Prunskis

A. + A.

0

ANTANAS BENEŠICNAS
(gyv. 8337 So. Marslifield Avė., 

tel. Cedarerest 9358)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 2 <1., 1942 m.. 11:00 vai. 
ryto. sulaukęs 63 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Smilgių parap., Tarvydų kai
mo. Amerikoj išgyveno 43 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Gertrūdą (po tėvais Na
vickaitė); dukterj Oną. moky
toją; 3 seseris — Veroniką 
Vitkauskienę ir jos vyrą Vik
torą ir šeimą, Karoliną Nor- 
vainienę ir šeimą. Oną Kriš- 
čiunienę Ir jos vyrą Joną ir 
šeimą; pusbrolj Ignacą Iieno- 
šiuną: švoger) Matenšą ir Emi
liją Palionlus ir šeimą; švo- 
gerką Oną Navickienę; pusbro
li Aleksandrą Narovą Ir pus
seserę Oną Kačiušienę ir šeimą.

Priklausė prie: Palaimintos 
Lietuvos Dr-stės, Liet. Piliečių 
Pašelpos Kiiūbo.

Kūnas pašarvotas Morris & 
Burtness koplyčioje. 8400 So. 
Ashland Avė. laidotuvės J- 
vyks ketvirtad., rugp. 6 d.,
8:30 vai. ryto, iš kopyčios J 
šv. Juozapo par. bažnyčią. 8812 
Murąuette Avė., kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaleių t>us nu
lydėtas j'šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Benešiuno 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
Jani paskutin) patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:— Moteris, 
Duktė. Seserys Ir Pusbroliai.

Laid. direktoriai: Morris & 
Burtness. • tel. Cedarerest 0900.

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

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoLoh U488-V48V

HELP VVANTED — VYRAI

I HELP VVANTED — MOTERYS

SINGLE NEEDI.E 
Reikia merginų su 
houso-coats, sportą 
šia alga mokama.
H. HYMAN CO., 230

OPERATORK
prityrimu prie 
wea.r. Geriau-

S. Franklin

PARDAVIMUI

DIE MAKERS
$1.40 J valandą, su užtenkamai "©ver
time." Turi būt lst class.

UNITED 8PECIALTIES CO. , 
9705 Cottngc Grove.

PAIEŠKOMA Vilti RAMZlAUS 
MOTERIS

Paieškoma viduramžiuos moteriškė 
prižiūrėti kūdiki ir namus. Nelius 
skaitinio ir pernukvojimus namuose. 
Kreipkitės J: 3410 VV. POTO.MAC 
AVENUE.

Tool and Die Makers 
I.atho Hands

Universal Urinder Hands
Turi būti pirmos rūšies. Geriausios 
Algos, su overtlme. šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 
S vai. vak ; sekmadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

EDVVARD KATZINGKR CO. 
1IUU No. Cioero Avenue

ACMES, AUTOMATIC SCREAV 
• MACHINE

O P E R A T O R S 
Tik prityrusioms reikia kreiptis; ge
ra alga; dienomis ir naktimis.

PERFECTION SCREVV 
PRODUCTS CO.

1500 W. lotli St.

GRINDERS VVANTED —
Surface Form. Hole. Heald Rotary, 
Are Form and Cutter Sharpener

CARBIDE TOOL CO.
816 N. Kostner

MILLING MACHINE OPERATORS
patyrusių prie spirai work.

CARBIDE 
816 N.

TOOL CO. 
Kostner

GENERAL
Reikia tokių.

PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje. Cice- 
roje. 9 metai toje pačioje vietoje. 
Prlenama Kaina, šaukite —

CICERO 7(»At

PARDAVIMUI

Parsiduoda labai prieinama kaina 
dviejų aukštų namus su dvejais 
npartinentais ant antro aukšto. Yra 
ir štoras su keturiais kambariais ir 
garadžiu. Puikios jeigos ir visus už
imtus. Puiki vieta restoranui ar ta
vernų! dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fubrikn.

Kreipkitės prie: D. Eniey 
440 VVest PersJiing Road

Tel. Boalevard 0377

MACHINISTS 
kurie dirbtų prie 

Lalhes Milling Machines. Shapers, 
etc. Reikia taipgi Scraper Hands. Te
gul tik tie kreipiasi, kurie prityrę 
prie atstatymo mašinų jrankių. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje. Dieninis 
darbas.

LAKE MACHINERY CO.
051 VVest Lake — Srtl fl.

KEY MEN j
Tik prityrusieji atstatymui serew t

machinų tegul kreipiasi. Gera alga. 
55 vai. savaitėje. Dieninis darbas.

LAKE MACHINERY CO.
654 VVest laike — Srtl fl.

TOOL AND DIE MAKERS
Geros algos

Yra daug "over-time" ir dirbam 
100% apsaugos darbą*. Turite būti 
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba 
rašykite

Employment Office
AMERICAN CENTRAL MEG. 

CORP.
OnnMTsi Ule, Ind.

TO RELEASE FL0W OF

LIVER BILE
Get a bottle of Kruachen Salta tonlght. 

Balt an bour before breskfsst, take si much 
as wlll He on a dlme ln a glaaa of water (bot 
or cold) or ln your mornlng eup of tea or 
coffee and keep tble up for 30 days. Kruachen 
taken this way helps relleve such eymptoms 
as siek headachea. bowel slugglshness and 
so-called bllloua Indlgeatlon when due to ln- 
aoffldpnt flow of blle from the gall-bladder. 
You can get Kruachen, a famous English 
formula made ln the U. 8. A, at any drug 
storo. You mušt bo satlafled or money back.

10 ROUSE FL0W
fc- OF LIVER BILL

Get a bottle of Kruschen Salta too'g’,t. 
Hali ao hour before breakfast, take ae įaucb 
as will lie od a dlme lo a glass of water (bot 
or cold) or ln your momlng eup of tea or 
coffee and keep thlę up for 30 days. Kruschen 
taken this way helps relteve such sympšims 
as elek headachea. bowel elugKlshnesa and 
so-called bllloua indlgeatlon when due to In- 
■utRrlent fluw of bite from the gall-bladder. 
You can get Kruachen. a famous English 
formula made ln the U. S. A. at any drug 
store. You mušt be saUsfled or money back.

MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders
A-

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny ^»ad particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
vvhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
rnouth rinse. It immėdiately makes 
the breath svveeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Before Any Dale U*e r

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Suteeter

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
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9661

I. J. ZOLP
1648 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Pl.ee 

Tel. CAN&l 2515 •

42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 West 18th Street
Visi telefonai: YARds 1419

J. LIULEVIČIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

3307.Lltuajilęa Avenue4/,

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS- ,. . . r »|
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139
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Skelbimų kainos priatvn&amos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųtiname, Jei .~- 
praftoma tai padaryti lr neprisiunėiama tam tikslui paM© ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trasa pinti visus prisiųstus 
'raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome raiyti trumpai ir aiikiai (jei galima, raiomaj* ma- 
iinile), paliekant didelius tarpus pataisymam*, ir venriant pole- 
'paikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos Uikraitin ne
dedamos.

Esterai na secend-Class Mstter March 31. 19K st Chieago. IU 
r Under the Aet of March 3. 1879.

Po karo bukus pasidairius
Diena ii dienos gyvenamasis momentas vis iškelia 

įdomesnių smulkmenų, kurios kritiškesniam protui daug 
ką pasako.
Rusijos pajėgingumas

Šiomis dienomis Pierre Van Passen pareiškė, kad Ru
sija yra stipri, nes ji dar turi puikią atsargoje iš 4,000,- 
000 vyrų kariuomenę ir jos industrija sukoncentruota 
už Uralo. Sunku visa tai nustatyti ir turėti pilną vaiz
dą apie Rusijos pajėgingumą. Yra žinomas faktas, kad 
Dono upės apylinkės yra patekusios į narių rankas. Ir 
Iš tų vietų rusai taikos metu gaudavo 75 procentus ne
išdirbtos geležies, 00 proc. geležies metalo, 86 procen
tus cukraus ir 95 procentus magnezijaua. Geležies ka
syklos ir cukraus laukai nėra perkeliami.

Taikos metu raudonieji iš Kaukazo gaudavo 85 pro
centus aliejaus gamybos, o dabar prie Kaukazo siekia 
Hitlerio pirštai. Per vieną dieną pagaminamo 593,000 
bačkų aliejaus iš Kaukazo gaunama 400,000 bačkų a- 

. liejaus.
Sakoma, kad rusai sandėliuose turi 1,000,000 bačkų 

aliejaus atsargų, bet taikos metu tiek aliejaus užtek
davo tik dviem šimtam dienų.

\ ■ 4 •
Galimas dalykas, kad rusai turi 4,000/100 ar daugiau 

naujos armijos rezervą, bet jos apginklavimas yra la
bai abejotinas. Todėl ne vienam akylesnism stebėtojui 
rusų fronto eituarija atskleidžia kitokį vaizdą, negu 
kad kas mano.
Nariams labai stinga aliejaus

Naciams kasdien karo reikalams reikia 400/MM) bač
kų aliejaus. Jie iž Rumunijos gauna 100,000 bačkų, 43,- 
000 iš Lenkijos, Albanijos ir Vokietijos. Dar nariai gau
na sintetiniu būdu pagaminamo aliejaus. Bet faktą* 
lieka faktu, kad naciams stinga apie 50 procentų alie
jaus. Jiems karo vedimo reikalams reikia dar per die
ną 200,000 bačkų aliejaus gauti kur nors iš kitur. O 
tae iš kitur yra Kaukazas. Todėl naciai taip smarkiai 
veržiasi į Kaukazą, kad galėtų gauti būtinai reikiamo 
aliejaus. Jei jie to aliejaus negaus, tai narių karo ma
šina sušlubuos, o gali net visai sustoti.
Rusų ir anglų balsai

Rusai sako, kad jie padeda Anglijai kariauti, todėl 
Anglija turi atidaryti antrą frontą. Bet kai kurie an
glai kitaip mano. Rugpiūčio 1 d. Anglijoje įvyko Jung
tinių tautų demonstracija, kurioje kalbėjo Lady Astor, 
gimusi Amerikoje, dabar esanti anglų parlamento na
rė, įr ji pareiškė, kad rusai karą veda ne už Angliją, 
bet patys už save. Tiesa, Lady Astor pasidžiaugė nišų 
kovomis, bet ji pastebėjo, kad kai Anglija kariavo prieš 
nąeius, tai Rusija buvo nacių sąjungininkė. Lady Astor 
pasakė, kad Anglija būtų išėjusi iž kare fronte, jei 
nebūtų atėjusi jai į pagalbą Amerika, ji sako, kad mes 
tai neturime užmiršti.

i

žymaus žurnalisto balsas

Šiomis dienomis iš Paeifiko fronto grįžo žymus žur
nalistas Knickerbocker ir jis atskleidžia įdomių dalykų.

Knickerbocker sako, kad visų Jungtinių Tautų vy
riausiu karo vadu tektų paskirti MeArthur, nes jis yra 
veiklus ir geriau žino pasaulio žemėlapį, negu kas ki
tas. Tarp kitko Knickerbocker, pasakė, kad pirmiausia 
reikia išmušti iš karo rikiuotės Hitlerį, o paskui japo
nus, jis taip pat aiškiai pasakė, kad japonai rengiasi 
išžudyti visus baltuosius. Į

Tai tiek šį kartą pastdai ritus po karo ir politiko® lau
kus. Bet kokių išvadų netenka daryti, tik konstatuoja
me faktus, kad skaitytojas turėtų pilnesnį vaizdą ii
karo ir politikos Lauko. „ K. B.

<1

viicaii
Kelio, studentai eina!

Mūsų visuomenė, sužinojusi apie šiomis dienomis bu
vusio Chicagoj Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos 
10-to j o seimo pasisekimą, nuoširdžiai gali džiaugtis.

Pirmoje vietoje džiugu, kad, nepaisant šių laikų su
sisiekimo sunkumų, į seimą suvažiavo studentų ne iš 
vieno kurio, bet iš kelių Amerikos lietuvių didesnių 
centrų. Jie suvažiavo gražiausiais norais tęsti toliau pra
dėtąjį a. a. kun. Jono Navicko sąjūdį — suburti į krū
vą visus lietuvius katalikus studentus ir profesionalus, 
kad bendromis jėgomis išlaikyti religines ir tautines 
brangenybes, kad būti naudingesniais ir sau, ir Ameri
kai, ir lietuvių tautai.

Jie buvo suvažiavę ne tuščiai praleisti Laiką, pasi
linksminti, bet pora dienų rimtai padirbėti, padaryti 
savo praeities veikimo apžvalgą ir ateities sąjungos 
darbams nustatyti gaires. Tai jiems puikiai pavyko. 
Net iki susijaudinimo džiaugėmės, matydami kai jauni 
mūsų studijozai taip rimtai, tokiu dideliu užsidegimu 
svarstė ne tik savo organizacijos, bet visos mūsų vi
suomenės ir tautos reikalus.

Mūsų studentai užsimojo stengtis išauginti savo są
jungą, įsteigiant skyrius visuose didesniuose lietuvių 
centruose. Jie nutarė palaikyti vienintelį šiandien rim
tą, aukštos kultūros žurnalą “Studentų žodį“ ir šalia 
jo išleisti anglų kalba priedą, kurs labiau apims są
jungos ir lietuvių studentų reikalus, skiepys grynąjį 
lietuviškumą tuose, kurie dėl vienos ar kitos priežas
ties menkiau lietuviškai bemoka. Tai yra didelis ir nau
dingas nutarimas ir, reikia laukti, jis bus įgyvendintas.

Studentų seimui nesvetimi buvo Jungtinių Valstybių 
šiandieniniai svarbieji karo ir kiti reikalai, nebuvo 
svetimi ir Lietuvos išlaisvinimo darbai. Į visus svar
biuosius dienos klausimus mūsų studentija atsiliepė gy
vai ir tikrai rimtai.

Pasitikime, kad naujai išrinktoji valdyba sugebės sei
mo nutarimus įgyvendinti ir kad jų darbai visoje mū
sų plačioje visuomenėje susilauks stiprios paramos.

Pasižymėję lietuviai
Wyoming Klonio (Pennsylvanijoj) civiliniai vadai, 

spauda, visuomenė ir net Bažnyčios valdžia gražiai pa
gerbė lietuvaitę, pasižymėjusią kare su japonais. Jai 
vieninteliai pavyko pasprukti ii japonais apgultos Cor- 
rigedor tvirtovės, prie kurios ėjo dideli, kruvini mūšiai. 
Toji pasižymėjusi lietuvaitė taPOnui Bernotaitė — Ann 
Bematitus iš Ezeter, Pa. Jinai yra Lietuvių R. K. Susi- 
vlenymo Amerikoj narė — sąmoninga lietuvaitė kata
likė. Ne be reikalo į jai surengtą pagerbimą atvyko pat
sai Bcrantono vyskupas W. J. Hafey, kun. J. Kasakai- 
tis ir daug lietuvių veikėjų.

Tikrai yra džiugu pabrėžti, kad mūsų tautiečiai ka
ro frontuose gražiai pasižymi. Štai, apie čikagietį lie
tuvį lakūną Luką jau kelintu kartu spauda rašo ir di
džiuojasi jo drąsiais^ didvyriškais žygiais bombarduo
jant Vokietijos karo pramonės centrus.

Pasirodo, kad lietuviams netrūksta nei drąsos, nei 
sumanumo. Panašiai pasižymėjusių lietuvių yra daug 
daugiau. Tik reikia sužinoti apie jų žygius ir iškelti 
spaudoje. Reikia juo® viešai pagerbti, nes jie neša gar
bę Be tik Amerikai, bet ir U etų vių tautai. Jų garbingi 
žygiai daug kuo galės padėti ir jų tėvų kraštui — Lie
tuvai Išsilaisvinti.

*
Ketvirtasis terminas

Maždaug po dviejų metų (1944) bus Jungtinių Val
stybių prezidento rinkimai. Politinės partijos — demo-1. 
kratai ir respublikonai jau dabar apie juos pradeda 
kalbėti, nors ir negarsiai. Prezidento Roosevelto šali7l 
ninkai demokratų partijoje lahai atsargiai, bet vis tik 
kelią ketvirto termino klausimą. Jau girdima balsų apie 
nomlnavimą Prezidento Roosevelto ketvirtam terminui.

Svarbiausi tam motyvai — karas. Jei jis tęsis, busią 
didelis reikalavimas, kad ta pati administracija kraš
tą valdytų ir karui vadovautų.

Bet, mūsų manymu, bus svarbu ir po karo Jungtinių 
Valstybių priešakyje turėti Prezidentą Rooseveltą, kad 
pokarinį gyvenimą tinkamai sutvarkyti, kad pradėtąjį 
darbą iki galui išvesti, kad pastovią ir teisingą taiką 
pasauly atstatyti.

Šie motyvai rinkti prez. Rooseveltą ketvirtam termi
nui turi stipraus pagrindo.

“Garsas“ pastebi, kad lietuvių bolševikų laikraščiai 
nesiliauja pravardžiuoti pronaciais visus lietuvių vei
kėjus ir jų Laikraščius, kurie tik stovi už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Jei tik neputi į komunistišką dū
dą, tai jau ir pronacis. Kai kurie raudonukai išdrįsta 
šauktis į šios šalies autoritetus, kad jie patriotiškus 
lietuvių laikraščius uždraustų, nors jie buvo lr yra iš
tikimiausi šios šalies ir jos pastangų rėmėjai. Bolše
vikai turėtų prisiminti, kiek jie yra nusidėję prieš šią 
šalį varant nepalankią propagandą ir akciją, ypatingai 
kol naciai nekariavo su bolševikais,

Antradienis, rugp. 4 d., 1942

(“Draugas”, 1917 m. rugp. 
4 d.).

Areštuotas Pilsudskis......
Vokietijos vyriausybės įsa
kymu areštuotas lenkų bri
gados vadas Pilsudskis, kurs 
nuo pat karo pradžios ka
riavo su vokiečiais ir aus
trais prieš Rusiją. Visoj 
Lenkijoj dėl to kilo didelis 
triukšmas.

Maištas vokiečių k^rių 
tarpe... Antverpene pakėlė 
maištą 200 vokiečių karių. 
Jie griežtai atsisakė keliau
ti į karo frontą.

Rusai prašo pagalbos......
Besilankanti Amerikoj Ru
sijos karo komisija šiomis 
dienomis kreipėsi į Jungti
nių Valstybių vyriausybę, 
prašydama suteikti Rusijai 
skubią pagalbą.

Lietuviai belaisviai Vokie
tijoj... Lietuvos vykdomas 
komitetas rūpinasi, kad bū
tų paleisti iš vokiečių be
laisvės: kun. Janulaitis, A. 
Janulaitis, J. Vileišis ir dr. 
Šabadas.

•
Baisūs mūšiai..,. Rusijos 

armija iš visų savo jėgų gi
na Bukoviną. Prie Černovi
cų eina baisiai kruvini mū
šiai.

Svetimšaliai į kariuome
nę..., Vakar senatas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kad 
prez. Wilsonas susineštų su 
visomis kariaujančiomis ša
limis ir pareikalautų leisti 
jų piliečius, gyvenančius A- 
merikoj, imti į U. S. kariuo
menę.

- •
Ketvirti karo metai... Mi

lijonai jaunų vyrų žuvo ka
ro lauke. Kiti milijonai mi
rė nuo vargo, bado... Karo 
laukuose kraujas liejasi taip, 
kaip jis liejosi karo pradžioj. 
Žmonių vargas, badas kas
dien didėja. Baisų vargą ir 
badą kenčia ir Lietuva. Kas 

bebus toliau?

Atsistatydino gen. Brusi

lov Pasitraukė Rusijos 

armijų vyriausias vadas gen. 
Brusilov. Jo vieton pastaty
tas gen. Kornilov.

•
Austrija tautoms duos au

tonomiją... Austrijos minis
tras pirmininkas von Seyd- 
ler pranešė parlamentui, kad 
bua duota visoms tautoms, 
esančioms Austrijos valdžio
je, autonomiją.

Po, svietą pasidairius
Daug ką, tavorščiai, žino

te, ale vieno dalyko, tikras 
esu, dar nei viens iki šiol ne 
žinojote.

Žinojote, kad visi, kas tik 
nėra Stalino šiušaineriai, 
yra fašistai, pro naziai, ale 
nežinojote, kad ir Amerikos 
teismai yra pro naziai. Taip 
figeriuoja lietuviški balšavi 
kai. štai, Bruklyno ruskių 
gazietoj V. Paukštys did
žiausiu pasipiktinimu rašo 
tokią naujieną:

“Šiomis dienomis buvo 
teisiamas vokietis George 
Calvin Mains, gyvenąs 
Northport, L. I., už falsifi
kuotą Jungt. Valstybių pas- 
portą. Jo toks pat nusikalti
mas, kaip ir Browderio, vie
nok jis gavo 18 mėnesių ka
lėjimo ir dar tuo laiku, kuo
met Jungtinės Valstijos ka
riauja su Vokietija, o Brow- 
deris — ketverius metus.

“Komentarų nereikia”.
Ar matot, ar gi ne pro 

nazis tas Amerikos teis
mas? Jei ne karas, balšavi
kai tą teismą nulinčiuotų.

Ryt poryt balšavikai pra
dės sakyti, kad ir visa Ame 
rika pro nazis, nes neatida
ro antro fronto.

JUST DUMS

Daugelis vokiečių yra ak
li Hitlerio, lygiai kaip ir kai 
kurie lietuviai Stalino, gar
bintojai. Bet negalima sa
kyti, kad visi būtų tokie ak
li. Kad taip yra, paduosiu 
mažą prikiodėlį

Kuomet žydai su naziais 
pastarųjų karalystėj gra
žiuoju gyveno, dr. Weither- 
mer iš Frankfurto vieną 
vasarą išvyko vikeišino į tą 
pačią vietą, kur kas met 
praleisdavo poilsio .dienas.

Ši pvk’ »• t tr a .v t i tę, 
pas Seppl’a kur kasmet ap 
sistodavo, bet kitoje vieto
je. Vieną dieną jį sutinka 
Seppl ir nustebęs klausia:

— Kas tai, kad daktaras 
šįmet apsistojei ne pas ma
ne, bet kitoje vietoj?

— Matai, tamsta, — atsa 
kė dr. Weitheimer, — aš 
esu žydas, o man pasakyta, 
kad tamsta esi labai garbin
gas nacionalistų partijos 
narys.

Iš tikrųjų aš esu dide
lis Hitlerio .garbintojas, bet 
tiktai tuomet, kad jisai 
toliese sukinėjasi. Dabar gi 
jisai yra toli, dėl to aš ga
liu būti tuo, kuo tiktai koks 
vikeišininkas nori.

Spicpirvirvio Dumkos
Čikagoje leidžiamoji stali

ninė Viedmoscis pasakoja: 
“LDS seime viešpataus pro
gresyvaus fraternaliznto dva 
šia”.

Tikra tiesa: ten buvo ir 
bua: viskas komunistams, o 
komunistai Stalinui. Puiki 
dvasia!

Priežodžiai
Ankstybasis dantis raki- 

nėja, vėlybasis akis krapšti
nėja.

,War Bonds Guard Home Front

AR JINAI, KAD —

Vienas švedų statistikas 
išskaičiavo, kad kukliausia 
moteris per 70 metų mažiau
sia 5000 valandų praleidžia 
prie veidrodžio.

%

Pui ot lechJ iO'/o of your pay in War Bonds. 

Sign the rard today. 'Seniausias žmogus gyve
no Norvegijoj. Jis vedė tu
rėdamas lfl metų. Sulaukęs 
132 metų neteko žmonos ir 
norėjo dar kartą vesti.

Thia new oolor poster, which soon wil1 be seen thronghoat tbe 
United States, emphaai^ei a new t heme in the War Bond aales 
campaign. The preaent goal of the Nation wide drive is to per- 
auade all eitisetu to ujveet 10 percent of income in War Bonds 
fnd Stamps, _ _ _________________ _
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MUZIKOS IR DAINŲ AIDAI MUS ŽAVĖJO

Turiningos kalbos. Žavinčios dainos studentu 
bankiete. Visus subūrė lietuviška dvasia ir 
dainos meilė. Prasidės kūrybingesnis

D B S U G X B

gyvenimas.
Pereitą šeštadienį ir sek

madienį Chicagoje įvyko A. 
L. R. K. Studentų ir Profe
sionalų seimas, kuris praėjo 
darbingoj ir gražioj nuotai
koj. Chicagoj įvykęs katali
kų studentų ir profesionalų 
seimas duoda daug gražių 
vilčių, kad nuo šio seimo 
prasidės gyvesnis ir veikles
nis studentų ir profesionalų 
organizacinis gyvenimas.

Pereito sekmadienio vaka
re studentų ir profesionalų Į 
seimas buvo užbaigtas gra
žiu ir didingu bankietu, kur 
pakilusioj nuotaikoj lietu
viai amerikiečiai, atvykę iš 
įvairių vietų, dalinosi min
timis ir iš visų krūtinių plau 
kė lietuviška liaudies daina.

Ne tik lietuviškos dainos 
skambėjo šaunioj Morrison 
viešbučio salėje, bet taip pat 
jaunimas šoko ir džiaugės 
lietuviškais tautiškais šo
kiais. Atrodė, kad mes bu
vom Kaune Vytauto kalne 
ar Panemunės miškuose. 
Tiek daug tyro džiaugsmo 
ir lietuviško jausmo, kad 
sunku ir aprašyti.
Raibos ir muzikalė dalis

Stud. P. Baltinis bankieto 
toastmasteriu pakvietė re
daktorių L. Šimutį, kuris po 
skanių valgių pristatė atvy
kusius žymius svečius iš De
troit, Waterbury, Worcester, 
Chicagos ir kitur seimo da
lyviams. O bankiete buvo 
tikrai daug žymių lietuviš
kųjų pajėgų. Matės advoka
tai, gydytojai, inžinieriai, 
bankininkai, kunigai, biznie
riai, žurnalistai ir lietuviš
kos katalikiškos visuomenės 
Amerikoje veikėjos ir veikė
jai.

Bankieto laiku reikšmin
gas ir turiningas kalbas pa
sakė: kun. dr. J. Vaškas, J. 
Da.užvardienė, kun. dr. D. 
Mozeris, teisėjas Zūris, dr. 
P. Daužvardis, Lietuvos kon
sulas Chicagoje. Visi savo 
kalbose pabrėžė reikalą su
burti visas lietuviškas jėgas

Amerikos karo lajmąjimui, 
nes Amerikos pergalė atneš 
pavergtiesiems laisvę ir gra
žų, žmonišką gyvenimą.

Žavinčiai ir įspūdingai pa
dainavo po keletą gražių lie
tuviškų dainų Eleonora Kan- 
drataitė, Adelė Druktenytė, 
Lucija Piliponytė ir Sonja
Pipiraitės Sumaniai ir gra-i 
žiai dainininkėms akompana 
vo Mondeikaitė ir muzikas 
Pocius.

Lucija Piliponytė Ir Son
ja Pipiralte pašoko tautiš
kuose rūbuose keletą lietu
viškų šokių. Publika pasi
gedo Albino Raneckio.

Labai gražiai sudainavo 
B. V. M. Sodality Glee Club, 
Brighton Park, pora daly
kų. Dainininkėms vadovavo 
klubo direktorė V. Kriaučiū- 
naitė. Dainavo šios klubo 
narės: F. Poška, E. Kisie
lius, E. Paukštis, V. Pasike- 
vičius, V. Krukas, H. Cha- 
pas, D. Vaikutis, M. Kra
sauskas ir V. Kazakauskas. 
Šokiai ir dainos

Po kalbų ir muzikalės pro
gramos dalies prasidėjo šo
kiai ir lietuviškos dainos. 
Salėje viešpatavo džiaugs
mas ir pavasariška nuotai
ka. Šoko ir dainavo ne tik 
jaunimas, bet ir senimas. 
Jaunoji ir senoji karta pa
juto, kad juos artimai riša 
lietuviška ir amerikoniška 
dvasia, o ypač lietuviškos 
dainos. Visi džiaugės Ir links 
minos, kaip vienos šeimos 
nariai.

Visi gražiai pasilinksminę 
grįžo į namus su pakilusia 
nuotaika aukotis Amerikai, 
kad Amerikos pergalė prisi
dėtų prie mūsų brolių lietu
vių išlaisvinimo iš po nacių 
okupacijos.
Seimas pavyko

A. L. R. K. Studentų ir 
Profesionalų seimas pavyko. 
Lietuviškoji visuomenė dė
kinga Chicagos studentų kuo 
pai ir Ateitininkų draugovei

PENKTOSIOS KOLONOS 
VADAS

Mimo de Guzman, filipi
nietis, kurį FBI agentai New 
Yorke areštavo. Sakoma, 
kad Guzman esąs penktosios 
kolonos vienas organizato
rių Amerikoje. FBI tvirtina, 
kad japonai Amerikoj turį 
penktosios kolonos 100,000 
narių.
už seimo suruošimą, kuris 
visuose paliko gilų ir gražų 
vaizdą. Ypač seimo ir ban
kieto dalyviai dėkingi Mar
tinaičiui, Šliterytei, Skiriui, 
Mozerytei, P. Baltiniui, Šu- 
pieniui ir kitiems, kurįe tiek 
daug sielos ir širdies įdėjo 
J seimo suruošimą ir jo pra- 
vedimą.

Visi tiki, kad po šio sei
mo prasidės naujas ir kūry
bingesnis lietuviškos studen
tijos ir profesionalų organi
zacijos gyvenimas. Tikime, 
kad plačios lietuviškos vi
suomenės lūkesčiai bus pil
nai pateisinti. K. B.

Elektros sriovės 
užmirštas
Arthui Dahl, 51 m. amž., 

foremanas viršutinių gele
žinkelių linijų, Kimball ir 
Lawrence afves. yarduose ne 
tikėtai palietė vadinamąjį 
trečią bėgį. Elektros sriovė 
jį ant vietos užmušė.

Brookfield žvėryne nusti
po panda, vadinamuojl Mei- 
Mei. Sako, ji seniai buvus 
nesveika. Dabar liko tik vie 
na jaunesnė panda Su-Lin.

Tik patvara veda į tikslą. 
(Schiller).

"THAT LITTLE GAME’’ - BELL

ąre you -Just 
\_ooU\HG AT

Beliko savaitė laiko, 
visi vestsaidiečiai - 
jauni ir seni, rengkimės

Wwt Side. — Už savai
tės laiko, kaip žinote, rug
piūčio 0 d. Vytauto parke 
įvyks Aušros Vartų parapi
jos metinis piknikas. Prisi
rengimai prie to pikniko ei
na didžiausi. Dirba patsai 
klebonas, jo pagelbininkas, 
dirba parapijos komiteto na
riai, žinoma, jiems padeda 
ir parapijiečiai, nes dauge
lis jų, virš pora šimtų, jau 
gražino išparduotas laimėji
mo knygutes, kiti pasiėmė 
dar po kitą, bet, reikia pa
sakyti, kad dar yra tokių, 
kurie knygučių negrąžino, 
tiesa, jų nėra taip daug, bet, 
klausimąs kyla, dėlko kaipo 
parapijiečiui tai nepadaryti? 
Tiesa, dar visa savaitė laiko 
yra, bet, malonus parapijie
ti bei parapijiete, įsitėmyk, 
kuo greičiau tai padarysi, 
tuo lengviau bus rengėjams 
tą visą reikalą patvarkyti, 
.ar netiesa. Už tai, būkite 
taip gert, grąžinkite knygu
tes kuo greičiausiai. Tuo bū
du, visi bendrai dirbdami ir 
prisidėdami kas kuo galime, 
ateinantį sekmadienį skait
lingai suvažiavę į Vytauto 
parką pasidžiaugsime, pasi
linksminsime.
pamatysime to didelio darbo 
vaisius.

Tat, į darbą, malonūs pa
rapijiečiai, viai — seni ir 
jauni, rengkimės kuo stro
piausiai dalyvauti, ir para
ginkime ir savo geruosius 
gimines ir pažįstamus iš ki-( 
tų kolonijų, kad atvyktų su 
mumis, vestsaidiečiais, gra
žiai laiką praleisti J. K.

Dar apie Marijonų
Bendradarbių
išvažiavimų

Cicero. — Nors jau buvo 
rašyta apie Tėvų Marijonų 
Bendradarbių išvažiavimą 
Marijos Kalneliuose liepos 
28 d., tačiau Ciceros Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 21 
skyrius nori dar papildyti 
savo geradarių nuopelnus.

Kaip žinome, Marijonų 
Bendradarbių 21-mas sky
rius apsiėmė dirbti vienam 
sunkiausių darbų, būtent — 
virtuvėje. Ir šio skyriaus pa
rinktos veikėjos šeimininkės! 
vadovybėj gabios ir didelės 
visų kilnių darbų rėmėjos, 
asmeny Elenos Rudytės at
liko šį sunkų didelį darbą. Ji
nai ne vien, kad gabiai va
dovavo, bet duosniai prisi
dėjo prie šio išvažiavimo. 
Ir už tai šauniosios šeiminin
kės ir jų jaunosios ir grakš
čios patarnautojos prie sta
lų savo pareigas atliko kuo 
puikiausiai, nes pelno virtu
vėje padarė apie $270.00. Iš 
to aišku, kad daug dirbta ir 
aukotasi. Didelė garbė pri
klauso šeimininkių vadei, E- 
lenai Rudytei, ir visoms pa-] 
gelbininkėms ir patarnauto
joms. Bet nemažesnė garbė 
ir padėka priklauso jų ma
loniai biznierka! Kaikarienei, 
kur nemažai gėrybių iškepta.

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA
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Radio
Šiandie — antradienį, 7 va 

landą vakare iš stoties WG 
ES bus transliuojama regu- 
liarė antradienio programa. 
Joj dalyvaus J. Romanas, 
seserys Praninskaitės, Vai
tekūnas ir kiti. Bus išpildyti 
graži drama. Bus “Piršliai”, 
gražių dainų, smagios mu
zikos ir naudingų pranešimų 
ir patarimų. Malonėkite ne
pamiršti pasiklausyti.

Rap. XXX

Taip pat nuoširdžiai skyrius 
dėkoja prieteliams, kurie 
patarnavo su savo automo
biliais, būtent: Stanislovai-
čiui,
čiui.

Juozaičiui ir Enkevi-

Sunku visas ir visus beis- 
vardinti, kurie prisidėjo sa
vo aukomis.

Tad priimkite nuoširdų pa 
dėkos žodį visi ir visos, ku
rie kokiu būdu prisidėjote.

V-ba

you, t<m,
CAN SINK. U-00ATS

>• buy a-
United State War Satinąs Bonds uStMp

0N THE OFFENSIVE

AMERICA!
W«r« ar* won by •tt*«king. no* by 
litting in ■ f»rtl
And today America ia taking tha 
offaniiva against tha Asla wlth 
hard-fighting, non-itoppabla man 
and matarialsl
'ifye're taking tha offenilve, too. 
against tha anamy at homa—tha 
inflationery 6th eolumn that blows 
prieei sky high.
You can help in both fights by 
saving at laast 10% of your money 
in U. S. War Bonds avary pav day. 
Attaek tha Alis srith your dollars 
today.
You can įtart wlth as llttle ai a 
10c War Stamp and you can gat 
a $25.00 War Bond (maturjty 
value) for only $18.75—at your 
local post offica, bank or ethar 
convaniant salas agancy.

U. 5. Trtnsury Dtfartmtrtl

Širdies suspaudime nuošir 
dus suraminimo žodis yra 
brangesnis už viso pasaulio 
gėrybes.

DIDELIS 1&PAKDAVIMAS MUSŲ 
IflLiLNISKO STAKO MIZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NE1BPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLU- 
TES su ‘•cases” — $35.00, $$7.60. 
$46.00 ir $7 6.00. Viai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI 8MUIKOM8, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS ir 
CELLO — $1.60, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striunoa d61 vi
sų viršminėtu instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $36.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Triūboms. Saxaphones, 
Smuikoms lr Gultararns.

GOLD8TEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago.

Išveilojame 
,K1 V I -a 
Chicago.

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ..

N. KANTE.Ji, sas.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St. 

Telefonaa: BOULEVARD 0014 
i ■¥k* i rr: x ■ m ;■■?;¥ r t. .*"■ i m*i a-.i.y.a, ...a,. . ... T, ■ / įg . » ■

WHOLESALE

FURNITURE 
BROKER

Dtalag Room Sete — Parlor 
Mete — Bedroom Seto —- Ragą 
— Radios — Refrlgerators —
VVashers — Mangels — and 

Stove*.
Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neižparduo- 
t&s, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, AR
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0»OO 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiama dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri SlA PA 

■kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IVAOU 
9832 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.65

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

APYLINKES LIETUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

DARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje 1
- VIENUOLIKTI METAI! -I

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 0:30 V. vak. i 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. We»tern Avenae

Phone i GROvahill 3242

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ —• SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybe

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
z?

O A R A P ^ra ^eriansla* laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lx/AD/AI\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflaų Jardą Ir apžlfii4k ata
ką Ir aukštą rūftj LENTŲ—MlLlz- 

.WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TEKIJOI.Ą. Dėl garažų, porčių, viš- 
kų. skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konntruk- 
cljos ir pertaisymo namų. 

APROBAVIMAS IB PBISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimai* 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted SL Tel. VICtory 1272



Nufamsymo bandymas rugp. U d. 
bus įvykdytas trijose valstybėse

“Drauge” jau buvo pra
nešta, kad šio rugpiūčio 12 
d. vakarą Chicagos srityje 
per pusvalandį bus įvykdy
tas visiško nutamsymo iš
bandymas. Tas bus atlikta 
reikalaujant šios srities ar
mijos vadovybei. Prisirengti 
ir nutamsymą atlikti paves
ta civilinės apsaugos virši
ninkams.

Nutamsymas apims Illi
nois valstybės visą šiaurinę 
dalį (įėmus ir Chicago mies
tą), pietinę Michigan vals
tybės dalį (įėmus ir Detroi
to miestą), ir Wisconsino 
valstybės paežerineš apskri
tis.

Nutamsymo metu visos 
šviesos kaip namų viduje, 
taip lauke bus užgesintos, 
išėmus žiburius, kurie yra 
būtini operuoti traukinius, 
orlaivius ir laivus.

Chicago miesto ir apylin
kių civilinės apsaugos ofiso 
koordinatorius mayoras Ke
lly atsišaukia į gyventojus, 
kad nutamsymo metu jie vy 
kdytų šio ofiso nurodymus 
ir taisykles, taip pat, kad 
griežtai prisitaikintų prie 
miesto tarybos pravesto or- 
dinanso, kuriuo nurodyta vi 
sa tvarka nutamsymo laiku. 
Už nusikaltimus yra numa
tytos ir bausmės.

Ir laivynas susilaukia 
moterų auxiliarinio korpuso

Armija jau pradėjo moks 
linti sau skirto moterų au- 
xiliarinio korpuso keletą 
šimtų moterų, kurios suda
rytam korpusui bus karinin 
kės. Kaip jos bus išmokslin
tos, bus suorganizuotas mo
terų korpusas iki 25,000 mo 
terų. Jei tas bus naudinga 
ir turės pasisekimo, korpu
sas skaičiumi bus palaips
niui didinamas. Armijos mo 
terų auxiliarinis korpusas 
trumpai vadinasi WAAC ! 
(Women’s Army Auxiliary 
Corps).

Šiomis dienomis prez. 
Rooseveltas pasirašė kon
greso pravestą bilių, kuriuo 
ir laivynui sudaromas mote
rų auxiliarinis korpusas. 
Jis vadinsis WAVES (Wo- 
men Appointed for Volun- 
teer Emergency Service).

Kaip armijos moterų kor
pusas, taip ir šis laivyno 
moterų korpusas skiriamas

Mayoras Kelly -ragina pi
liečius iš anksto apsirūpinti 
reikalingomis priemonėmis, 
Įsigyti namų langams juo
dus uždangalus, taip kad 
pro langus, nebūtų mato
ma jokia šviesa, jei viduje 

j be šviesų negalima apsieiti. 
'Gatvėse turi sustoti žmonių 
judėjimas. Uždrausta žiebti 
degtukus ir rūkyti.

Jei nutamsymas ištiktų 
žmones gatvėse, žmonės gali 
eiti kur nors prie artimiau
sių didelių namų, kur ran
dasi kokia nors slėptuvė, 
arba šiaip apsauga, parūpin 
ta slėptis per orines atakas.

. Važiuoją automobiliais tuo 
, jau turi sustoti gatvių pa
išomais ir užgesinti šviesas. 
Gatvėkariai taip pat paskir 

j tose vietose (kur nėra judė
jimui pavojaus) turi susto
ji ir užgesinti šviesas. Vir
šutinių geležinkelių trauki
niai turi sustoti privažiavus 
artimiausias stotis.

Vienu žodžiu, niekur ne
turi būti matomas nė ma
žiausias šviesos spindulėlis. 
Karo pramonės fabrikuose 
darbai nenutraukiami, bet 
dirbama tik prie hykiausios 
šviesos ir taip, kad ta švie
sa išlauko nebūtų matoma.

Daugiau apie nutamsymą 
bus pranešta kitomis dieno
mis.

išlaisvinti iš pareigų saus- 
žemyje tūkstančius laivyno 
karininkų ir jūrininkų, ku
rie labai reikalingi tarnybai 
jūrose. Laivyno moterų kor
pusą sudarys 11,000 mote
rų. Tokį skaičių karininkų 
ir jūrininkų jos galės paleis 
ti iš pareigų sausžemy. Jos 
eis įvairiausias pareigas. 
Jos dekoduos įvairius slap
tus pranešimus, kai kurios 
gal bus aukštosios rangos 

' karininkams sekretorėmis, o 
kai kurios gal ir virėjomis, 
kaip sako kongreso žemes
niųjų rūmų laivyno reikalų 
komiteto pirmininkas Carl 

iVinson (dem. iš Ga.).
Ir šiam moterų korpusui 

parinktos savanorės bus 
mokslinamos karininkėmis. 
Kandidatės jau priimamos 
šių miestų laivyno ofisuo
se: Boston, New York, Phi
ladelphia, Washington, 
Richmon, Va., Charles

n r v n o a r

APVIRTO TEMPIAMAS TANKERIS

Tempiamas į pakrantes apvirto sugadintas amerikoniškas tankeris. Tas įvyko Vir
ginia pakrantėse. Laivyno vadovybė sako, kad tankeris sugadintas kažkokiu povande
niniu sprogimu . (This photo lapproTed by Navai Būieau of public relations). /
Nepilnamečiui 
nedavė gerti

Ta verne, 5060 Elston, 
avė., bartenderis Samuelis 
Komon nedavė vienam jau
nuoliui nepilnamečiui gerti 
jo prašomų svaigalų — deg 
tinės ir alaus. Tad jaunuolis 
pagriebė kėdę, smogė barten 
deriui į galvą ir pabėgo.

Aukos ŪSO fondan 
dar priimamos

Chicagoj vykdyta kampa
nija ŪSO fondui praeitą 
penktadienį oficialiai užda
ryta, tačiau dar per 30 die
nų didesnės kontribucijos 
bus priimamos, anot Hol- 
man D. Pettibone, generali
nio kampanijos pirmininko.

Surinkta 1,568,0008 dole
riai, o kvota buvo 1,749,432 
dol. Tikimasi, kad per 30 
dienų bus papildyta trūks- 
tanti suma.

Viršininkas suspendavo 
tris policininkus

Policijos viršininko įsaky
mu suspenduoti trys polici
ninkai, kurie areštuotą plė
šiką išlaisvino įsakydami 
jam rytojaus dieną jiems 
pristatyti 50 dolerių. Užsta- 
tan jie iš plėšiko paėmę re
volverį.

Tas plėšikas yra Clarence 
Cogdell. Jį paleistą netru
kus kiti policininkai arešta
vo ir po to išsiaiškino, kaip 
jis išlaisvintas.

ton, N. C., Miami, New Or
leans, Chicago, Los Angeles, 
San Francisco ir Seattle, 
Wash.

Korpusui direktorė dar 
nepaskirta.

Autoistai įspėjami 
saugoti padangas

Chicagoj plinta automobi
lių padangų vaginėjimai. 
Vadinamoji Chicago Crime 
komisija įspėja automobilių 
savininkus, kad'jie savo pa
dangas saugotų kai akį. Nie 
kur nepalikti automobilių 
neapsaugotų. Nurodoma pa
sižymėti padangų serijinius 
numerius ir jų didumą, kad 
būtų galima pavogtas suras
ti.

CIO Auto darbininku 
suvažiavimas Chicagoj

Sherman viešbuty vakar 
prasidėjo CIO United Auto- 
mobiles Workerš unijos su- 
važiavvimas. Ši unija, sako
ma, yra gausingiausia narių 
skaičiumi organizacija, nes 
turinti apie 700 lokalių (kuo 
pų) ir 612,702 narius.

Suvažiavime yra apie 
1,800 dalyvių, anot interna- 
cijonalinio unijos prezidento 
R. J. Thomas.

Galima gauti 
pigesniu ženklu

Federalinių taksų ženklų 
automobiliams pardavimas 
uždarytas. Vidaus reikalų 
kolektoriaus ofise dabar ga 
Įima gauti ženklus po $4.59 
centus tieips, kurie šį rug
piūčio mėnesį įsigys automo 
bilius. <; *..

Apiplėšta skalbykla
Du plėšikai apiplėšė Vic

tory Laudry & Cleaning 
Co. ofisą, 3109 Harrison gt. 
Pagrobė 1,720 dol. pinigais 
ir brangenybėmis. Ofise ras 
ti apiplėšti visi asmenys.

lik dalis šeimininkių 
renka skardines

Liekanų direktorius Chi
cago srity William McFet- 
ridge pareiškia, kad čia tik 
apie 10 nuošimtis šeiminin
kių renka skardines ir todėl 
šis rinkimas iki šioliai netu
ri pavykimo.
Skardinių rinkimo kampa

nija pradėta liepos 16 d. ir 
iki šiandie surinkta apie 195 
tonai. Kitas vargas, kad vie
na trečdalis surinktųjų yra 
netinkamos, nes šeimininkės 
nepaisė nurodymų, kokios 
skardinės tinkamos. O tinka 
mos tik tos, kurios aplietos 
cinku. Tinkamos nuo mais
to, tabako ir kavos skardi
nės.

Vienu moterų "jury” 
nuteisė vyru 
25 metus kalėti

Kriminališkoje byloje vie
nų moterų sudaryta “jury” 
su giliu susidomėjimu iš
klausė nagrinėjamos bylos 
kriminaliniam teisme ir po 
trijų valandų pasitarimo 
Alien Stuver, 23 m. amž., 
pripažino kaltu ir nuteisė jį 
25-rius metus kalėti.

Šiemet gegužės 18 d. nak
tį šis jaunas vyras pasmau
gė savo žmoną Virginiją, 
įtaręs ją neištikimybe. Teis
me jis teisinosi laikina be
protybe. Tačiau “jury” ne
pripažino šio teisinimosi.

Vakar rytą ties La Šalie 
gatve vidumiesty susidaužė 
du viršutjniai traukiniai. II 
goką laiką trafikas buvo su 
laikytas.

Antra<51enl3, rugp. 4 d., 1942

X Andrius Daugirdas, bu
vęs didžiausio Lietuvoj dien
raščio “XX Amžiaus” admi
nistratorius, jau atvyko į 
Chicago, dalyvavo S. ir P. 
Są-gos šeiminiam bankiete 
ir susipažino su visa eile Chi 
oago lietuvių inteligentų.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincijos svarbus 
posėdis bus šiandie popiet 
2:30, Beethoven Muzikos 
Konservatorijoj. Posėdy da
lyvaus ir V. S. centro pirmi
ninkas komp. A. Aleksis.

X Studentų ir Profesionar 
lų Są-gos šeiminiam bankie
te dalyvavo apie pusantro 
šimto Chicago šviesūnijos, 
biznierių ir profesionalų. Iš 
toliau matėsi kun. K. Bič
kauskas, Ind. Harbor, Ind., 
lietuvių parapijos klebonas.

X Antanas Fabijonas, 
Aušros Vartų parapijos dže
nitorius, West Side, parapi
jos piknikui rugp. 9 d., Vy
tauto parke, paaukojo $25.00 
išlaidoms. Garbė Antanui. 
Klebonas kun. Dambrauskas 
labai nuoširdžiai dėkoja už 
auką. Kas daugiau?

X Kun. Ignas Albavičius, 
Cicero lietuvių parapijos kle
bonas, ne tik buvo vienatinis 
svečias iš kunigų-pasauliečių 
studentų ir profesionalų sei
me, bet dar seimo lėšoms pa
dengti aukojo $20.00. Detroit 
kuopa aukojo $5.00.

X V. Kriaučiūnaitė su sa
vo Sodalicijos iš Brighton 
Park Glee Club dvigubu kvar 
tetų buvo tikras surprizinis 
debiutas Studentų ir Profe
sionalų Są-gos seimo ban

kiete. Kvartetas puikiai su- 
mokintas ir vedėjos labai 
gražiai diriguojamas. Garbė 
V. Kriaučiūnaitei.

X Juozefa Klikūnienė, 
Aušros Vartų parapijos ir 
Moterų Sąjungos veikėja,

( šiomis dienomis rimtokai su
sirgo. Pasveikimą pasunkino 
gautoji žinia apie šaukimą 
kariuomenėn vienturčio sū
naus Phil.

X Vinco Medonio, naujo 
Studentų ir Profesionalų Są
jungos pirmininko, tėvas y- 
ra žinomas ne tik Detroit 
lietuvių katalikų veikėjas, 
bet ir vienatinis lietuvis 
smuikų išdirbėjas. Vienas jų 
sūnus, baigęs aukštus moks
lus, dabar kariuomenėj lan
ko mokyklą. MedoniaI gyve
na Detroite — Šv. Jurgio 
parapijoj.

X Mokytoja J. Stulgins- 
kaitė iš Waterbury, Conn., 
rytoj grįžta namo. Chicagoj 
ji atostogavo pas savo te
tą Town of Lake kolonijoj. 
Ji, dvi jos seserys-slaugės 
ir brolis sudaro kvartetą, 
kuris dažnai koncertuoja po 
Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijas. Visa šeima labai 
mėgsta lietuvių dainas ir 
daug jų atmintinai moka. 
Mokytoja yra veikli S. ir P. 
Są-gos narė ir vadė Water- 
burio kuopos.

X Valerija Mozerienė, ci- 
cerietė, žymi parapijoj vei- 

•kėja (motinėlė kun. dr. Mo- 
: zerio, ir Keistuto Skolinimo 
ir Budavojimo Bendrovės, 
sekretoriaus J. Mozerio), po 
didelio ir sunkaus Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių pikniko 
virtuvėje, Marijos Kalneliuo
se, praeitą savaitę atostoga
vo Michigan valstijoj, lai
mingai sustiprėjus sveikatoj, 
pasilsėjus, grįžo į namus 
tęsti gražią darbuotę ne vien 
parapijoj, bet ir visuomenė
je.

' ................ —------------------- %
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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 

%----------------------------------------------------------- r

D
RETuRNS 
P ROM A 
VI$)T INTO

T0WN.

|SK

DETECTIVĘRILEY By Richard Lee* Taupykite■■■ Džiaugsitės''
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.
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sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS
:AND LOAN ASSOCIATION=

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118 <•
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