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KRITIŠKA RUSIJOS 
PADĖTIS.

Amerikietis laikraštinin
kas Leland Stowe iš Mas
kvos praneša, kad Rusijos 
padėtis labai labai kritiška. 
Jis pastebi, jei naciai turės 
tokius pasisekimus Rusijoje 
dar keturiasdešimt dienų, 
tai Rusija kris ir sąjunginin 
kai karą pralaimės, nes į na
cių rankas pateks aliejus, 
kuris reikalingas karo vedi
mui. Toliau korespondentas 
pastebi, kad Rusijos žmonių 
nuotaika kritusi ir Rusija 
laukianti antrojo fronto ati
darymo.

KODĖL ŽIŪRĖTA 
OPTIMISTIŠKAI.

Iki šiol Amerikoje kažkaip 
optimistiškai žiūrėta į Rusi
jos frontą. Tas optimizmas 
čia vyravo todėl, kad vokie
čiai neskelbė rusų belaisvių 
skaičių ir atrodė, kad rusai 
vis tvarkingai pasitraukia į 
kitas pozicijas.

Bet visai kitoks vaizdas 
gavosi, kada naciai prasiver
žė pietuose prie Rostov. Na
ciai “blitzkriego” taktika 
pramušė skylę prie Rostov 
ir pradėjo nesulaikomai verž 
tis į Kaukazo aliejų. Jei na
ciai nebus sulaikyti tokia 
pat karo taktika kokią jie 
naudoja prieš rusus, tai jie 
veršis į šiaurę ir šiaurės ry
tus ir pasuks j kairį sparną 
ir naikins Rusijos jėgas už
nugary.

KAIP KITUR.

Atrodo, kad rusai kitose 
vietose smarkiai laikosi, tik 
nesiseka pietuose. Prancū
zai prieš porą metų visuose 
frontuose gerai ir stipriai 
laikės, išskyrus Sedan, kuris 
prancūzams atnešė skaudžią 
tragediją. Mes nesakom, kad 
rusai vartoja tokią pat tak
tiką, kokią prancūzai varto
jo prieš porą metų, bet pas
tebim, kad yra didelis pavo
jus kairiajam sparnui.

•
KAS DABAR SVARBU.

Dabar nesvarbu kiek Ru
sija turi kareiviui lėktuvų, 
tankų, bet svarbiausias da
lykas, kad jie būtų laiku ir 
vietoj pristatyti. Iki šiol kaž 
kaip rusams nesisekė laiku 
ir vietoj pristatyti reikiamų, 
atsargų.

Reikia manyti ir tikėti, 
kad pietuose situacija pasi
keistų rusų naudai, jei jie 
sugebės pietuose ir kairiaja
me sparne pramušti vokie
čių armijoje skylę, kur pasi
naudoję “blitzkriego” takti
ka pradėtų naikinti nacių 
armiją. Tada aišku, kad vo
kiečių armija būtų sulaiky
ta. Bet tai priklausys nuo 
to, kaip lanksti bus rusų ka
ro taktika.

KaukazeRusuKariuomenė Traukias
Išsiųstas į užsienįJaponai atakavo 

Port Hedlanad
Padėtis prie Kodak
dar nepasikeitusi

TOKIJO, rugp. 4d.—Toki
jo radio paskelbė, Jog japo
nų orlaivių būriai atakavo 
aerodromą ir uostą Port 
Hedland, šiaurvariniam Aus
tralijos pakraštyj.

Gen. MacArthur štabas, 
rugp. 4d.—šinadie praneša
ma. jog japonai Naujojon 
Gvinėjon pasiuntė daugiau 
laivų, matomai au kariuome
ne paramai esamiems japo
nams Gona-Buna apylinkėje.

Šie laivai, kuriems pavyko 
prasprukti pro sąjungininkų 
aviaciją, tikima, tegabeno 
mažą skaičių karių ir mažą 
kiekį reikmenų.
Padėtis Nepasikeitus.

Štabo komunikatas pareiš 
kia, jog prie Kokoda padėtis 
esanti nepasikeitus. Sąjun
gininkų orlaiviai apmėtė 
bombomis ten esamas japo
nų pozicijas.

Kiti sąjungininkų orlaiviai 
atakavo Lae-Salamaua apy
linkes, apie ISO mylių virš 
Būna.

Melbourno laikraštis Sun 
pareiškė, jog šiuo metu esą 
netvarkingai vedama laivų 
judėjimas ir krovinių per
krovimas.

Kun. Antanas švedas, M. I. 
Amerikoje.

Pradės kovą už 
nepriklausomybę

JUBBULPORE, Indija, 
rugp. 4d. — Šiandie Pandit 
Jawaharlal Nehru pareiškė, 
jog pasiūlytas civilis neklus
numas bus ne tik balsuoja
mas šią savaitę visos Indijos 
kongreso partijos suvažia
vime, bet hus sudaryta smol- 
kmeniška programa ir kam
panija prasidės į dvi savai
tes.

Jis pareiškė, jog civilio 
neklusnumo kampanija tesi- 
tęsianti apie tris mėnesius 
ir “išspręs krašto likimą.”

Šia kampanija norima iš
gauti nldijai nepriklausomy 
bę ir Nehru pasisakė prieš 
bet kokius kompromisus. Tik 
tuojau suteikta nepriklauso-j 
mybė tepatenkinsianti kon-j 
gresą.

Egipto frontas

. BUENOS AIRES, rugp. 4 
d.—Vidaus reikalų ministe
rija įsakė išdeportuoti iš Ar
gentinos vokieti Huber Reu
ter, kuris esąs Vokietijos 
agentas.

JEI NEPASISEKTŲ.

Jei rusams nepasisektų 
sulaikyti vokiečių, tai į jų 
rankas patektų ne tik Kau
kazo aliejus ,bet taip pat 
Stalingradas ir vokiečiai at
sidurtų už Maskvos, ir, žino
ma, šitokie vokiečių pasise
kimai tuojau paskatintų ja
ponus pulti Rusiją per Sibi
rą.

ANTRAS FRONTAS.
Rusijos fronte rimta pa

dėtis. šį rimtumą visi su
pranta, todėl dabar daug 
gyviau svarstoma antrojo 
fronto galimybės. Galimas 
dalykas, kad antrojo fronto 
klausimas tuojau išsispręs. 
Bet antrasis frontas dau
giausia priklausys nuo to, 
kaip ilgai Rusija galės dar 
laikytis.

Dabar visur gyvas susirū
pinimas, kaip pataisyti ir 
pagerinti susidariusią situa
ciją. Daugiausia dabar rū
pesčių turi karo vadai ir 
strategai.

MASKVA, rugp. 4d.—Ru-i 
sų komunikatas šiandie pri
pažįsta, jog rusų kariuome
nė Kaukaze pasitraukė į

Amerikiečiai 
padeda kinams

CHUNGKINGAS. rugp. 4 
; d.—Kinijos pėstininkų ka- į 
riuomenė, padedama Ameri- 

į kos bombanešių ir kovos 
j orlaivių, puola pietinius ir 
, vakarinius vartus svarbų

C., U. S. karo aviacijos kapelionas paskutiniajam skraidyme japonų okupuotą F.u upės 
. , '| Linchwan. Svarbiausieji ka

riuomenės daliniai yra tik
CHICAGO, III., rugp 4 

d. — “Išvykstu į užsienį. 
Kur nežinoma. Pasimelski- 
te,” tokią telegramą šian
die atsiuntė kun. A. Šve
das, MI.C., kuris yra ka
riuomenes kapelionu.

Kun. Švedas buvo vie
nas pirmųjų Tėvų Marijo
nų savanoriu išvykęs ka
pelionu į kariuomenę. Jis 
buvo paskirtas į aviacijos
stovyklą Kelle.y Field, San
Antonio, Tėvas, kur jif* būt būtų susitarimas su Ja- ofensyvą. 
išbuvo iki šios dienos ir ponija.”

Pats Gandhi prisipažino šį Prezidentas sprendžiašiomis dienomis siunčia
mas neįvardinton vieton į 
užsienį su kariuomene.

visai aptilo

Paryžiuje suėmė 
11,i asmenų

LONDONAS, rugp. 4d.—
Jugoslavijos vyriausybė šian 
die pranešė, jog italai sunai
kinę Jotini kaimą Jugoslavi
jos Fiume distrikte.

KAIRO, rugp. 4d.—Britų 
aviacijos ir generalinis šta
bas paskelbė, jog Egipto El- 
Alamcin fronte kovos p?sku- 
tiniuoju laiku sumažėjusios 
iki paprastų eargybų susirė
mimų ir pakartotinų aviaci
jos atakų.

Vakar dienos aviacijos ko
vose esą sužalota du vokie
čių kovos orlaiviai. Britų 
aviacija virš Maltos atmušu
si dvi priešo atakas. Ašies 
aviacijai nepavykę Maltos 
bombarduoti.

Slapta Anglijos 
parlamento sesija

LONDONAS, rugp. 4 d.— 
Šiandie Anglijos parlamen
to žemesnieji rūmai e.usirin- 

1 ko slaptai sesijai, kad iš
klausytų specialų pareiški
mą ministerio pirmininko 
deputato Clement Attlee.

BERNAS, rugp. 4 d. —
Laikraštis Berner Tagvvacht A .., . .. Siaučiant smarkiam lietui vaivospaskelbė, jog prancūzų poli- , , . gaivus.

, , . i Amerikos bombanešiai ap-cija, padedama Gestapo, .... , 1, . ... .. .. I mėtė bombomis japonų oku-staiga pradėjo areštuoti ma- ,
siniai žydus. Tuo metu dau- Puotą aerodroma “J* 

Myitkyina. Atakos buvo to-gelis asmenų nusižudę, kad 
tik nepatektų areštan.

Iš viso esą suareštuota 
27,000 žydų ir išsiųsta į kon
centracijos stovyklas.

Seatlle mobilizuoja 
moteris darbams

SEATTLE, rugp. 4 d. — 
šiame mieste pradėta mobi
lizuoti moteris, kurios turė
tų užpildyti 100,000 darbų —Britų radio paskelbė, jog 
laivų statybos ir aviacijos spaudos pranešimais, kaš 
pramonėj. mėnesį per Vienos ligonines

Kiekviena moteris, galinti 
dirbti bet kokį darbą, prašo
ma užsiregistruoti į seka
mas tris dienas. Tuojau ma
noma gauti 25,000 moterų

Gandhi sąmokslas 
su Japonija

dvi mylias nuo miesto.
Jei kinams pavyktų atsi

imti Linchvvaną, japonai ne
tektų svarbiausios tvirtovės 
Kiangsi - Chekiango apylin-

NEW DELHI, rugp. 4d.— kėJe- 
Britų vyriausybė Indijai pa- Pranešama, jog japonų 
skelbė, jog Mohandas K. vadovybė, kuri savo štabą 
Gandhi visos Indijos kon- ^)fUV0 sudariusi Linchaw mie 
greso partijai pasiūlęs seka- s^e> patekusi panikon, ka
mą rezoliusiją: tuo pačiu laiku Amerikos

Jei Indija būtų išlaisvin- bombanešiai pradėjo save 
ta, jos pirmasis žygis gal ataką ir kinai pradėjo save

pasiūlymą padaręs. ,
Ši rezoliucija kongresui nacių agentų likimų

buvo patiekta balandžio 27
dieną, bet buvo atmesta, kai WASHINGTON, rugp. 4d 
nacionalistų vadas Nehru —šiandie Prezidentas Roosc . 
griežtai pasipriešino ir pa- wltas svarsto ^tuonių na-
siūlė daug švelnesnę. Nehru cių a8ent<» likim’ Kar0 teia 
pareiškęs, jog šią rezoliusi-; mo spendimas, kuris dar , 
ją priėmus pasaulis manytų. “paskelbtas, įteiktas Prezi-
kad “mes pasyviai priaide- dentui' fcuris Padarys Salu’ 

tiną sprendimą.
Jei jis teismo sprendimą 

priimtų, galima tikėtis, kao 
aštuonių sabotažninkų lau- 

, kia mirtis. Tačiau Preziden
tas mirties sprendimą gali 

NEW DELHI, rugp. 4d.— pakeisti kalėjimu iki gyvos

dame prie ašies.”

Amerikiečiai atakavo 
japonų bazę Burmoj

klo plataus masto, jog japo
nai negalės juo pasinaudoti 
atakoms ant Amerikos orlai
vių, gabenančių Kinijon ka
ro reikmenis.

Šalia siaučiančio tropiško 
lietaus Amerikos lakūnams 
ataką labai t'ukdė ir japonų 
aršus prieše laivinis atsišau
dymas.

NEVV YORKAS. rugp. 4d.

pereiną apie 100,000 sužeis 
tų vokiečių karių.

Saulė teka 5:49 vai., saulė 
leidžias 8:05 vai.

Naciai privertė rusus pasitraukt 
100 myliu Į pietus

Prie Kletskaja rusai apsupę nacius

Naciai atakavo du 
britų miestelius

LONDONAS, rugp. 4 d.— 
Šiandie du Anglijos mieste
liai nukentėjo nuo . nacių 
bombų dienos metu, bet 
priešorlaivinis atsišaudymas 
išgelbėjo kitą miestelį.

Vakar britai pašovė vokie
čių laivyno orlaivį ir prara
do vieną savo pajūrio sargy
bos orlaivį virš Biskajos į- 
lankos.

Reuters pranešimas parei
škia, jog Hamburge ir ki
tuose šiaurinės Vokietijos 
miestuose susidaręs krizis. 
nes britų atakų metu sužei
sta ar žuvo apie 27 nuošim
čius vyrų ir nebetinka dar
bui ar kariuomenei.

Vol. XXVI

naujas pozicijas Salako re
gijone, 100 mylių į pietry
čius nuo Rostovo. Komuni
katas pažymi, jog pirma 
“atmušta aršios priešo ata
kos.”

(Vokiečiai šiandie paskel
bė, jog jie užėmę Vorošilov- 
sko miestą, 100 mylių į pie
tus nuo Salsko ir pasiekė 
keliose vietose Kuban upę).
Naciai Apsupti.

Rusų pranešimai skelbia, 
jog prieš kelias dienas vo
kiečių pirmieji daliniai ir 
tankai prasilaužę pro rusų 
linijas Kletskaja apylinkė
je, bet tuojau buvę apsupti 
ir šiuo metu baigiami nai
kinti.

Toje pačioje fronto daly
je rusai atmušę kelias italų 
pėstininkų atakas ir nukovę 
2,000 italų kareivių.

Pasak rusų, kariu su vo
kiečiais kovoja italai, ispa
nai, suomiai, vengrai ir ru
munai pietiniam fronte. 
(Suomiai šį pranešimą už
ginčijo).
Aliejus Orlaiviais.

Vokiečiai bando savo ka
riuomenei aliejų ir amunici
ją siųsti orlaiviais, bet rusų 
aviacija sėkmingai jų pas
tangas sulaikanti.

Kusčevkos apylinkėje vo
kiečiai susitinką vis stipres
nį pasipriešinimą, jų pas
tangos pereiti upę nepavy
kusios.

Dies reikalauja neį
sileisi Daily Worker

WASHINGTON, rugp. 4d. 
— Atstovų rūmų komisijos 
investigacijai veikimą prieš 
Ameriką pirmininkas Martin 
Dies kreipėsi į rūmų pirmi
ninką Sam Raybum, kad į 
atstovų posėdžius nebūtų 
įsileista komunistų organo 
“Daily Worker” koresponden 
tas.

Dies pareiškė, jog komu
nistų korespondentas gavęs 
iš redaktoriaus įsakymą, 
kad pranešime būtų įterptas 
ir “Dies vardas” kariu su 
kitais asmenimis, kurie nu
bausti už slaptą veikimą 
prieš Ameriką.

Lindberghas Pelley 
teisine liudija

INDIANAPOLIS, rugp. 4 
d.—Vakar čia atvyko Char
les A. Lindberghas, kad pa
darytų pareiškimą teisme, 
kur teisiamas William Dud- 
ley Pelley. Lindberghas at
sisakė pjadaryti spaudai bet 
kokį pareiškimą.
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MASO GYVENIMAS IR DARBAI
ENSIGN SLAUGĖ BERNOTAITYTĖ APIE KURIA 
RAŠO VISOS AMERIKOS SPAUDA
Visa amerikiečių spauda 

— agliškoji ir kitų kalbų, — 
rašė įr teberašo apie lietu-

Penna valstijos senatorius 
Leo C. Mundy.' Pittston’o 
Šv. Kazimiero parapijos kle-

vaįtę U. S. laivyno slaugę bonas Kun; J. Kasakaitis, 
O. Bernotaitytę — Ann Ber prie kurio parapijos visa 
natitus, kuri yra vienintelė ^Bernotaičių šeima priklauso, 
laivyno slaugė pasprukusi kalbėjo lietuviškai, pareikš-
iš Filipinų, iš garsios Cor
regidor tvirtovės, kurią ja
ponai ilgą laiką buvo apgu
lę ir pražudė daug savo ka
reivių iki ją paėmė. Slaugė 
O. Bernotaitytė paspruko 
submarinu. 18 dienų važia
vo tuo submarinu. Australi-

damas savo ir visų vietos lie 
tuvių vardu didžiausią pasi
tenkinimą kad slaugė O. 
Bernotaitytė garbingai atli
ko savo pareigas ir laimin
gai paspruko iš priešo nagų. 
Taipgi kalbėjo Exeter bur-

LIETUVAITE PASPRUKUSI 16 CORREGIDOR 
TVIRTOVES

Ensign slaugė Ona Bernotaitytė (Ann Bernatitus), J. 
E. Scrantų diecezijos vyskupas W. J. Hafey ir slaugės mo
tina M. Bernotaitienė.

Iš "Motinėlės" 
seimo

džius Stephen Skrinak irI
jon, o iš ten parvyko Nesv mokyklų principalas John 
Yorkan. B. Campbell. Meniškoji pro-
Slaugė O. Bernotaitytė yra grama irgi buvo įspūdinga, 

kilusi iš Exeter, Pa. Ji nuo Sveikinimo telegramą pri-
1930 metų priklauso pi ie sjunte Penna gubernatorius tų gyvavimo “Motinėlės” ju- 
LRKSA 7-tos kuopos. _ Jos Arthur H. James, kongres- biliejinis seimas. Seimo in- 
motina M. Bernotaitienė irgi manas Thomas B. Miller, tencija ryto 10 vai. atlaiky-

Philadelphia, Pa. — Lie
pos 29 d. čia įvyko 40 me-

priklauso prie minėtos Susi
vienymo kuopos.

leitenantas 
Bernard J.

komandierius 
Kelly, Penna

Antradienį, liepos 21-mą, ; valstijos iždinį„kas c. H. 
Exeter gyventojai slaugės Wagner ir kiti 
O. Bernotaitytės pagerbimui
surengė šaunias iškilmes — 
paradą ir bankietą su dide
le programa. Laike bankie
to kalbėjo J. E. Scrantų vys 
kūpąs W. J. Hafey, Luzerne

čiai. Ir dar padarys, kadan
gi jos ižde dar yra pinigų 
daugiau kaip $300. Bet jau

giu draugijai — “Motinėlei”, 
patariu kreiptis į naują pir
mininką kun. Ig. Valančiū- 
ną, 324 Wharton St., Phila
delphia, Pa.

“Motinėlė” yra čarteruo- 
ta draugija, tad jai valia y- 
ra priimdinėti ir narystėa 
mokesčius ir aukas net ir 
testamentais paliudytus pa-

ją krautuvę. Kur tik nepa 
žvelgsi visur paskutinis teeh j 
nikos žodis. Namas ir krau
tuvės įrengimas, kiek teko 
girdėti, J. Blaškevičiui kai
navo apie $40,000.

Nors krautuvėje pirkėjai 
patys sau pasitarnauja, bet 
joje dirba 10 darbininkų su 
pačiu savininku priešakyje.

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITLER/

likimus, mirusiųjų skirtus Visos plačios apylinkės lie-
pažangos, apšvietus reika
lams.

Seimo vakare įvyko links
mas pabaliavojimas, kurio 
pelnas irgi paskirtas “Moti
nėlės” iždui.

Senas Plunksnagrauža

Lietuvis atidarė 
moderninę krautuvę

tuviai turėtų įvertinti savo 
tautiečio sugebėjimą ir lan-į 
kytis jo graž.oje krautuvėje. į

Su atskiru lietuvių kili
mu garsėja vardas ir mūsų 
vi£03 tautos, kurią pradeda 
labiau įvertinti svetimtau
čiai.

Sveikiname J. Blaškevičių 
jo naujame biznyje ir linki
me pasisekime. K.

3WWAR SAVINGS BONDS t STAMPS

Cleveland, O. — N.uolati- 
yra ir prašančių pašalpos,, ngs pagalbos Panelės Šv. pa
kurtos, be abejonės, “Moti
nėlė” neatsakys.

BERNAS rugp. 3d.—Nor
vegijoje vokiečiai pradėjo 

rapijos ribose, biznio distrik- pjačius karo manevrus, ma
te, E. 185th gatvės, J. Blaš- Į |omajf pasiruošimui prieš 

Į naują “Motinėlės” vai-1 kevičius prieš pora mėnesių, 1
dybą išrinkti: kun. Ignas, atidarė Serve-Self krautuvę.
VaLančiūnas pirmininku, k.u-tos iškiLmingos šv. Mišios 

šv. Kazimiero bažnyčioje., nigaB Juozas CePukaitifi 
Mišias šv. laikė kun. Ignas P1™1“““’ kun. Pijus Le

i n važi ją.

vardu. “ Standard Food [ BERLYNAS, rugp. 3d.— 
Store”, kuri aavo didumu bei ,(l.r|ynn r|uli„ paskelM, jog

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamų kalną.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARUS RORR

Vahnčiūnas, asistoje kuni-
. , . ... gų S. Mažeikos ir V. VėžioTokio pagerbimo retai kas . ,,.... . , „ ir klierikų P. Statkaus ir J.susilaukia. Anot šen. Mun- | *

dy, slaugė Bernotaitytė pri- Ur° °*
klauso visai tautai.
Slaugė O. Bernotaitytė šio-

apskrities teisėjas John S. j mis dienomis buvo išvykusi 
Fine, U. S. Laivyno depart- jį Washingtoną. Iš savo vir- 
mento įgaliotinis Įeit. ko- ' šininkų ji laukia naujo pa- 
mandierius C. D. Parks, skyrimo. Nežiūrint pergy- 

------------ - - --------------- ventų vargų ir pavojų, ji
Prof. Senn No. Carolinasak0 jos gi!iausiu noru.tyra

. su pirmu laivu sugrįžti j
universitete

Prof. Alfred Sennas, per 
atostogas birželio ir liepos 
mėn. dėstydamas šiaurinės 
Karolinos universitete, skai
tė dvi viešas paskaitas, ku
rių temos buvo parinktos iš 
lietuvių filologijos. Pirmoj 
paskaitoj jis kalbėjo apie 
lietuvių pavardes, antroj — 
apie lietuvių kalbos žodžių 
lobyno susidarymą.

Abi paskaitos susilaukė 
didelio susidomėjimo.

Jau nuo seniai prof. A. 
Sennas renka medžiagą eti
mologiniam lietuvių žodynui. 
Jei niekas netrukdys, dar
bas pareikalaus dar poros 
metų ir vadinsis “A Lithua
nian Etymological Dictiona- 
ry,”

Tolimų Rytų salas.
Slaugė O. Bernotaitytė yra 

baigusi Exter High School 
ir Wyoming Valley Homeo-

Popiet, antrai valandai iš
mušus, viename buvusios 
mokyklos kambarių įvyko 
susirinkimas ir “Motinėlės” 
reikalų svarstymas. Pirmi
ninkavo kun. dr. J. Končius, 
sekretoriavo kun. P. Lekė- 
šis. Atstovų — kunigų ii 
pasaulinių buvo susirinkę a- 
pie 25. Pirm. kun. dr. Kon 
čius tąjį susirinkimą vedė 
labai sumaniai, tiesiog gų 
kaip tikras parLamentaris- 
tas; bet ir kun. Lekėšis —

kėšis raštininku, kun. Nor
bertas Pakalnis iždininku.

Beje, dėka kun. Valančiū- 
nui, prieš seimą prie “Mo
tinėlės”, kaipo rėmėjos pri 
sirašė dvi vietos draugijė
lės: Tretininkų ir Apašta
lystės Maldos. Dėlto seime 
jos ir savo atstovybę turė
jo.

Kas iš kitų ar tai pavie
nių, arba draugysčių pagei
dautų priklausyti tai kilniai 
ir naudingai pažangos atžvil-

ADVOKATAS

pathic ligoninėj slaugės raštininkas, kaip ir kun. N.
kursą. Laivyno slaugė ji pa
stojo 5 metai atgal. Jos se
sutė Alberta irgi tarnauja 
slauge U. S. armijoje, Ft. 
Belvoir, Va.

Slaugė O. Bernotaitytė į 
LRKSA įsirašė balandžio 
mėnesį, 1930. Jos motina M. 
Bernotaitienė priklauso nuo 
1916 metų.

LRKSA 7 ji kuopa, pager
bimui savo narės, į jos na
mus nusiuntė puikų gėlių 
bukietą.
Slaugės O. Bernotaitytės pa 

sižymėjimais džiaugiasi ir

Pakalnis — iždininkas, savo 
reikalus tame susirinkime 
atliko pavyzdingiausiai.

Seime paaiškėjo, kad “Mo
tinėlės” draugija, remdama 
finansiniai moksleivius aukš 
tųjų mokslų — universitetų, 
bei kolegijų, daug labo pa
darė taip lietuvių tautai, 
kaip ir katalikų šv. Bažny-

VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

^133 S. HALSTED ST. 
{Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CAI.umet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Uoom 2014 Tel. STA t* 7571

Kaip žinome, mokslo me- didžiuojasi visi Susivienymo 
tu prof. A. Sennas dėsto nariai ir visi Amerikos lie- 
Pennsylvanijos universitete. I tuviai.

“WAVES” VIRŠININKE PRISAIKINAMA

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖJIMAIS

įrengimu, moderni š k u m u Paryžjuje riaušes. suWHusi 
pralenkia amerikoniškas tos moterjs BiauS,u met„ žuv0 
rūšies krautuves. 1 v|pnas a,muo ,r septyn, su.

Teko lankytis toje puikio-. žeistieji.
i je lietuvio krautuvėje ir pa- 
1 sidžiaugti, kad lietuvi3 su-
geba, taip gražiai tvarkyti 
tokį stambų biznį.

J. Blaškevičius turi ilgų 
metų patyrimą grocerio biz
nyje, todėl jam pasisekė taip 
gražiai sutvarkyti savo nau-

Būkit Malonūs 
.SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų (tempimą. . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: GANAI. 0523, Obicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:S0 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:10 a. m. 
Iki 7:0t p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western 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.

Ofiso tsL VIRginia 0086 
Residencijos taL: BE Varly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

4157 Archer Avenue
i Ofiao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. IL 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

LETS SHARE OUR CARS 
AND SPARE OUR TIRES

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829

jfl Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtuvS 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI
DI. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
11446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TsL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ IR AKINIUS PRtTAIKO

744 West 35th Street ,
Valandas: 11-12; 2-4 ir 6:30-Š:Š0 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANai 2346 

Ofiao vai.: 2—4 ir 7—0 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue 
Ree. teL: HEMIock 2160

("Draugą." Acra« telephoto)

Karo laivyno moterų atsargos korpusui viršininke pa
skirta dr. Mildred McAfee, kurią laivyno sekretorius 
Frank Knox prisaikdina. McAfee turės leitenanto koman- 
dieriaus rangą.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marųuette Rd.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

DR. STRlKOL’IS
PHYBI0IAN AND 8URGB0N

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1980

TsL YARda 6981.
Ree.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS 

Ofiso vaLi ano 1-3; nuo 6:30-8.60 
756 W«tf 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas ild 
galui, tai bua Išgelbėtas.

(Mat lfl,

Tai. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel. REPuhlic 7868

TeL YARda 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: šuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PEIER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEElsy 0434.

Tel. CANai 5969

DR. YVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TsL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Ud 6 vai. kasdien

Ofiso TsL ........... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
,(2-tros labos),

TsL MIDivay 2880 Ohicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaJL ryto.

Tai. OANal 0267.
Rsa. tel.: PROspeet 6C59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rsaidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

< iki fl vai. vakaro

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak.

TsL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai. Oicaro 1484

Rez. Tel. LAFayette 0091 
Oflno Tel. LAFYETTE 3219

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
_ , , VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
Telefonas: YARDS7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir ŠeSt.

oooa c av n i ma I10 ikl 2:30 P. M.
□32d oouth Halsted St. , Treč. įr Seku. pagal suaitarinią.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Noo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. diena.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421HMM—VMMMM———
REMKITE “DRAUGĄ”



Trečlacfienls, rugp. 3, 1942 Disnoii

1$ KARO IR POLITIKOS LAUKO
Japonai ir Aleutian salos. Japonu tikslai. Vis 
labiau stiprėja įsitikinimas, kad reikia čiupti 
japonus už pakarpos. Visur skamba 
energingas šūkis: negaiškime.
Amerikiečiai, kurie už sa

vo krašto ir žmonių laisvę 
yra pasirengę viską atiduo
ti: kraują ir pinigus, yra 
gyvai susirūpinę karo fron
tais ir jautriai reaguoja į 
visus gyvenimo įvykius.
Japonai užėmė kai kurias 
salas

Daug neramumo žmonėse 
sukelia faktas, kad japonai 
giana lengvai įsibriovė į A- 
leutian kai kurias salas. Be 
jokio didelio vargo į japo
nų rankas pateko Attu, Kiš
ka ir Agattu. Nauji prane
šimai sako, kad japonai o- 
kupavo Pribilofs salą, kuri 
yra 250 mailios nuo Dutch 
Harbor.

Pranešimai sako, kad ja
ponai Aleutian salose jau 
turi išlaipinę 25,000 karei
vių. Amerikos laivynas sa
ko, kad tose salose tėra 10,- 
000 japonų kareivių.

Japonai Aleutian salyne

minimas salas paėmė nesu
stiprintas ir nefortifikuotas, 
bet jau dabar jas japonai 
sustiprino ir gerokai apgink
lavo. įsteigdami laivyno ir 
oro bazes.

Pavojai

Situacija yra rimta. Sena
torius Wallgren yra pareiš
kęs: “Šitų salų patekimas į 
japonų rankas grąso ne tik 
Amerikos pakraščiams, bet 
taip pat visoms Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, Rusi
jai, Didžiajai Britanijai ir 
gadina visų Jungtinių Tautų 
reikalus.”

Yra žinoma, kad visa lai
ką Aleutian salynas buvo 
laikomas Amerikos rankose 
aštrus peilis į japonų širdį. 
Dabartiniu metu japonų už
imtos Aleutian salos yra jų 
rankose peilis, nors ir ne ašt
rus, bet visgi ginklas, kuris 
gali būti pavartotas prieš A- 
meriką.

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 0142

r .

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

L‘

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

čiupti japonus už pakarpos

Dabartiniu laiku Amerika 
yra žymiai sustiprėjusi vi
sose srityse, negu buvo prieš 
karą. Jos kariuomenė auga, 
karo produkcija kasdien di-' 
deja, galima sakyti, kad jau! 
viršija net priešo karo pro-1 
dukciją. Todėl tenka laukti, 
kad japonams ne tik bus ke
lias pastotas veržtis į kitas 
salas, bet taip pat greitu 
laiku bus japonai išvyti iš 
Attu, Kiška ir Agattu, žo
džiu iš visų tų vietų, į ku
rias jie įkėlė savo kariškas 
kojas. To reikalauja ne tik 
Amerikos prestižas, Jungti
nių Tautų interesai, bet taip 
pat ir Amerikos savisaugos 
jausmas. Washington yra 
aiški nuomonė, kad užkirtus 
japonams kelią briautis to
lyn, tenka stipriai japonus 
čiupti už pakarpos ir išmuš
ti iš Aleutian užimtų salų. 
O tai bus pasiekta, kada e- 
nergingai pradės veikti jūrų, 
žemės ir oro jėgos ne pa
vieniai, bet vieningai, sujung 
tai. Tokia nuomonė yra ne 
vieno senatoriaus. Senato 
nariai yra labai susirūpinę 
Alaskos frontu ir net yra 
išsiųsta komisija ištirti ka
ro reikalus Alaskos fronte.I
Toji komisija raportuos se- 

. nato nariams.
I Ne viena? amerikietis gal
voja, kad smarkus atakavi- 
mas japonų Alaskos fronte 
būtų antrojo fronto atidary
mas. Šis japonų atakavimas 
ir išvijimas iš Aleutian sa
lų būtų antras frontas iš A- 
merikos požvilgio.

! Mes su dideliu atydumu 
sekame kiekvieną įvykį ir

DOCTOR’S AMAZInO LIQUIb
> GREAT SUCCESS FOR _

SKIN TROUBLES
(extemally caused)
W UA

PRAISED 
VJA FROM 

• COAST
TO

COAST!
No matter what you’ve tried with.ut 
success for unsightly surface pimples, • 
blemlshes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly succesaful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ąuiekly relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote KAST healing.
30 years eontinuous success! Let 
Zemo’s Ut different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Estra Strength Žemo. ,

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKI.AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si 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!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the TJthnanlan Chamber of Commerce.

REZIDENCIJA:MODERNI IšvidlnS PARODA: 
<685 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

TRUMPAI 15 LIETUVOS
— “Kaiuener Zeitung” ko

respondentas, atsilankęs Ro
kiškyje, pripažįsta, kad šia
me “mažame mieste” užti
kęs “aukštą kultūros lygį”.

— Žiežmariuose mirė 120 
amžiaus moteris, pavardė 
Bankauskienė. Viena jos a- 
nūkė jau turinti 90 metų 
amžiaus. Velionė pergyveno 
5 kartas. Iki pat amžiaus 
galo velionė gerai matė ir 
girdėjo, taip pat dvasiniai 
jį nebuvo susilpnėjusi.

— Poznanėje atidaryti spe 
cialiniai kursai, kuriuose bu
simieji instruktoriai būsią 
mokomi, kaip statyti trobe-

pilnai pasitikime Amerikos
karo vadais, nes jaučiame, į/
kad kaskart vis labiau pra
dedama sujungti jūros, oro 
ir žemės pajėgos.

Malonu konstatuoti, kad 
visoj Amerikoj skamba šū
kis negaiškime ir nesipecke- 
liokime eni japonais, kurie 
tyko įsmeigti peilį į Ameri
kos širdį. K. B.

JONAS BUKALTAS
fcyveno 839 W. 33rd Pi., tel. 
Yards 3642.

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

Gimė Beloit, Wis. .

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Eleną, po tėvais Gerll- 
kaitė. tėvą Stanislovą, broij 
Stanislova ir brolienę Josephi
ne, ir jų šeimą. 2 seseris; Elz
bietą Lakomskts. Svogerj Al
fonsą ir jų šeimą ir Helen 
Bukaltas: senukę Elzbietą Ger- 
likienę; 3 dėdes: Joną Gerli- 
ką ir šeimą. Juozapa Gerliką 
ir Juozapų Bukaltą ir Seimą, 
ir daug kitų giminių ir pažjs- 
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 I.ituanica avė.

Laidotuvės (vyks ketvirtadie
ni. rugp. 6 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę 'Motina. Tėvas, Bro
lis, Seserys. Brolienė, švogeris, 
švogerką, Ir Visi Giminės.

Laidotuvių direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas. Telefonai 
YARds 1138-1139.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
LaidoMi Direktorius

AMBUEANCH Dieną Ir Naktj

4«o.vm South hermitage avenue

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

CLASSIFIED ADS

sius iš molio. Esą, molio sta
tyba esanti Rytuose “įpras
ta”. Taip skelbia “Wilnaer 
Zeitung”.

— Lietuvoje, kaip matyti 
iš Laikraščių, įvyksta daug 
nelaimių su ginklais, kuriuos 
vaikai ar šiaip neatsargūs 
žmonės bando ardyti.

Netoli Trakų vaikai sura
do granatą ir bandė ją iš
ardyti. Granatai sprogus 
trys vaikai buvo užmušti 
vietoje, ketvirtas mirė pa
keliui į ligoninę, o trys vai
kai nuvežti į ligoninę.

Molėtiškiuose užmuštas ū- 
kininkas Andriuškevičius, 
bandęs išardyti surastą ar
tilerijos sviedinį.

Petkeliškiuose ūkininkas 
Vrublevskis nunešęs kalviui 
Simanecui granatą, kurios 
dalis šis turėjęs pritaikinti 
kažkokiam padargui. Grana
tai sprogus, abu vyrai buvo 
sunkiai sužeisti; kalvis ligo
ninėje jau miręs.

BOND DAY

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

A. + A.
ANTANAS BENESICNAS

(gyv. 8337 So. Marslifield Avė., 
tel. Ccdarerest 9358)

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

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Smilgių parap., Tarvydų kai
mo. Amerikoj išgyveno 4 3 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Gertrūdą (po tėvais Na
vickaitė): dukterį Oną. moky
toją: 3 seseris — Veroniką 
Vitkauskienę ir jos vyrą Vik
torą Ir šeimą, Karoliną Nor- 
vainienę ir šeimą, Oną Kriš- 
člttnienę ir jos vyrą joną ir 
šeimą; pusbroli Ignacą Beno- 
šiuną: švogerj Mateušą ir Emi
liją Palionius ir šeimą; švo
gerką Oną Navickienę; pusbro
li Aleksandrą Narovą ir pus
seserę Oną Kačlušienę ir šeimą.

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

Kūnas pašarvotas Morris & 
Burtnesa koplyčioje. 8400 So. 
Ashland Avė. Inidotuvės |- 
vyks ketvirtad.. rugp. 6 d.,
8:30 vai. ryto. iš kopyčios j 
šv. Juozapo par. bažnyčią, 8812 
Marųuette Avė., kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Benešiuno 
giminės, draugui ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
Jam paskutinĮ patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:— Moteris, 
Duktė. Seserys lr Ibisbroliai.

Laid. dtrektortai: Morris & 
Burtness, tel. Cedarcrest 0900.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoLoh B488-948B

HEI.P VVANTED — VYRAI

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

UNITED SPECIAI.TIES CO. , 
0705 Coltage Grove.

Tool and Die Makers 
Lat lie Hands

Universal Grinder Hands
Turi būti pirmos rūšies. Goriausios 
Algos, su overtlme. šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo S vol. ryto iki 
K vai. vak ; sekmadieniais uuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

EDVVARI) KATZINGER CO. 
IIIIU No. Cicero Avenue

ACMES, AUTOMATIC SCREVV 
MACHINE

O I* E R A T t) R S
Tik prityrusioms reikia kreiptis; ge
ra alga; dienomis ir naktimis.

1’ERI’ECTION SCREVV 
PRODUCTS CO.

1500 VV. 15tll St.

GRINDERS VVANTED —
Surfaee Form, Hole. Heald Kotary, 
Are Form and Cutter Sharpener

CARBIDE TOOL CO.
816 N. Kostner

MILLING MACHINE OPERATORS 
patyrusiu prie spirai work.

CARBIDE TOOL CO.
816 N. Kostner

GENERAL MACIIINISTS 
Reikia tokių, kurie dirbtų prie

T „'it hes Milling Machines. Shapers, 
j ete. Įteikia taipgi Scraper Hands. Te

gul tik tie kreipiasi, kurie prityrę 
prie atstatymo mašinų įrankių. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje. Dieninis
darbas.

LAKE MACHINERY CO.
654 VVest laike — 3nl fl.

KEY MEN
Tik prityrusieji atstatymui serew 

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

LAKE MACHINERY CO.
654 VVest laike — 3ril l'l.

TOOL AND DIE .MAKERS
Geros algos

Yra daug "over-tlme’’ ir dirbam 
100ę<- apsaugos darbą. Turite liūlį 
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba 
rašykite

Employment Office
AMERICAN CENTRAI, MFG. 

CORI’.
Connersvllle, Ind.

HEI.P WANTF.D — MOTERYS

PAIEŠKOMA VIDURAMŽIAIS 
MOTERIS

Paieškoma vidliratnžiaus moteriškė 
pr Iii Orėti kūdikį ir namus. Nebus 
skaidine ir pernakvodinas namuose. 
Kreiokitės į; 3110 W. IMTOM AC 
AVENUE.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA TAVERNAS 
Parsiduoda geroj apylinkėje, Cice
ro le. 9 metai toje pačioje vietoje. 
Prknama Kaina. Siūkite —

CICERO 7040

PARDAVIMUI

Parsiduoda labai prieinama kaina 
dviejų aukšty namas su dvejais 
npartmentais ant antro aukšto. Yra 
ir Storas su keturiais kambariais ir 
garadžlu. Puikios jelgos Ir visas už
imtas. Puiki vieta restoranui ar tė 
vernui dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko

Kreipkitės prie: D. Fidey 
•110 VVest Perslilng Road

Tel. Roulevarri 0377

REND1 IMAMI 4 KAMBARIAI
Ant rendos 4 kambariui — pečiu 
čiu apšildomi. $20.00 j mėn.. dėl 
pusės amžiaus žmonių. Turi turėti 
“referonce" ir nebuvę ant Savinin
ku korto ar kail liūtų atsikomingi 
už savo prasižengimus. Savininkas: 

5803 S. PRINCETON AVENUE

NEVV YORKAS, rugp. 4d. 
—Maskvos radio paskelbė, 
jog Prancūzijoj susimušė du 
nacių, traukiniai ir esą žuvę 
daug nacių karių.

TO RELEASE FL0W OF

LIVER BILE
Get a bottle of Kruschen Salta tonlght. 

Half an hour before breakfast, take as much 
as wlll lie on a dlme in a glass of water (hot 
or cold) or ln your morning cup of tea or 
coffee and keep thia up for 30 days. Kruschen 
taken this way helps relieve such symptoms 
as siek headaches. bovvel slugglshness and 
so-called blllous Indigestion when due to In- 
sufflrlent fl»w of bile from the gaJl-bladder. 
You can get Kruschen, a famous Engllsh 
formula made ln tbe U. 8. A., at any drug 
stora. You mušt be satlsūed or money back.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

JONAS CHURAS
Oyv.: 3256 S. VVallace St.

Mirė rugp. 4 d., 1 942 m..
10:45 vai. ryte, sulaukęs 57 
natų amžiaus.

Ginies I.iel uvoje. Kilo iš 
T’unevfc'io apskr.. Naujamies
čio par., Bailiokėlių kaimo

Pal'ko dideliame nu’iūdlme: 
moterj Julijona (po tėvais 
BendzaitS, iš Jurbarko): sū
nų Jonų te mnrčą Emily: 
dukterĮ Anna Eilinis ir ž-ntą 
Benedict ir anūką Raymond: 
2 , pusseseres — Clemencią 
Stungis i,r Apoloniją Kulikaus
kus ir jų šeimas; švogerj ir 
švogerką Kazimierą ir Agnieš
ka Bendznltis ir šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų; o Lietuvoje paliko 
broij Petrą ir kitas gimines.

Velionis prik'ausė prie Pa
laimintos L'etuvos dr-jos.

Kūnas pašarvotas ' Mažeikos 
koplyčoje 3319 S. Lituanica 
Avė. InidotuvSj jvyks šeštai!., 
rugp. 8 d. Iš kopyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pama'dos už 
velionio siela, o primnldii bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžini kviečame visus 
gimine1, draugus ir pež Sta
nius dalyvauti laidotuv&jc.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Duktė. Marti. Žentas, Anūkas, 
Pusseserės, š- ogerką, švoge- 
r.*s. Ir Giminės.

Inld. direkt.: Mažeika ir 
Ei anauskas, Yards 1138-39.

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
I. J. ZOLP

1646 Weat 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 

42-44 Raut 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 Weat IRth Street

Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVIČIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
3319 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661
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Sovietų Rusija ir Japonija
Jungtinių Tautų armijų vadai ir militariniai eksper

tai yra įsitikinę, kad Japonijos militaristai dar šį mė
nesį gali pulti Sovietų Rusiją — Sibirą.

Kinijos, Britanijos ir Amerikos specialūs stebėtojai 
patyrė, kad japonai dideliais kiekiais gabena į Man
chukuo lėktuvus, kitokią karo amuniciją ir kariuomenę.

Esą priešai pasinaudosią šiuo sezonu, kuris Tolimuo
se Rytuose karo operacijoms yra patogiausias. Nuo 
rugpiūčio iki spalių mėn. yra sausiausias laikotarpis, 
kuriuo, manoma, japonai stengsis pasinaudoti.

Nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos Valstybės tu
ri laikyti ne vieną, bet kelis frontus, vis tik yra pasi
ruošus sutikti tą japonų žygį prieš Rusiją. Jungtinės 
Valstybės atidarys Siberijoj lėktuvų bazę, iš kurios 
bus bombarduojami Japonijos miestai.

Be to, militariniuose rateliuose rimtai kalbama apie 
tai, jei Berlyno-Tokio ašis atidarys antrąjį frontą prieš 
Sovietų Rusiją, tuomet jau būtinai reiks atidaryti ant
rąjį frontą prieš Vokietiją Europoje. Jei tie visi tei
gimai pasitvirtins, šio karo eiga bus tokia, kokios nie
kuomet pasaulio istorijoj dar nėra buvę.

Padėtis nėra beviltiška
Vis tik keista, kad rusai vis dar neįleidžia savo san

tarvininkų — anglų, amerikiečių ir kitų kariškųjų ob- 
zervatorių į karo frontą su vokiečiais. Kodėl taip el
giamasi, ligšiol nieks tikro atsakymo dar nepajėgė duo
ti.

Sekant karo eigą, matant kasdien besikeičiančią fron
to liniją rusų nenaudai, būvis atrodo liūdnas. Tačiau, 
karo žinovai tvirtina, kad tasai būvis nėra beviltiškas, 
nors jie ir neturi progos savo akimis iš arčiau pama
tyti rusų armijų pajėgumą. Sovietų Rusijos armija 
dar nėra nugalėta. Ji, kaip jau nekartą esame paste
bėję, šį kartą nesiduoda naikinama. Ji traukiasi (kur 
mato nebėra vilties atsilaikyti) tvarkingai. Kol armija 
nebus vienaip ar kitaip sunaikinta, tol Rusija nebus 
nugalėta, nepaisant kiek jos teritorijų priešas užgrobs. 
Juk rusai ne vieni kariauja. Jie turi stiprią talką Ame
rikoj ir Anglijoj. Išlikusi nesunaikinta rusų armija, jei 
Hitleris Kaukazą ir užgrobtų, vis tik bus viena iš stip
riausių jėgų Berlyno-Tokio ašiai sutriuškinti.

''Nežinojusiems" apie labdarius ir prieglaudą
' ‘‘Vienybės” bendradarbis J. V. Alvitas iškelia labai 
svarbų klausimą. Jis įtikinančiai įrodinėja, kad Ameri
kos lietuviams yra būtinas reikalas įsteigti lietuvių se
nelių prieglaudą. Jis primena, kad nereiktų pamiršti to 
fakto, kad daugumos šio krašto lietuvių amžius yra 
tarp 45-55 metų. Be to, yra daug ir tokių, kurie iš Lie
tuvos atvyko 19-to amžiaus pabaigoje. Dėl to — “tokių 
lietuvių amžius jau yra gyvenimo pavakarėje”. Jų tar
pe esą daug tokių, kurie “savo senatvėje, dėl tos ar 
kitos priežasties, yra netekę ne tik sutaupų, bet ir 
sveikatos”. Tad, kur tokiems žmonėms dingti? 
t Straipsnio autorius karštai ragina rūpintis senelių 
globa, statyti jiems prieglaudos namus. Girdi, jei SLA 
“atsisakė” tuo reikalu rūpintis, tai kas kitas tuo turi 
Užsiimti. J. V. Alvitas rašo:

“Jeigu esamos lietuvių organizacijos, klubai ir drau
gijos, bažnyčios ir parapijos nepajėgia susidėti į 
daiktą bent vienų prieglaudos namų įkūrimui, tai ar 
tada, nereikėtų pagalvoti apie specialę labdarių są
jungą, organizaciją ar draugiją, kuri rimtai imtūsi

I šio svarbaus ir neatidėliotino reikalo.”
įS- “Nejaugi visuomenė ir toliau pasiliks kurčia sene

lių ir našlaičių skundams?” .
Šios visos Alvito pastabos yra labai teisingos. Tik_

DBSUGSI

mes stebimės iš jo, kad jis mano pirmas iškeliąs klau
simą organizuoti specialę labdarių sąjungą, kuri rūpin
tus senelių prieglaudos steigimu. Išrodo, kad jis neseka 
mūsų spaudos ir visai nežino, kas yra veikiama Ame
rikos lietuvių visuomenėje.

“Vienybės” bendradarbio žiniai mes čia pranešame, 
kad tokia speeialinė organizacija mūsų tarpe jau vei
kia nuo 1914 m. Ji rūpinasi lietuvių šelpimu, ji pasta
tė lietuvių ligoninę, ji įsigijo didelį ūkį ir jau pastatė 
lietuviams seneliams rūmus, kuriuos reikia įrengti ir 
darbas bus baigtas — senelių prieglaudą ir tai ne bet 
kokią, bet gražią, modernišką turėsime. Toji speeialinė 
organizacija, tai Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga, ku
rios centras yra Chicagoj ir kuri pastatė prieglaudą 
Chicagos priemiestyje.

Lietuvių Labdarių Sąjunga tą darbą atliko lietuvių 
parapijų, jų klebonų ir katalikų visuomenės pagalba. 
Dabar jau laikas prisidėti visai Amerikos lietuvių vi
suomenei savo aukomis, kad baigti prieglaudą įrengti, 
nes įstaiga tarnaus ne vienai kuriai grupei, bet visiems 
Amerikos lietuviams, priglaus visus senelius, kuriems 
bus reikalinga prieglauda.

J. V. Alvitas tik dabar tematė reikalo susirūpinti se
neliais. Bet, priežodis sako — geriau vėliau negu nie
kad. Lietuviai katalikai seniai apie tai rūpinasi, seniai 
dirba ir darbą veda prie užbaigos. O jei Alvitas ir ki
ti, kurie apie Labdarių Sąjungą ir jos darbus ligšiol 
nežinojo, dabar bent sužinoję prisidės, priegLaudos na
mus galėtume užbaigti dar šiais, metais. Tad, į talką!

Rusų ir lenku elgęsis
“Sandara” rašo pastebėjusi, kad Milwaukee, Wis., 

slaviškųjų grupių tarpe įvykę rimtų kivirčų. Tai įvykę 
sąryšyje su Žalgirio mūšio minėjimu. Kuomet ukrai
niečiai atsinešę į minėjimą savo tautinę vėliavą, tai 
rusai ėmė šaukti, jog tai vėliavai iškilmėse ne vieta. 
Tačiau ukrainiečiai nenusileido. Rusų grupė, lenkų re
miama, išdrįsusi užeiti į sceną, pagrobti ukrainiečių 
vėliavą ir ją išnešti. Dėl to iš susirinkimo išėjo visi 
ukrainiečiai.

Gaila, kad rusai ir lenkai ir šiuo svarbiu momentu, 
kuomet patys kovoja dėl savo laisvės, nenori pripa
žinti teisės į laisvę kitoms pavergtoms tautoms. Tai 
negražu ir, pagaliau, nežmoniška. Be to, tai priešta
rauja Atlanto Čarterio nuostatams.

Apie nusivylimus
J. Tysliava “Vienybėje” lietuviams bolševikams pri

mena :
“Laisvės Bimba rašo apie “sovietų žmonių nusivy

limą alijantais.” Jis siūlo atsistoti sovietų padėtyje. 
Girdi:

“Ką mes jaustume ir manytume, jeigu ant mūs vi
sos priešų jėgos pultų, o mūsų talkininkai mums į pa
galbą neateitų.”

Bet ką Bimba jautė ir manė 1940 m., kai “visos prie
šų jėgos” puolė Angliją? Jis tada sakė, kad “britai 
nusivylę Maskva”. Tada Bimba rašė:

“Taip, britai nusivylę. Bet kas jų paiso? Jais jau 
seniai nusivylus visa pažangioji žmonija. Ne kas ki
tas, kaip tie britai.... nori, kad sovietų žmonės juos 
išgelbėtų. Nesulauks jie tos laimės.”

Komentarų? Nereikia.”

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 5d.).

Trečiadienis, rugp. 5, 1042
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Vokiečių karo išlaidos....
Pernai Vokietijai karas at
siėjo kasdien 100 milijonų 
dolerių, o šiemet jau 150 mi
lijonų į dieną.

Prieš Suomijos nepriklau
somybę..,. Rusijos vyriausy
bė paskelbė specialų raštą, 
kuriame pasisako prieš Suo
mijos neprįklausomybę. Esą 
tik susirinkęs Rusijos sei
mas tegalėsiąs vienaip ar 
kitaip išspręsti Suomijos 
klausimą.

Rusijos ministras-šnipas... 
Rusijos žemės ūkio minist
ras socialistas černovas pa
sirodo buvęs Vokietijos šni
pas. Už šnipinėjimą gauda
vęs iš vokiečių atlyginimą. 
Dėl to buvo rezignavęs vi
sas Kerenskio kabinetas, bet 
vėliau rezignaciją atsiėmė.

»
Raudonojo Kryžiaus veik

la.,.. Karui prasidėjus pagy
vėjo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus veikla. Vien t i k 
Illinois va 1 s t y b ė j 709,805 
žmonės prisirašė prie šios 
organizacijos.

•
Reikalauja daugiau kariuo 

menės.... Atsižvelgiant į tai, 
kad rusai žymiai silpnėja 
šiame kare, netrukus Ameri
ka turės duoti talkininkams 
ir kariuomenės ir amunici
jos. Taip kalba anglų poli
tikai ir karo žinovai.

c
Nužudytas gubernatorius. 

Nežinomi piktadariai nužu
dę Petrogrado militarinį gu
bernatorių. Tai padidino riau 
šes mieste.

•
Kinai už karą.... Kinijos 

parlamentas pravedė įstaty
mą, kuriuo paveda vyriau
sybei paskelbti Vokietijai 
karą.

A Story of War—And War Bonds “Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

Po svietą pasidairius
Bruklyne išeinanti gera 

gazieta vardu “Amerika” 
užleido kampelį Telšių 
Pliumpiui, kuris pradėjo tlu 
močyti šio svieto marnastis. 
Pastarame numeryje tasai 
Telšių Pliumpis aprašo vie
nam taverne pasišnekėjimą, 
dviejų balšavikų, į kuriuos 
ir jisai, Telšių Pliumpis, įki
šo dvylekį.

— Ką tas Bimba jums pa 
darė, kad taip jį garbavo- 
jat?

— Jis mums asmeniškai 
nieko nepadarė, bet, štai, tas 
ablavūkas prisispyręs ro- 
kuoja, kad Bimba visada 
stikina už demokratijas ir 
dar sako, kad Bimba nėra 
svetimos valstybės agentas.

— Ar jis yra svetimos 
valstybės agentas, tą galėtų 
nustatyti FBI paskaičiusi 
jo praeities raštus, bet kad 
jis būtų demokratas, tai tuo 
niekas netiki. „

Tuo tarpu tas vienas bal
šavikų šmakšt iš kišenės 
pereitų metų vasario 27 d. 
Laisvę ir sako:

— Tada, kai tik viena An 
glija bekovojo už demokra
tijas, nes kiti buvo jau per
blokšti, tai ką tas Bimba 
rašė: “Gelbėjimo laivui truk 
cįo dabar Anglija. Kaip ko
kia ryklė, ji būtinai nori ko
votojų mirties Prancūzijos 
koncentracijos stovvyklose”.

Toliau pirmam puslapyje, 
ant kurios padėtas užrašas 
“Krislai“, o apačioje juoda 
ant balto A. Bimbos parašy
ta:

“Pereitą antradienį, prieš 
eisiant į Mecca Temple, ant 
Broadtvay užklydau į “News 
Reel” teatrą. Už 28 centus 
gali visą valandą žiopsoti ir 
žiūrėti žinių paveiksluose.

Beveik visos žinios apie 
karą. Propaganda už karą 
plika, visai nuoga.

Mačiau vienoje pusėje vi
sus aniuolus, o kitoje pusėje 
visus velnius. Visi anglai ir 
graikai aniuolai, o vis vokie 
čiai ir italai velniai.

Graikijos karalius “di- 
žiausias pasaulyje demokra 
tas”. Kruvinasis Graikijos 
diktatorius Metaxas, kuris 
neseniai pasimirė, buvo grai 
kų tautos Maižiešius.

‘ ‘Churchill net nebetinka 
su griešnaisiais maišytis. 
Jis turėtų gyvas sėdėti po 
dešinei Dievo Tėvo. Vienas 
žiūro vas sušuko Aleliuja. 
Aš pridūriau, ne taip gar
siai : Amen. Ir atsistojęs 
išėjau”.

— Taigi, — sakau — 
Bimba “pasimeldė” ir net 
dar Amen pasakė.

— Jeigu pats sakai, kad 
Bimba nėra svetimos valsty 
bės agentas, tai pasiskai
tyk, ką jis apie Amerikos 
žmonių mybmiausią ir ga
biausią Prezidentą rašė;

“Keturis ištisus metus F. 
D. Rooseveltas prezidentaus. 
Keturius ištisus metus 
Browderis sėdės kalėjime. 
Per šiuos metus Amerika 
bus įtraukta ir baigs karą.

Ar ne puikiai viskas su
puola?

Berods, pernai pavasarį 
Browderis Bostono prakal
bose pasakė, kad Jungtinės 
Valstijos visapusiai pribren
dusios greitam perėjimui 
prie socializmo.

Prezidentas reporteriams 
pasakė: Tai išdavystė. Brow 
deris turėtų už tai pakūta- 
voti už grotų..

Konkluzijoj, mano delnas, 
ve, ką rodo: palaukit, kuo
met vaina pasibaigs, tada 
Bimba spiaus ant savo visų 
šių dienų šnekų ir vėl pra
dės šaukti visokias chaleri- 
jas ant Amerikos, preziden
to ir t. t. kaip seniau darė. 
Dabar, mat, vaina.

Thia new color poater, which aoon will be ueed ln all parta of the 
country to promote the aale of War Bonda and Stampa. ia one of 
four recently created to emphaaias new theiuea in the War Bond 
aalea campaigu. . U, į. Tr—surr Dtft

U. A. W. SUVAŽIAVIMAS

("Draugraa” Acme telephoto)

Prezidentas R. J. Thomas atidaro United Automobile Workers (CIO) ■uvallavimą 
Chicagoj. Tarpe eilės pasiūlymų yra sumanyjnas aptarti CIO susitaikymą su Amerikos 
Darbo Federacija, kas karo metu ypač geistina.— •
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GRĮŽTA IŠPARDUOTOS U. S. WAR BOND 
KNYGUTES

Kunigai, profesionalai ir plačioji visuomenė 
gausiai remia

Cicero pirmiausia atsiliepė

Šiomis dienomis “Draugo” 
redakcijon pilte pilasi War

kauskas, P. Petrauskas, A. 
Ežerskis, J. Balkūnas, J. 
Raštutis, M. Pankus, G. M. 
čėsna, J. šaulinskas, J. Vai

Bonų knygutės, taip, kad tekina9 A JurgMtia gerb 
vos galima visų vardus su- kun R Ržklajtis pralotas
rašyti. Tai labai džiuginan
tis faktas, matyti musų uo
lius bendradarbius su tokiu 
įkarščiu bedirbant.

Patys pirmieji knygutes 
grąžino žinomos Cicero ko-

J. Ambotas, kun. J. Lietuvi
ninkas.

Iš profesionalų grąžino se
kantieji: dr. A. Račkus, dr. 
Palutsis ir adv. J. P. Uvick. 
Tikimės, kad ir trumpu lailonijos lietuviai, jų gerojo kiU savQ knv. |

ir nuoširdaus klebono kun
Igno Albavičiaus ir kun. Ab
romavičiaus lydimi.
Kiti kunigai irgi sugrąžino

Visi lietuviškų parapijų 
klebonai, artėjant piknikui, 
jau pradeda grąžinti U. S. 
War Bonų knygutes, kurios 
vaidins svarbią rolę meti
niame “Draugo” piknike La
bor Day, Vytauto parke.

Išpardavusias kny gėlės 
jau grąžino sekantieji kuni
gai: I. Albavičius, E. Abro
maitis, G. Paškauskas, J. 
Šlikas, J. šupšinskas, J. Stra

gėlės.
Visi dar labiau pasidar-t 

buokite, kadangi nedaug lai
ko tebeliko iki “Draugo” La
bor Day pikniko. Dar tiktai 
vienas mėnuo. Nelaukite pa
skutinės dienos. Jei galite, 
prisiųskite anksčiau, kad 
pikniko ruošimo laiku nebū
tų didelio suplūdimo.

Atsiminkite, kad per dnr.
“Draugo” metinį Labor Day 
pikniką bus $1,000.00 dova
nų U. S. War Bonais. Gal jūs kito laikinai spaudžia deši- 
būsite vienas tų laimingųjų nes gavo idėjos draugams-

SOVIETŲ MARYNAI MC6IUOSE

CDraugaa" Acme

Juodosios jūros sovietų laivyno marynai išlaipinti iš laivų atakuoja vokiečius Rosto
vo apylinkėse. Maršalo Timosenko armijai ginti Kaukazą nuo vokiečių padeda ir gar
sieji Dono kazokai, kurių kraštą vokiečiai užplūdo.

Ištvermės, idėjos 
Drauge!

Kaip iš kiekvienos orga
nizacijos, taip ir iš At-kų 
draugovės nariai vienas po

Vyriausybė traukia 
tieson Pe,rilio

U. S. teisingumo depar
tamento sekretoriaus (ge
neralinio prokuroro) Fran
cis Biddle nuosprendžiu 
traukiamas tieson naciona

Du vaikai 
žuvo gaisre

Namų rūsyje, 5347 Lynch 
avė., kilusiam gaisre sun
kiai apdegė Mrs. Winifred 
Federsen ir jos du vaiku

įgyti tuos War Bonus. XXX

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sėkmingas piknikėlis j Iš Lietuvai Gelbėti 
dėkui už parama Fondo 1 skyriaus 

sus-mo ir veikimoWest Side. — Praeitą sek
madienį parapijos “Rūtos” 
darže piknikėlis buvo tikrai 
sėkmingas. Nors iš ryto ge- ros 
rai palijo, bet po pietų pra
giedrėjo, pasirodė skaisti 
saulutė, o vakare prasidėjus 
pasilinksminimui, žmonių — 
kaip vietinių, taip ir svečių
iš kitų kolonijų susirinko

Misijų reikalai | Jown Of Lake Spulka -
new york. - Artimuo- |"SUpreme Savings” ai-

siuose Rytuose yra apie 160 i i .
milijonų krikščionių, pareiš laike savo rinkimus
kia kun. prel. Thomas J. 
McDonnell, Tikėjimo Plati
nimo dr-jos nacionalinis di
rektorius. Ir tų krikščionių 
tarpe tenai yra tik 8 mili
jonai katalikų. Dėl to Šven
tojo Tėvo Pijaus XII už rug 
piūčio mėnesį misijų inten
cijoje nurodyta melstis: 
“Dėl čiagimės rytinių ritu 
kunigijos Artimuosiuose Ry 
tuose”. .

Šėrininkai spulkos, Su
preme Savings and Loan 
kss’n, 1751 W. 4j7th St., 
praneša, jog jųjų metinis su
sirinkimas, Liep. 31 d., 1942 
m., vienbalsiai išrinko vėl 
Ig. Scigalski, Peter P. Ke- 
zon ir Paul Kubalica, kaipo 
direktoriai, 3 metams. Vie
nų metų papildymo direkto- 
riatas buvo paskirtas Albert 
Wanat. vienbalsiai.
Pilna Valdyba.

Ateinantiems metams pil- 
Šventojo Tėvo troškimas noji Supreme Savings and 

yra, kad Art. Rytuose tarp Loan Ass’n valdyba bus se- 
katalikų rastųsi vis dau- į kanti: Ig. Sciagalski, prez.,

ėms, tardami: Su Diev!...
...iki pasimatymo... — ke
liauju.. Tėvynė šaukia ją gel
bėti nuo priešų, o mano šven 
ta pareiga išgirsti šauksmą į kais. Byla iškeliama fede
įjp gypr’ ;ra1iniow» tniamn ari

čiai — dviejų metų jauna3 
linės muzikininkų unijos ■ berniukas ir 4 metų mergai 
prezidentas James C. Pet- Abu vaikai mirė ligoninė 
rilio podraug su kitais aš- je
tuoniais šios unijos viršinin

giau pašaukimų į kunigus. 
Nes tenai katalikybei sklei
sti dirva nepaprastai dide
lė, o darbininkų per maža. 
Įšėlusius dirvonus sėkmin
giausia laužti ir kataliky
bės sėklą sėti gali ne sveti
mieji darbininkai — kuni
gai misionieriai, bet savieji, 
ten gimę, augę ir savo kraš
tus ir žmones pažįstą kuni
gai. Šiandien jų yra per ma 
ža. Tad reikia melstis už 
pašaukimus į kunigus.

Po karo ten katalikų ku
nigus laukia nepaprastai di 
deli uždaviniai skleisti kata 
likybę. Tikimasi daug lai
mėti.

John Wieciech, vice-prez., 
Peter P. Kezon, sekr. ir ižd. 
Direktoriais yra sekančiais 
— John Kryskowski, Peter 
Radochomoski, Peter Low- 
nik, Frank Poradzisz, Al
bert Wanat, ir Charles J. 
Grablowski buvo paskirtas 
advokatas ir šiems metams. 
Moka 4%

Supreme Savings & Loan 
Ass’n ir šiais metais Liep. 
1 d. išmokėjo 4% . Įstaiga 
visais atžvilgiais kyla ir 
žmonės pradeda mėgti “Su
preme taupymo planą”.

Direktoriai visados yra 
pasiruošę patarti žmonėms 
jųjų pinigiškuose reikaluo
se, tik atsilankykite į Su
preme Savings & Loan įs
taigą, adr. 1751 W. 47th St.

Tik patvara veda į tikslą. 
(Schiller).raliniam teisme Chicagoj. 

Jie visi kaltinami sąmokslu 
nesiskaityti su Shermano an 
titrustiniu aktu.

Praeito liepos 25 d. Pet- 
rillo savo valdomos unijos 
muzikininkams užadraudė

WHFC-l450 kil.!
6755 So. Western Avenue 

Pbone: GROvehiU 2242

Taip vienas iš mūsų veik
liausių narių; jis draugovei 
organizuojantis buvo ir te
bėra pirmųjų narių eilėje;

... nepaprastai šiltos' die-j ^vingiausios darbininkas........ ..................... ....................

noa. tačiau tas nesulaiko Lie-' ra^SOVės parengimuose ir įojesngpotį į plokšteles,
tuvai Gelbėti Fondo nuo su- taUtm,ų 3ok,ų balet0 aoke’ 

jas — Jurgis Paškauskas.
Jis yra atvykęs iš Lietu

vos prieš 3 metus pas dėdę 
kun. J. Paškauską, Visų 
Šventųjų parapijos kleboną,
Roselande.

Bridgeport. — Nors vasa-

8irinkimo.
Liepos 28 d. skaitlingame 

susirinkime be kitų Lietu

didelis būrys, ir visi links
minosi iki vėlumos. Gražiai 
pasivaišinta, pažaista “bin- 
go”, padainuota, — vienu 
žodžiu, susirinkusieji vakarą 
praleido gražioje lietuviško
je nuotaikoje. Iš piknikėlio, 
be abejonės, parapija susi
lauks gražios naudos. Para
pijos šeimininkas, vaišinga
sis klebonas kun. J. Dam
brauskas visiems susirinku
siems ir taip nuoširdžiai pa- 
įėmusiems parapijos veiklą, 
taria karštą lietuvišką ačiū.

O dabar, ypač šią pasku
tinę savaitę, ne vien patsai 
klebonas kun. Dambrauskas, 
bet parapijos komiteto na
riai, ir podraug visi para
pijiečiai telkia visas galimas 
pajėgas, kad kuo stropiau
siai rengtis prie ateinančio 
sekmadienio, rugp. 9 d. Vy
tauto parke metinio Aušros 
Vartų parapijos pikniko. 
Vienas svarbiausių pasiseki
mų šiame piknike, tai laimė
jimų knygučių tikietų išpla
tinimas ir kaip galima grei
čiau jų grąžinimas. Dova
nos ?iam laimėjimui didelės, 
ir kiekvienam pravartu iš
mėginti savo laimę. Tik žiū
rėkite — pirmos keturios 
dovanos, kiekviena po $25.00 

War Bond; penkta dovana 
— du tonai anglių; paskuti
nė šešta dovana — kelionė 
hunu J Detrolt, Mich. Ir at
gal. Ką už tai pasakysite, ar 
neverta pamėginti, ką žinai, 
gal būsi vienas tų laimingų-' 
jų. _ J. K

vai ir lietuvių nukentėjusių
reikalų, nutarta atidėtą pik
niką ruošti rugpiūčio 16 d. 
Komisija susideda iš: pirm. 
St. Petrauskaitės, Viktoro 
Balandos, S. Tručinskienės, 
O. Bendikienės ir Savickie
nės. Piknikas žada būti šau
nus.

LGF skyrius nuoširdžiai 
kviečia visuomenę suvažiuo
ti į labdarių ūkį rugp. 16 d.

Laima

PRANEŠIMAS
Bridgeport. — Kat. Fed. 

26 skyriaus susirinkimas į- 
vyks seredoj, rugp. 5 d. 7:30 
vai. vakare šv. Jurgio para
pijos svetainėj. Visi prašo
mi dalyvauti. Valdyba

Jr

.. Ja

Draugovės nariai atsidė
kodami už jo darbštumą —

j kurios paskiau vartoojamos 
radijo programoms.

Vyriausybė juos kaltina 
sąmokslu neleisti gaminti 
ir pardavinėti fonografi- 
nius rekordus (plokšteles) 
ir radio transkripcijas. Ne
leisti nepriklausantiems 
unijai muzikininkams groti

nevien surengė puikias iš- radijo stotyse.
leistuves pereitą šeštadienį, 
rugp. 1 d., Hollywood Inn, 
bet ir gražią dovanėlę įteikė 

į — foto aparatą. Kadangi bū
damas malonaus, nuolaidaus 
būdo, tai turėjo daug drau
gų, kurie susirinko ątsisvei- 
kinti ir palinkėti sutriuškin
ti priešų eiles ir sveikam 
grįžti.

Išleistuvėse dalyvavo gar
bingų svečių: ‘Draugo’ adm. 
kun. P. P. Cinikas, MIC,, vi
si atstovai iš kitų miestų 
atvykę į studentų ir profe
sionalų seimą, būtent iš Wa- 
terbury, Conn., Worcester,

Vyriausybės kaltinime iš 
kelta net aštuoni nusikalti
mo punktai.

Mass., Detroit, Mich. Visi 
linksmai ir lietuviškai pasi
linksmino ir palinkėjo būsi
mam kariui ištvermės.

Draugovė laikinai nustojo 
uolaus nario, bet tikisi, ka
rui nurimus, Jurgis sveikas 
sugrįžęs vėl darbuosis mūsų 
tarpe. Tad, idėjos drauge, 
pasisekimo! Narė

1VIH K STI BIO
I94r. m* Street

M' - ( ffty

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — 8ERMEGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

8UKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

labai gerus rūšies mulcrų kmUlninl. kailiukais papuoštAkt arba 
elnth kolai |«i>klirkla rniit m Intom fa kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MAKD1EN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav. f -

DIDEIAS I&PARDAVTMAS MUSŲ 
MIIJJMAKO STARO M LZ, ĮKA

LINI V INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLU- 
TES su ••cases” — $35.00, $37.50. 
$45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
HMUIKOS, 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 SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — $150. $3.00, $5.00,
$10.00 tr $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrSmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50. 
$23.50, $35.00. $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 dalių CJ&rne- 
t&zns, Triūboms. Sazaphones, 
8muikoms Ir Gultarams. 

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Mazwell St., Chicago.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vi-a 
Chicago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOVLEVARD OOI4

B

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

POCAHONTAS, / r
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiama dydžio — Tikra® Bargenas............
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lU.OU 
5832 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.65

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

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

1T1ARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienlntėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHOLESALE 
, FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk i mflsų Jardą Ir apžlftrftk ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MII.I/- 
W0RK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčlų, vis
ky, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dvi konstruk- 
cijdk ir pertaisymo namų.

Storin Sash, Combination — Door and Insulation 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St Tel. VICtory 1272
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Mūsų naminis frontas 
yra mūsų visų pareiga

šį karą reikia vadinti 
plieno karu. Iš plieninių 
šautuvų plieno kulkomis 
priešas šaudomas; plieni
niai tankai neša priešui 
mirtį kovų laukuose; plie
niniai laivai skandina prie
šo laivus jūrose. Plieno rei
kšmę šiame kare geriausia 
supranta plieno gaminto
jai, kurie gamyboje daro 
rekordus, nes nėra laiko 
sudėti rankas ir ilsėtis, kai 
reikia atkakliai kovoti su 
priešu, ginti šalies laisvę.
Iš visų plieno fabrikų karo 

gamybos vadovybei Wa- 
shingtone kuone kasdien 
pranešama džiuginančių ži
nių, kad plieno gamyba di- 
didžiausiu ir rekordiniu 
spartumu vykdoma. Ir pa 
žymima, kad tas spartu
mas nebus nutrauktas iki 
bus laimėtas karas, iki mū 
sų šalies laisvės priešas bus 
suklupdytas.

Bet negana yra džiūgau
ti, kad plieno gamintojai 
|iek daug aukojasi. Reikia 
ir mums kiekvienam ir vi
siems tokiu pat būdu au
kotis už šalies laisvės ap
saugą. Nes jei šalis netek
tų laisvės, jos netektų ir 
kiekvienas žmogus. Kas 
neturi laisvės, tas skaitosi 
nelaisvis, arba vergas. Tad 
kiekvienas amerikietis turi 
žinoti, kad karo metu yra 
jo šventa pareiga rūpintis, 
kad plieno fabrikams ne
pritrūktų medžiagos gamin
ti plieną. Kiekvienas ameri
kietis šiandie turi rinkti 
kad ir mažiausius gelžga
lius ir surinkus tai visa pa 
vesti geležies laužo pirk
liams, kurie surinktą laužą 
dideliais kiekiais siunčia į 
plieno fabrikus. Plieno ga
myba turi vykti, tirpymo 
krosnys visados turi būti 
įkaitusios ir darbas nė vie-

Žymi lietuvių 
finansinė įtaiga

MES 
MOKAME* mm

KEISTUTO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION=

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

1

DETECTIVE RILEY
, IP I’VE ■ 

made
mistakE | y I’LL 4 
APOLOGIZE 

bLATERJJ

i GENTlEMEn' 
WHAT’S GOlNG 
iON??HER6, , 
* RlLEY,rWHAT 

[ARE YOU J

op all tu£ H ;
‘cONFOUNDED W
> IMPERT INEMCE T 4 
H ERE ! TAKE YOUR

> HANDS OPFME? ’
MARKME.ftlLEV’ 
vou’il Ray kM 
DEAClv

P coe 'Wr 'dl I This.’ K

BEG PARDON 
MR. RILEY*’ 
PROFESSOft 

► hartley's 
GUEST HAS 

bARRIVED.r

VERV GOOD, <
► 'MĖLIAMS'

SHOW THE
GENTlEMAN
IN AND TEUL 
PROFESSOR 
į HARTLEY « U aaJut

’ GUESS I'LL 1 
POP OFF NOX 
OL’ MAN ’JOIN 
. THE LADlES < 

L V'KNOW.’J

JUST SlT BACK AND 
take rr easy , SiR • 
RONAlD.’I'D QATHER 
. YOU DlDN'T fry; 
LlEavE 
1 JUSTvF f' MA

i ISMDULDSAS Hfc'S R 
DOING RATHER WELL, 

HARTLEY, YOU OLD j 
fr REPROBATE.'^

,ną minutą nenutrauktas. 
Tas visų žmonių aukojimą- 
sis dar daugiau paakstina 
plieno gamintojus atlikti 
rekordinius darbus.

Gal kas paklaustų, ar gi 
nepakanka plieno gamy
bai vienos geležies rūdos, 
kam čia reikalingas gelžga
lių rinkimas. Taip, geležies 
rūdos fabrikai turi pakan
kamai. Bet ima daugiau 
laiko iš jo gaminti plieną. 
Geležies laužus gi suvertei 
į tirpyklas ir netrukus iš to 
jau galima gaminti plieną. 
Tad čia ir yra svarbiausio
ji priežastis, kodėl gelžga
liai renkami. Tuo keliu su
trumpinama plieno gamy
bos procedūra. Nes laikas 
yra brangus, tad ir darbas 
turi būti skubus.

Sudegė kataliku
I v Vi
bažnyčia

Žiniomis iš Pittsburgho, 
Pa., Bethel miestely sudegė 
Šv. Valentino katalikų baž
nyčia Gaisras kilo iš nežino 
mos priežasties ir tai lai
minimo metu. Kilo sąmyšis, 
kai visi puolėsi prie durų. 
Apie 35 asmenys sužeista.

Plėšikams kliuvo 
apie 2,000 doleriu

Trys plėšikai anksti rytą 
sulaikė automobiliu' važia
vusį arti savo namų, 9525 
So. Leavitt gt., Charles 
Schwingl, 52 m., su savo 
žmona Teresa, 51 m. amž. I
Abudu apdaužė, atėmė 1,800 I 
dol. pinigais ir žiedą vertės 
apie 200 dol. ir paspruko.

Schwir*gl turi valgomųjų 
daiktų krautuvę, 9700 So. 
Western avė. Jis pinigus iš 
krautuvės vežėsi namo.

Taupykite... Džiaugsilės
JCSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGIČIAMS ' 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

46-ti metai 
sėkmingai patarnauja

PRIEŠUI PUOLANT IŠ ORO

Rugpiūčio 12 dienos vakare Chicago srityje bus bandy
mas visiško nutamsinimo, kas tęsis pusę valandos. Bus 
taip, lygiai kad Chicagą ir jos apylinkes pultų priešas iš 
oro. šiame ir kituose “Draugo” numeruose atvaizdais pa
rodysime, ko nereikia daryti, jei būtų gauta žinia, kad 
priešo bomberiai artinas prie Chicago ir paskelbta visiš
kas miesto ir apylinkės nutamsinimas.

Visu nutamsinimo ir priešo atakos 
metu, nešauk nieko telefonu. Jis bus 
užimtas karo autoritetų įvairiems pra
nešimams į centrus apie esamą padėtį.

Neuždaryk gazo ir vandens (main) 
vamzdžių eavo namo. Vandens gali pri
reikti gaisrui gesinti. Jei bus reikalas 
vandenį ir gazą uždaryti, tai atliks val
džios inžinieriai.

Jauni vagys 
nenori aukso

Chicago Lawn nuovados 
policija suėmė Richard 
Adamčyk, 12 metų, 7040 S. 
Justine avė., ir Harold 
Koestner, 15 m. amž., 1452 
W. 70 gat. Policija juos už
tiko lipant pro langą į G. 
Wieschitich namus, 7238 S. 
Campbell avė.
Policininkas George John- 

ton suimtuosius apklausinė 
damas patyrė, kad jie ke
lioliką namų apvogę ir jo 
paties, policininko, namus. 
Jie išpažino, kad iš policinin 
ko namų tarp kita pavogę 
revolverį. Netrukus jie ant 
to revolverio pastebėję John 
ston pavardę, tad jį 
grąžinę kulkas iš jo išėmę.

Kitam atsitikime vagiliai 
tarp savo grobio radę ketu 
ries auksines penkių dole
rių monetas. Jie atsimi
nę, kad aukso negalima lai
kyti ir gali būti susekti,

Antrąkart tieson 
už žmogžudystę

Chicagoj pradėta nagri
nėti byla Mrs. Harriet Tra- 
cy, 70 m. amž. Ji kaltniama 
savo antrojo vyro nužudy
mu.

1912 m. jinai buvo pa
traukta tieson už savo pir
mojo vyro nužudymą, bet 
buvo išteisinta.

“Jury” sudaro 9 moterys 
ir 3 vyrai.

Dingo viešbučio 
klerkas su pinigais

Pirmadienį nežinia kur 
staiga dingo Croydon vieš
bučio, 116 No. Rush gt.',’ 
klerkas. Apsižiūrėta, kad 
su juo dingę ir iš geležinės 
spintos 8,567 dol. pinigais, 
karo bonais ir brangenybė
mis.

tad tas monetas jie stačiai 
numetę.

Chicagoj renkamas 
geležies laužas

Karo gamybos boardo 
liekanų rinkimo direktorius 
Illinois valstybėje, Natha- 
niel Laverone, pranešė, kad 
Chicagoj pradėta rinkti 
įvairiausios geležies ir plie
no liekanos. Pirmiausia šis•
darbas vykdomas miesto 
daly tarp Harrison, Roose- 
velt, Wabash ir Ashland 
gatvių. Jei tas turės pavy- 
kimo, tada rinkimas bus vy 
kdomas ir kitose miesto da 
lye.

WPA darbininkai pen
kiais sunkvežimiais leidosi 
rinkti liekanas. Šalies vy
riausybė šį darbą finansuo
ja.. Ųž vertingas ir stam
bias j “ liekanas vyriausybė

vamzdžiai ir įvairios maši 
nerijos ir jų dalys.

Teisėju rinkimai
Gubernatorius Green pa

skelbė specialus dviejų tei
sėjų rinkimus 16-j am Cir
cuit teismo distrikte, kuris 
apima De Kalb, Du Page, 
Kane ir Kendall apskritis.

Rinkimai įvyks generali
nių rinkimų dieną, lapkri
čio 3 d.

Policininkas nušovė 
bėgantį jaunuolį .
Naktį prieš pirmadienį 

policijai pranešta, kad West 
Sidėje kažkoks vyras auto
mobiliu trankosi — nepap- 
rastai greit triukšmingai 
važinėja. Nuvyko policija į 
24-ą ir Whipple gat. skers
gatvį ir susidūrė su važiuo 
jančiu jaunu vyru. Tas, pa
matęs policiją, leidosi dar 
greičiau važiuoti tikslu pa
sprukti. Policija keletą blo
kų vijosi. Pagaliau vejamo 
autoisto automobilis smogė 
į stulpą ir patsai vyras iš
lipęs ėmė bėgti. Kai šau
kiamas nesustojo, policinin 
kas paleido kulipką ir tas 
susmuko. Vietoje nušautas.

Identifikuotas Anthony 
Pocica, 18 m. amž., 2332 
W. 19 gat. Jis automobilį 
pasiskolino nuo savo drau
go Stanley Sitek, 18 m.
amž. ,

Stotys sekmadieniais 
uždarytos
Louisiana valstybės nuo

sprendžiu visoj šioj valsty
bėj sekmadieniais uždary
tos gazolino stotys. Guber
natorius pasirašė bilių. Šį 
bilių rėmė ir New Orleans 
arkivyskupas J. F. Rummel.

Katalikiška mokykla 
Cairo miesto

St. Columban misionierių 
žurnale “Far East” kun. 
Patrick O’Connor rašo apie 
savo lankymąsi Egipte. 
Apie Cairo jis tarp kitako 
rašo:

“Tą vakarą vėlai einant 
žmonių judančiomis ir ge
rai nušviestomis gatvėmis 
europiečių gyvenamoj biz
nio daly priėjau didelę baž
nyčią su vienuolynu ir greta 
šio nemaža mokykla. Tarpe 
palmių kažkas drėkino ža
liuojančią veja... Taip, atsa 
kė klausiamas drėkintojas. 
Čia katalikiškas vienuoly
nas. Paskiau į vidų ir su
tikau prancūzų kanadietį 
pranciškoną.

“Mokykla (jis man sakė) 
turi daug mokinių, kaip 
krikščionių, taip nekrikščio 
nių. Net mahometonų ir žy 
dų berniukai Lanko krikščio 
niškoz doktrinos kursus ir 
jie sunkiai dirba, kad gauti 
aukštus atžymėjimus. Perė
jusių katalikybėn mahome
tonų yra labai mažai. Visgi 
šios mokyklos daug alum- 
nų, kaip ir Švč. širdies mo
kyklos Cairo alumnų, per
eina Katalikų Bažnyčion”.

Darbininku unijos 
bando taikintis
Chicagoj turi suvažiavi

mą United Automobile Wor 
kers (CIO) organizacija. 
Čia pat mitinguoja Ameri
kos Darbo federacijos pil
domasis boardas. Tad iškel 
ta sumanymas abi šias or- 

j ganizaacijas sutaikinti ir 
sujungti jas krūvon. Tas 
norima atlikti sekminges- 
niam karo vykdymui, kad 
panaikinti tarp unijų nesu
sipratimus, kokius kuriems 
darbus dirbti.

Taikos sumanymą iškėlė 
Philip Murray. CIO prezi
dentas.

.Suimtas jaunuolis, 
ieškomas jo sėbras
Po geroko galo vijimosi 

ir apšaudymo pagaliau po
licija sugavo automobiliu 
važiavusį Leonardą Kuli- 
gowskį, 19 m. amž., 1026 
No. Ashland avė. Su juo 
važiavusiam jo sėbrui pasi 
sekė pasislėpti. Jis ieško
mas. Policija sako, kad gal 
tasai sėbras yra pašautas.

Rotterdamui atstatyt 
reikia 15 metu

BERNAS, rugp. 3d.—Pa
sak šveicarų spaudos, vokie
čių laikraštis Voelkischer 
Beobachter paskelbė olandų 
nacių majoro Muller pareiš
kimą, jog sugriautam Rot
terdamui atstatyti reiksią 
penkiolikos metų.

Laikraštis rašo, jog Mul- 
leris, artimas olandų nacių 
vado Anton Mussert drau
gas, įsigavęs į Rotterdamo 
majorus dėl savo “ekonomi
nių ir organizacinių gabu
mų.”

X Prelatas M. Krušas da
bar atostogauja Ashbury 
Park, N. J. Vakarais ten es
ti užtemdinta (blackout) ir 
pakrančių pasivaikščiojimo 
takai nuo jūrų užtiesti au
deklu. Namuose draudžiama 
degti šviesos. Porčiai ir lan
gai turi būti uždengti. Va
sarotojų, sako, vis gi pilna 
net ir vakare eina bizniai 
pakrančių krautuvėse ir ki
tose įstaigose, tiktai prie 
uždarytų langų.

X Keistučio Klube, kurį 
komunistai, būdami didelėje 
mažumoje, jau nuo seniai 
nori užvaldyti ir jo iždą pa
naudoti komunistinei propa- 

(gandai, praeitą sekmadienį 
gavo tokį smūgį, kaip džep- 
sai prie Midway salų. Už kė
limą triukšmo per susirin
kimus jie gali būti dar ne 
tik nubausti, bet ir iš klubo 
išmesti. Tokiu vardu klubui 
sarmata, jei desėtkas-kitas 
komunistų jame triukšmau
ja.

X Brolis Jonas Peldžius,
“Draugo” spaustuvės užvaiz 
da, patenkintas atostogomis, 
kurias praleido Rytinėse val
stybėse, kupinas energijos 
vėl eina. savo pareigas. Br. 
J. Seibutis ir S. Montvydas, 
kurie atostogavo Kenosha, 
Wis., poilsiu patenkinti, bet 
nepatenkinti tuo, kad mažai 
sugavo žuvies. Br. Seibutis 
yra didelis meškeriojimo mė
gėjas.

X Judamieji garsiniai pa
veikslai iš California ir Pa
lestina, taip pat iš šv. Pran
ciškaus gyvenimo ir prelato 
Juliaus Maciejausko auksi
nio jubiliejaus iškilmių bus 
rodomi rugpiūčio 4 d. Šv. 
Antano parapijos salėj 8 vai.

X Dievo Apvaizdos para
pijos piknikan praeitą sek
madienį Vytauto parke, nors 
iš ryto lietaus lijo, bet į pa
vakarį, išgiedrėjus, susirin
ko daug žmonių ir smagiai 
praleido laiką. Piknikas pa
rapijai davė nemažai pelno.

X Jurgis Paškauskas, vie
nas Ateitininkų draugovės 
narių, šią savaitę išvyksta 
į kariuomenę. Praeitą šešta
dienį dna.ugovė buvo suruo
šus jam išleistuves Holly- 
wood salėj. Išleistuvėse da
lyvavo nemažai ir S. ir P. 
Są-gos seimo Atstovų.

X Kun. J. Prunskis, nuo
latinis “Draugo” bendradar
bis, šiomis dienomis susižei
dė koją. Kad ir šlubuoda
mas, bet atlieka visas jam 
pavestas parapijoj pareigas 
ir nuolatos rašo “Draugui”.

X Dr. Devenis, kuris A- 
merikos valdžios rūpesčiu 
buvo išlaisvintas iš Rusijos, 
dabar yra Indijoj Bombay 
mieste, iš kurio gauta teleg
rama, kad vyksta į Ameri
ką.

X Kun. E. Abromavičius, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, vikaras šiuo metu atos
togauja savo gimtiniame na
me, Bridgeporte.


