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U.S. AVIACIJOS VIRŠININKAS MASKVOJ
Japonai rengiasi antram frontui 
prieš Jungtines Valstybes

Reikalauja išvyt japonus iš Aleutų

Tankerio vyrai Gen. Bradley atvežė Stalinui 
Prezidento Roosevelto laišką

Vokiečių parašutnikai Kaukazo fronte
LONDONAS, rugp. 5 d.— 

Šiandie Tokijo radio paskel
bė japonų kalbėtojo pareiš
kimą, jog japonams užėmus 
bazes Aleutų salose, tarp 
Alaskos ir šiaurės Azijos, 
sudaro “Amerikai tikrą ir 
tiesioginį pavojų.”

Kalbėtojas, japonų laivy
no spaudos dalies comm. 
Pashiro, tvirtino, jog jau 
esanti paruošta dirva ata
koms ant Amerikos žemyno 
iš abiejų pusių, šias atakas, 
pasak jo, pravesiąs Japoni
jos laivynas iš Pacifiko ir 
ašies laivyno pajėgos iš At
lanto.
Senatoriai Reikalauja.

LOS ANGELES, rugp. 5 
d.—Baigdama vienos savai
tės inspekciją pietinės Kali
fornijos aviacijos industri
joj Truman senato komisija 
įspėjo Los Angeles šiandie, 
jog turi būti imtasi “tuojau, 
smarkių ir vieningų žygių” 
išvyti japonus iš Aleutų sa
lų.

Šen. Burton, kalbėdamas 
komisijos vardu, pareiškė, 
jog pietų Kalifornijos avia
cijos industrijoj gamyba la
bai sėkminga ir komisija

Užėmę miestą

I BERLYNAS, rugp. 5 d. 
—Berlyno radio paskelbė 
nacių karo vadovybės pra
nešimą, jog vokiečių stor- 
mtruperiai užėmė svarbų 
geležinkelio mazgą Kro
potkin, 125 mylios į pietus 
nuo Rostovo ir tuo pačiu 
laiku pereita Kuban upė 
tarp Kropotkin ir Arma- 
viro.

Nacių komunikatas pa
reiškė, jog Kuban upė 
šiaurvakariniam Kaukaze, 
kuri įteka į Juodąją jūrą, 
pasiekta GO mylių frontu.

Britai atakavo , 
Ruhro kraštą

LONDONAS, rugp. 5 d.— 
Britų bombanešiai atakavo 
taikinius Vokietijos Ruhro 
krašte, kai tuo pačiu laiku 
kovos orlaiviai atakavo gele
žinkelius ir kitus taikinius 
okupuotoje teritorijoje.

Nakties atakose žuvo du 
britų orlaiviai—bombanešis 
ir kovos orlaivis.

Vokiečiai pasiuntė nedide
les pajėgas orlaivių pieti- 
nėn ir pietvakarių Anglijon 
ir pietų Valijon. Britų ofici
alūs pranešimai skelbia, jog 
pašauta aštuoni nacių bom
banešiai.

specialiai reportuosianti apie 
masinę militarinę transpor
taciją.

Japonai ruošias 
žygiams

Gen. MacArthur Štabas, 
rugp. 5 d.—Japonijos jūrų, 
žemyno ir aviacijos veiks
mai šiaurinėj Naujosios Gvi
nėjos daly j duoda suprasti 
apie galimus priešo plates
nius žygius.

Gen. MacArthur komuni
katas tepranešė apie papras
tus žvalgybos ir saugumo 
veiksmus visose zonose.

Nežiūrint sąjungi ninku 
aviacijos ir žemyno kariuo
menės aštrių atakų, japonai 
tebesilaiko tvirtai užimtame 
Kokoda aerodrome.

Žvalgybos aviacija prane
ša, jog matomai 170 mylių 
šiaurinės N. Gvinėjos pajū
ryje japonai susilaukė avia
cijos paramos.

Vokiečių klastos 
Leningrado fronte

MASKVA, rugp. 5d.—Val
stybės saugumo komisaras
P. Kubatkin šiandie pareiš
kė, jog prie apgultojo Le
ningrado vokiečiai naudoja 
špionažą, klastą ir įvairiau
sias kitas taktikas, kad pra
laužtų rusų linijas.

Rubatkinas Pravdoje ra
šo, jog syžeistas vyras rusų 
uniformoj buvęs paimtas li
goninėn, kur jis bandęs iš
gauti informacijų apie reik
menų tiekimą rusų kariuome 
nei. Jis buvęs nuteistas karo 
teisme.

Komisaras taip pat pareiš 
kė, jog vokiečiai panaudoja 
kaimiečių drabužius, kad į- 
sigautų rusų užfrontin. To
dėl, pasak komisaro, nėra 
galima pasitikėti asmeniu 
vien dėl to, kad jis yra uni
formoje ir turi dokumentų.

Kento sūnui 
Prezidento vardas

LONDONAS, rugp. 5 d.— 
-Vakar pakrikštyta Kento 
kunigaikščio vieno mėnesio 
Sūnus, kurio vienu krikšto 
tėvu buvo Prezidentas Roo
seveltas. Pirmas amerikietis 
britų karališkosios šeimos 
nario krikšto tėvas.

Vaikas pakrikštytas Mi- 
chael George Charles Frank
lin. Paskutinysis vardas duo 
tas Prezidento Roosevelto 
garbei.

LONDONAS, rugp. 5 d.— 
Britų vyriausybė formaliai 
šiandie panaikino 1938 me
tais sudarytąjį garsųjį Mun- 
cheno paktą, po kurio prasi
dėjo Čekoslovakijos padali
nimas. Tuo pačiu kartu pa
reikšta, jog į Angliją netu
rės jokios įtakos “bet kokie 
pakeitimai 1938 metais ir po 
1938 metų” sudarant Čeko
slovakijos ribas ,po karo.

Užsienio sekr. Edenas že- ( 
mesniuosiuose parlam e n t o • 
rūmuose, paskelbė, jog britų! 
politika remiasi formaliu' 
pripažinimu Čekoslovakij o s į 

vyriausybės Londone i r 
premjero Churchillo pareiš
kimu, jog vokiečiai patys 
panaikinę Muencheno paktą.

Tuo pačiu laiku Edenas1t>
ir Čekoslovakijos užsienio 
mihisteris Jan Masaryk pa
sikeitė notomis.
f' * •

Netrukus prasidės 
AFL, €10 pasitarimai

CHICAGO, III., rugp. 5d. 
— Tikimasi, jog Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
pasitarimai, kuriose bus 
svarstoma abiejų milžiniškų 
darbo pajėgų organizacijų 
subendrinimas, gali prasidė
ti dviejų savaičių bėgyje.

Amerikos Darbo Federaci 
jos pirmininkas Green pa
reiškė, jog bus pasiūlyta, 
kad “CIO sugrįžtų į AFL, 
darbo namus.”

šie pasitarimai aiškiau 
pradėjo kristalizuotis vyks
tant Chicagoje CIO auto 
darbininkų unijos konvenci
jai Sherman viešbutyje.

BERLYNAS ,rugp. 5 d.— 
Nacių radio paskelbė, jog 
britų orlaivis sudužo Švedi
joje. Lakūnas internuotas.

. .... CUrauiM" Acine tei«pa<i<oi
Britų tankeno įgulos nariai kinai praktikuojasi asbesto drabužiuose su kaukėmis. 

Iš sutorpeduotų laivų įgulos vyrai įsirengę į tuos drabužius gali be baimės valtimis 
irtis per liepsnojantį jūroje aliejų.

Britai panaikino KARO EIGA 
Municho paktą EUROPA.

Vokiečiai pasiuntė savo 
parašutininkus ir tankus 
rusų užfrontėn, kai rusai 
priversti pasitraukti iš 
Bclaja G H na apylinkės 
šiaurės Kaukaze.

Tuo tarpu Jugoslavijo
je gen. Michaiiovičiaus 
partizanai tebetęsia kovas 
ir nukovė 1,400 ašies ka
riuomenės ir žygiuoja 
šiaurėn Belgrado link.

Susidarius geresnėm oro 
sąlygoms britų aviacija 
pravedė atakas Vokietijo
je ir okupuotose nacių te
ritorijose.

AMERIKA.
Amerika pasiuntė Mas

kvon maj. gen. Bradley, 
kuris nuvežė Prezidento 
Roosevelto laišką Stali
nui.
TOLIMIEJI RYTAI.

Tikimasi platesnių ja
ponų žygių Naujosios G vi 
nėjos šiaurinėj dalyj. Są
jungininkų bombane šiai 
tebetęsia savo atakas. 
AFRIKA.

Sąjungininkų bombane
šiai atakavo ašies laivus. 
EI Alamein fronte tebe
vyksta pasiruošimai.

Paaukštino 35 rusų 
generolus

MASKVA, rugp. 5 d.— 
Sovietų komisarų taryba 
šiandie paskelbė, jog Ivan 
Volkotrubenko ir Boris She- 
remetovą pakėlė į Įeit. gene
rolus ir 33 raudonosios ar
mijos vadus pakėlė į majo
rus generolus.

Saulė teka 5:50 vai., saulė 
leidžias 8:04 vai.

Jugoslavų partiza
nai tebeveikia

LONDONAS, rugp. 5 d.— 
Šiandie pranešama, jog gen. 
Michaiiovičiaus part i z a n ų 
kariuomenė nukovė 1,400 
ašies kariuomenės, sužeidė 
600 ir paėmė belaisvėn 1,000 
viename didesniųjų mūšių 
Bosnijos apylinkėse, šių nu
kautųjų ir suimtųjų ašies 
kareivių tarpe yra vokiečių, 
bulgarų ir kroatų.

Bulgarijos kariuomenė pa 
sitraukusi iš šio sektoriaus 
ir kovos tebevykstančios 
tarp Jugoslavijos partizanų 
ir ašies kariuomenės.

šie pranešimai gauti for
maliu komunikatu iš gen. 
Michaiiovičiaus štabo Jugo- 

, si avi jos ir šiandie paskelbti 
Jugoslavijos vyriausybės.

Jie paskelbė, jog užėmę 
Prozor ir Gorni Vakue mie
stelius Bosnijoj, V r bos upės 
apylinkėje, partizanai žy
giuoja pagal upę į šiaurę.

h
Reikalauja suvaržyt 
nacius Argentinoj

BUENOS AIRES, rugp. 5 
d.—Grupė radikalų atstovų 
įnešė kongresan rezoliuciją, 
kuria klausiama Argentinos 
vyriausybę ar “nelaikąs bū
tų pravesti vienerių metų 
senumo rekomendaciją su
varžyti Vokiečių Nacional
socialistų partijos veikimą’ 
Argentinoje.

Prieš ketveris metus vy
riausybė įsakė panaikinti 
nacių partiją ir jai priklau
santį vokiečių darbo frontą.

MASKVA, rugp. 5 d.— 
Maj. gen. Follett Bradley, 
buvęs Jungtinių Valstybių (

Nuskandino ašies 
laivus prie Afrikos

KAIRO, rugp. 4d.—Sąjun
gininkų sunkieji bombane
šiai, kurių tarpe galėjo da
lyvauti ir Amerikos didieji 
bombanešiai, pataikė į tris 
didelius priešo prekybinius 
laivus rytinėj Viduržemio 
jūros dalyj.

Kiti orlaiviai pataikė į ka
riuomenės ir reikmenų lai
vus, saugomus orlaivių ir 
karo laivų, netoli nuo Libi
jos bazės Bardia.

Egipto fronte, pasak bri
tų, anglų sargybos daliniai 
sustiprino savo atakas įvai
riose EI Alamein fronto da
lyse. Taip pat aiškiai pagy
vėjo h* artilerijos apsišaudy
mas.

WASHINGTON, gru d. 5d 
—Pranešama, jog Australi
joj ir Afrikoj daugelis Ame
rikos bombanešių nevartoja
mi, nes nespėjama pristatyti 
jiems dalių.

rytų vadovybės pirmosios 
aviacijos pajėgų vadas, at
vyko Maskvon specialiai mi
sijai, kad sustiprintų Ameri
kos panamą Rusijai.

Generolas Maskvon atvy
ko vakar naktį savo valdo
mu orlaiviu—Amerikos bom 
banešiu B-24 ir atvežė Pre
zidento Roosevelto laišką 
Stalinui. Jo kelionė orlaiviu 
iš Washingtono į Maskvą 
truko dešimtį dienų.

MASKVA, rugp. 5 d.— 
Pranešama, jog vokiečiai 
siunčia jarašutininkus gru
pėmis po 100 ir 150 ir ma
žus tankus šiauriniam Kau
kaze, kai tuo pačiu laiku 
rusai buvo priversti pasi
traukti Belą ja Glino. apylin
kėje.

Laivyno laikraštis Raudo
nasis Laivynas, pareiškė, 
jog rusų karo laivai Azovo 
jūroje sulaikę vokiečių pas
tangas perkelti kariuomenės 
paramai kovoje į pietus nuo 
Rostovo.
Bando Užimti Stotis.

Raudonoji žvaigždė rašo, 
jog nacių parašutininkai, 
apginkluoti kulkosvaidžia i s 
ir mažais tankais aprūpinti 
daugiausia bandoma nuleis
ti tirštai apgyventose vie
tose ar geležinkelių stotyse. 
Matomai, norima užimti su
sisiekimo centrus, kol bus 
prisiųsta mekanizuota para
ma.

Toliau Raudonoji žvaigž
dė pareiškia, jog esą būtina 
suorganizuoti civilius gyven 
tojus kovai prieš parašuti
ninkus, kurie gali sudaryti 
rusų užnugariui rimtą pavo
jų-

U. 5. lakūnų atakos 
Kinijoj prieš japonus

CHUNGKINGAS, rugp. 5 
d.—Leit. gen. Joseph W. 
Stilwell komunikatas pareiš
kė, jog Amerikos bombane
šių atakos ant japonų įren
gimų Hankow apylinkėje, 
prie Yangtse upės, sužalojo 
prieplaukas, sandėlius ir lai
vus. Atakos pravesta vakar.

Japonijos karo orlaiviai 
atakavo Kweilin, 250 mylių 
į šiaurvakarius nuo Canton, 
šį rytą ir iš pranešimų aiš
ku, jog trys jų pašauti.

Už laisvę Indija 
žada paramą

BOMBAY, rugp. 5 d.- 
šiandie visos Indijos kon
greso partijai patiekta nau
ja rezoliueija, kurioje pa
reiškiama, jog jei Indijai 
būtų suteikta laisvė, vyriau
sybė “nuoširdžiausiai ir be 
jokių rezervų pasiskelbtų 
sąjungininkių tautų pusėje, 
sutikdama sutikti japonų ar 
kieno kito agresiją ginkluo
tu pasipriešinimu.”

Pats Gandhi, kurio rezo
liucija apie susitarimą su 
Japonija paskelbta vakar, 
šiandie paantrino, jog jis 
tai yra pareiškęs, bet jis pa
brėžė niekados nesąs pareiš
kęs, kad Japonija ir Vokie
tija laimėtų karą.
Baimes Penktadieni •

Tuo tarpu kongresas penk 
tądien} balsuos rezoliuciją, 
kuria reikalaujama, kad visi 
Indijee gyventojai paskelb
tų civilinį nekaplusnumą 
britams, kol nebus Indijai 
suteikta nepriklausomybė.

Savo pranešime britai, pa
skelbdami Gandhi suformu
luotą rezoliuciją, kurioje 
pareiškiama, jog nldijai 
esant laisvai, ji greičiausiai 
bandytų susitarti su japo
nais, pabrėžia, jog visa kon
greso partijos vadovybės su
darą įvairiausi pataikauto
jai ir apyzeriai.

CHICAGO, III, rugp. 5d. 
—Miesto Taryba nusprendė, 
jog nuo rugpiūčio 16 dienos 
moterims nebūtų leista svai
galai prie baro.
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Kunigų Vienybės
seimas

Willkes - Barre, Pa. — 
Kunigų Vienybes seimas 
liepos 28 dieną Wilkea- 
Barre buvo pradėtas Šv. 
Trejybės bažnyčioje šv. Mi
šiomis, kurias laikė klebo
nas kun. J. K. Miliauskas, 
asistuojant kun. V. A. Šim- 
konui, diakonu ir kun. J. 
Savuliui, subdiakonu. Cere
monijų vedėju buvo kun. 
J. Aruškevičius. Pamokslą 
pasakė kun. J. Kidykas, 
S. J.

Per pamaldas bažnyčia 
buvo beveik pilna žmonių. 
Giedojo mišrus įvairių pa
rapijų choras ir apylinkės 
vargonininkai, vadovauja
mi vietinio vargonininko.

Į seimo prezidiumą buvo 
išrinkti: kun. Ig. Aibavičius 
— pirmininku, kun. V. Šim- 
konis — vice-pirmininku ir 
kun. dr. J. Vaškas, MIC. — 
sekretorium. Į rezoliucijų 
komisiją įėjo: kun. dr. K.
Rėklaitis, MIC., kun. dr. J. Namas ir daiktai nufotogra- 
Končius ir kun. J. Andriuš- fuoti ir tilpo visuose anglų
ka.

Pirmas posėdis užtruko 
ligi 1 vai. Tada visi seimo 
dalyviai turėjo bendrus 
pietus ir 2 vai. nusifotogra
favo.

Tuojau po to prasidėjo 
popietinis posėdis. Jame il
giausiai buvo svarstytas 
Lietuvos

Sioux City, Iowi.. — Pa
rapijos piknikas kuris įvyko 
liepos 19 d., gana gerai pa- 

pasiuntinybės sisekė. žmonių susirinko di- 
prie Šv. Sosto išlaikymo delis skaičius. Aukų surinkta
klausimas. Dalyvaują kuni
gai čia pat posėdyje pasira
šė šiam tikslui pasižadėji
mų už $4000.

Toliau buvo paliesti spau
dos, jaunimo, Kunigų Vie
nybės Biuletenio ir Metraš
čio klausimai. Biuletenis 
nutartas ir toliau leisti, o 
Metraščio spaudiniams už- 
girtas.

Seimas sveikinimo ir pa
dėkos telegramas nusiuntė 
prezidentui Rooseveltui, 
kardinolui Dougherty, Apaš 
tališkam Delegatui arkiv. 
A. Cicognani, Detroito ar
kiv. Mooney, Baltimorės ar
kiv. Curley ir vietos vysku
pui Hafey, kuris seimą svei
kino laišku.

leistų surengti rinkliavas 
lietuviškųjų reikalų —trem 
tinių, Pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto — pašalpai.

Antras posėdis ir sykiu 
seimas buvo baigtas 5:30 
vai.

Naujoji Kunigų Vienybės 
valdyba yra tokia: — pir
mininkas — kun. Juozas A. 
Karalius, sekretorius — 
kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC., ižd. J. K. Miliauskas, 
Biuletenio redaktorium iš
rinktas kun. Jonas Balkū
nas. I

Pašalpos komisija palik 
ta toji pati; į ją įeina: kun. 
dr. J. Končius, kun. J. Ce- 
pukaitis, kun. J. Karalius, 
kun. dr. K. Rėklaitis, MIC., 
kun. J. Balkūnas, o taip pat 
ir kun. dr. J. Vaškas^ kaip 
K. Vienybės sekretorius.

10 nacių suimta 
Seamans home

Philadelphia, Pa. — Vo
kiškoj užeigoj, 1402 E. Mo- 
yamensing ave., vadinamoj 
Seamens Home (vokiškai 
seemanns heim) FBI pada
rė kratą, kuri tęsės ketu
rias valandas. Iškrėsta nuo 
viršutinio iki skleporrūsio 
kambarių (trijų aukštų ri
mas). Rado daug literatū
ros, foto aparatų ir kitokios 
kontrabandos, vokišką vė
liavą, Hitlerio paveikslų ir 
septynias roles filmos. Sy- į 
kiu suimta ir 10 vokiečių, j 
Po išklausinėjimo devyni pa-’ 
leisti, bet vienas, William 
Schwar 32 m. amžiaus užda
rytas į kalėjimą.

Ta vokiečių užeiga randa
si lietuvių apgyventoj vie
toj. Daugelis stebėjos, kada 
buvo išnešta į priešakines 
duris, šalę namo, visi suras
ti daiktai: Hitlerio trys skir
tingi paveikslai, trys skir
tingos vėliavos — svastikos.

laikraščiuose.

Šv. Kazimiero 
parapijos piknikas

nemažai. Oras buvo gražus. . , . ..miestas prisiuntė 1942Pelno padaryta arti $400.
Klebonas dėkoja visiems, 
kurie kokiai nors būdu pri
sidėjo prie to pikniko.

Parapijos pusmetinis mi
tingas įvyko liepos 26 d. Iš 
raporto matėme, kad mūsų jnes darysime su tuo plotu
SROia jau labai maža, tik 
$1,000. Kada mūsų klebonas 
atvyko pas mus, rugsėjo 15 
d. 1922 m., parapijos skolos 
buvo $21,000. Pastatėme 
gražią kleboniją, bažnyčia 
buvo atremontuota ir pada
ryta daug pagerinimų. Tas 
viskas atsėjo arti $15,000. 
Reikia tik džiaugtis, kad 
taip gerai mums sekasi. Da
bar kas met visas parengi
mų pelnas skiriamas pageri-

Svarstant tolesnius klau- nimui ir pagrąžinimui baž- 
simus, buvo prieita išvados, į nyčios. Gal kada pastatysi- 
jog kunigai kreipsis į vietos me ir mokyklą ir seselėms 
vyskupus su prašymu, kad j namą.

MŪ3ų klebonui, kun. Jur
giui Česnai tuojau sueis 20 I
metų, kaip klebonauja pas 
mus. Jam pagerbti bus su
ruošta vakarienė, kurioj da
lyvaus visą parapija.
Misijos

Bus dvejos misijos: vie
nas misijas: rugsėjo 16, 17, 
ir 18 ves laša lietis kun. P. 
Durkin anglų kalboje, kitas 
nuo rugsėjo 21 iki 27, pran
ciškonas kun. Justinas Vaš- 
kys. Klebonas kviečia visus 
vietos ir apylinkės lietuvius 
pasinaudoti proga — daly
vauti misijose, išgirsti gerų 
pamokslų su Dievu susitai
kinti ir užtikrinti sau lai 
mingą amžinastį. Visi yra 
prašomi garsinti tas misi
jas, kad jos mums daugiau 
šiai naudos atneštų.

Koresp.

DRAUGAS

NACIŲ ŠNIPŲ LIKIMAS

(‘‘Draugas" Acine telephoto)

Karinė komisija, kuri teisė aštuonis nacius sabotažninkus, savo nuosprendį įteikė 
prezidentui Rooseveltui patikrinti ir patvirtinti prieš paskelbsiant viešai. Tad nacių 
likimas yra prezidento rankose. Karinės komisijos nariai (iš kairės): Oscar Cox, Asst. j 
Solicitor General; Col. F. G. Munson; Maj. Gen. Frank R. McCoy, President of Commis- 
sion; Col. John M. Weir, and Maj. Gen. Myron C. Cramer, Judge Advocate General, U. 
S. A.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Lindeno lietuviai 
jau neturės savo 
parapijos
Parduoda ir žemės sklypą, 
kurį buvo nupirkę bažnyčiai 

Balandėlis statyti
Linden, N. J..— Lindeno 

Lietuvių R. K. parapijos fon
das, Ine., laikė savo nepa
prastą susirinkimą liepos 21 
d., A. Rupšio salėje, Wcod 
Ave. ir 16th St., Linden, N. 
J.

Šis susirinkimas huvo ga
na skaitlingas nariais. Fon
do komitetas pranešė, kad

m.
taksų bilą už mūsų nuosa
vybę, kurią reikia užmokė
ti. Tuomet fondo rėmėjui su- 

i dėjo reikalingą sumą ir nu
tarta užmokėti taksus. 

Toliau kilo klausimas, ką

žemės, kuris yra nupirktas 
ir paskola išmokėta dėl lie
tuvių katalikų bažnyčios ar 
mokyklos jau nuo 1929 me
tų.

Po plataus apkalbėjimo pa 
sirodė, kad Lindeno lietu-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

j

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną.*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

viai nesulauks savo bažny-; Dabar General Motor Cor- Stemim^iSvuS
čios ar mokyklos, nes nėra poration daugiau karų ne- tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
. . / . . , TT . »o trumparegystę ir toliregystę.kam darbuotis ir nematoma dirba. Valdžia paėmė ir pra- Prirengia teisingai akinius. Visuo-
iš niekur jokia pagalba, o 
žemės plotą laikyti yra di
delis nuostolis šio fondo rė-
mėjams. Žemės plotas (150x žemės ir dirba aerodromą ir 
150) priešais miesto parką Į Army Base, tai matomai mū- 
ir kuomet lietuviai pirko tą sų žemė nėra tinkama dėl 
plotą žemės, tada dar nieko bažnyčios, kad ir norėtume
nebuvo toje vietoje, o dabar 
jau pavirto į didelę indus
trijos apylinkę. Dabar ran
dasi didelis fabrikas — Ge
neral Motor Corp., Garden 
Gine Co. ir kitą statys dirb
tuvę Dary Vine Co. iš N. Y. 
State.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tsl. STAte 7573

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
Ofiso tol. VIRginla 0036 

Bosideudjoo tol.: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Bea. 6958 So. Talman Ava.
Boa. Tel. GROvehilI 0617 
Office taL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis eoritanu.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND BURGEON

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offica taL YARda 4787 
Namų taL PROspact 1980

TaL YARda 5921.
Raa.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

Ofiao vaL: auo 1-3; nno 6:30 8:80 
756 Wwt 35th Street

Kur kas yn geriau turėti 
išmlntj, negu auksą.

f
Kas bus Ištvermingas iki 

galui, tas bus išgelbėtas.
£lUt 19,

dėjo dirbti aeroplanus, o 
prieš dirbtuvę kitoje pusėje 
25 kelio valdžia paėmė daug

ją statyti.

Apkalbėjus visapusiškai, 
nutarta tą žemę parduoti ir

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių {tempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: (JANAli 052.3, OliJcagc 

0080 VALAM DOS: 
Kasdien 9:20 a. m. iki 8:20 p. ra. 

Trečiad. lr Sektad. 9:20 a. m. 
iki 7:0# p m

Telefonaa: HEMLOCK 020L

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

Chicago, ūl.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutartį.

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 YVest Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tek OANal 0267
Bea. tel.: PROapect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Residencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vnkara.

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak.
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 

Telefonas: YARDS7299 4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.
«««• « , X j I10 2:30 P. M.J32o South Halsted St | Treč. įr Seku. pagal susiturimu.

sugrąžinti žmonėms pinigus, 
kurie sudėjo.

Čia reikia pažymėti, kad 
tt žemė tinkama tik kokiam 
dideliam apartmentiniam na 
mui, viešbučiui su restora
nu ir t. p.

J. J. Liudv’nattis, p rm.
308 E. Elm St., 

Linden, N. J.

Vatikane yra Biblija heb- 
raiškoje kalboje, už kurią I 
1512 m. žydai siūlė popie-1 
žiui Julijui Antram tiek auk- į 
so ($100,000), kiek knyga 
sveria. Bet popiežius nesu
tiko su žydų noru.

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dėlioj pagal sutartį
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiam kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

PboM VAKDS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiso taL OANal 2345 

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

Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 
Bes. taL: HEMIook 1160

TaL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 3849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDO8: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Bea telefonas SEEley 0484.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

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

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

Rev. Tel. I.AFayetto 0094 
Oflao Tel. I.AFYETTE 8210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/

gWWARSAVIHGS BONDS k STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
ataakomingai ui 
prieinamą kainų.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
VAKDS <M)RR

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

TaL YABda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO 

744 YVest 35th Street
Valandoa: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Residencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Ave.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki S vak kasdien

Ofiso TeL ........... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dfi. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS OL OHIBUBGAS 

4729 Sa Ashland Ave.
(2-troa lubos)

TaL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDO8:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienfc

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginla 242L

REMKITE “DRAUGI
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Ketvirtadienio, rugp. O, 1942 D ■ B C « * B TT

Atrodo lyg būtų pasaka; 
tačiau yra tikrenybė

Denver miesto (Colorado) 
policija pagaliau išaiškino 
to miesto vienuose namuose 
įvykusią prieš devynius mė
nesius žmogžudystę. Suim
tas driskius žmogelis, kurs 
1941 metais rugsėjo mėnesį 
savo bičiulio Philip Peters, 
73 m. amž., namuose slap
ta ant viškų vienam užkam
py įsigyveno. Jis nužudė tą 
savo bičiulį ir toliau pasili
ko palėpy, kai policija vi
sur be pavykimo žmogžud
žio ieškojo. Naktimis jis daž 
nai apleisdavo palėpį rasti 
kur nors kokio maisto ir 
nepastebimai ir negirdimai 
vėl grįždavo į savo guolį.

Nužudytas Peters gyveno 
su savo žmona. Tas driskius 
dažnai lankydavo jo namus. 
Pagaliau kažkas jam atėjo 
galvon nepastebimai Peters 
namuose įsigyventi. Jis ant 
viškų pasirinko mažutį neį
tariamą po stogu apkaltą už 
kampį ir tenai įsirangę. Pe
ters ne jo žmona to nežino
jo.

Pasislėpusiam reikėjo vai 
gyti. Kai jis patirdavo, kad 
namie nieko nėra, išeidavo

I iš savo užkampio, nulipdavo 
žemyn į butą ir ten pirmiau 
šia apgriozdavo šaldytuvą, 
kur šeimininkas laikydavo 
maistą. Tas jam puikiai se
kėsi, nes Peters serganti 
žmona buvo ligoninėje Pe
ters kuone kasdien ją lanky
davo. Bet vieną kartą šeimi 
ninkas netikėtai grįžo Ir 
driskių rado viduje prie ati 

įdaryto šaldytuvo. Jis jį nu- 
jbarė ir bandė sulaikyti. Ta
da tasai nutvėrė arti esamą 
seną šautuvą ir juo sutraiš
kė Petersui galvą, taip kad 
net šautuvas sulūžo. Peters 
mirė o žmogžudis ir vėl pa
sislėpė viškų palėpyje.

Nebuvo kas lankytų ligo
ninėje Peters žmoną. Pasiųs 
ta į namus atsiklausti, kas 
su Peters įvyko. Rastas nu
žudytas. Subruzdo policija. 
Nerasta žmogžudžio pėdsa
kų. Po kiek laiko Peters 
žmona grįžo iš ligoninės. 
Praėjus kiek laiko jinai vėl 
pradėjo sirguliuoti ir išvyko 
kažkur atostogauti. Tada 
slapukui žmogžudžiui buvo 
tikrasis piknikas. Jis laisvai 

j švaistėsi visuose kambariuo

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

se, o naktimis išeidavo kur 
nors kitur maisto pasivog
ti.

Grįžusi namo Mrs. Pe
ters nusisamdę dvi slauges, 
kurių viena dienomis, kita 
naktimis ją lankydavo. Nak 
tinė slaugė kuone kas naktį 
girdėdavo kokį tai šlamesį, 
bildesį pastogėje. Dienos me 
tu daug kartų apieškoti viš- 
kai ir nieko ypatinga nesu
sekta. Bet vieną naktį slau
gė pastebėjo laiptais einan
čią kokią tai žmogystą. Pra 
nešta policijai, kuri padarė 
pastogėje nuodugnią kratą 
ir rado palėpyje pasislėpusį 
žmogžudį. Jo gulykla tiek 
buvo maža, kad nebuvo vie
tos jam ten atsistoti. Pro 
vieną siaurą skylę jis įsis- 
priausdavo ir ten turėdavo 
įgulėti, ar susirietęs sėdėti. 
Policininkai jį iš ten už ko
jų ištraukė. Jis pasigailėji
mo buvo vertas. Apavai su
plyšę, drabužiai tik vieni 
skarmalai. Purvu apžėlęs, 
plaukai nekirpti. Patsai su
nykęs, vos tik apie 75 sva
rus sveriąs. Jo lizde rasta 
tuščių skardinių nuo maisto 
ir kitų vogtų daiktų.

Suimtasis pasisakė esąs 
Theodore E. Coneys, Sakėsi 
gimęs ūkyje arti Beloit, 
Wis. Tenai mokinęsis vidu
rinėj mokykloj. 1930 m. at
vykęs į Denverį, čia pradė
jęs skelbimų biznį ir susipa
žinęs su Peters ir jo žmona 
ir dažnai jų namus lankęs. 
Tačiau su bizniu jam nepa
sisekę ir 1917 m. Denverį 
apleidęs. Paskui iki 1941 me 
tų trankęsis po visą šalį ir 
tais metais balandžio mėne-

TRUMPAI 1$ LIETUVOS
— “Kauener Zeitung” (VI. 

1) rašo, kad Vilniaus komi- 
sarinės srities apskričių vir
šininkai buvę sušaukti pasi
tarimo. Jame dalyvavę ir 
naujai prie Lietuvos prijung 
tų apskričių įstaigų pareigū
nai. Skyriai, kurie dabar tu
rį tik 2,000 gyventojų, pasi
darę apskrities miestų. Žy
dams esąs įrengtas “ghet-

sį grįžęs į Denver. Vieną rug 
sėjo dieną jis vykęs atlan
kyti Peters ir matęs, kaip 
tasai iš namų kažkur išvy
kęs; Radęs namus neužraky 
tus ir juose radęs minėtą 
vietą palėpy, niekam neži
nant ir įsigyvenęs. Prisipaži 
no prie žmogžudystės ir ne- 
siteisina.

Visgi jo asmenybė dar 
tikrai nenustatyta. Nes kitą 
dieną jis policijai pasakė ki 
tą savo pavardę ir pareiškė, 
kad jo gimtinė esanti kaž
kur Kansase.

Denverio policija praneša, 
kad panašaus kriminališko 
įvykio neturima policiniuose 
rekorduose.

DOCTOR'S AM/UirtG LIQUII>
. GREAT SUCCESS FOR c

SKIN TROUBLES

'CLASSIFIED ADS
to”. Jie esą naudojami įvai
riems darbams. Vokiečių sri
ties komisaras Wulff pasa
kęs kalbą, kurioje pabrėžęs, 
kad “kas kovoja ,už perga
lę, yra 100 procentų saugo
jamas vokiečių reicho. Kas 
kovoja prieš pergalę, susi
lauks 100 proc. atpildo”.

Vokiečių srities komisari
ato “žemės ūkio vadas” Re- 
xin išsireiškęs, kad viskas 
turį būti įkinkyta į gamy
bą, nes “nei tautiniai skir
tumai, nei nuosavybės klau
simai nevaidina jokio vaid
mens”. Iš aprašymo dar ma- į 
tyti, kad naujai prijungto
se prie Lietuvos apskrityse, 
kur bolševikai šeimininkavo 
virš 2 metų (jos anksčiau 
įėjo į tą lenkų okupuotojo 
Vilniaus krašto dalį) jau vi
sur buvo įsteigti kolchozai. 
Jų likvidavimo klausimas 
buvęs aptartas, bet nieko 
konkretaus laikraštis apie 
tai nerašo.

— Vilniaus mieste priskai- 
tyta 15,000 daugiau moterų, 
nekaip vyrų.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” IIEIJ’ WANTF.I) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deartjom Street
Tel.: RANdolsh B4KH-B4SB

HEI.P VVANTED — VYRAI

DIE MAKERS
11.40 j valandą, su užtenkamai "©ver
time.” Turi bflt Ist class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
9705 Cottnge Grove.

Tool and Dlo Makers 
Lathe Hands

Universal Grinder Hands
Turi būti pirmos rūšies. Ge.riuuslos 
Algos, su overtime. .šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo S vul. ryto iki 
8 vul. vak : sekmadieninis nuo 10 
vai. ryto iki 3 vii. popiet.

EDWARD KATZINGER CO. 
1910 No. Cicero Avenue

ACM ES, AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

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

PERPECTION SCREW 
PRODUCTS CO.

1500 W. 15th St.

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

CARBIDE TOOL CO.
816 N. Kostner

MILLING MACHINE OPERATORS 
patyrusiu prie spirai work.

CARBIDE TOOL CO.
810 N. Kostner

HELP VVANTED — MOTERYS

P.UEfiKOM \ VIDI RAMZIAUS 
MOTERIS

Paieškoma vidurumžiaus moteriškė 
prižldrėtl kflilik) ir namus. Nebus 
skabimo Ir pernakvojltnas namuose. 
Kreipkitės J: 3110 \V. POTOMAC
AVENUE.

O P E R A T O K ft S
Reikia prityrusių front makers. Pui
kios darbo sųlygos. Aukštas pieee 
work užmokestis. Kreipkitės prie — 
Miss Durfee. EATON-CARLSON, 
1725 West North Avenue.

PARDAVIMUI

PA RSI DUOD A TA V ER N AS
Parsiduoda geroj apylinkėje, Clee- 
roje, 9 metai toje pačioje vietoje. 
Prh narna Kaina. fi lūkite —

CICERO 70 I'l

PARDAVIMUI

Parsiduoda labai prieinumą kaina 
dviejų aukštų namas su dvejais 
apartmentais ant antro aukšto. Yra 
Ir štoras sii keturiais kambariais ir 
garadžiu. Puikios Jeigos ir visas už
imtas. Puiki vieta restoranui ar ta
vernų! dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko.

Kreipkitės prie: D. Poley 
410 West Persldng Road

Tei. Houlcvard 0377

RENDKMAMI 4 KAMBARIAI
Ant rendos 4 kambariai — pečiu 
čiu apšildomi, $20.00 j mėn., dėl 
pusės amžiaus žmonių. Turi turėti 
“referonce" ir n buvę ant Savinin
kų korto ar kad būtų ats'komingi 
už savo prasižengimus. Savininkas: 

5803 S. VRINCETON AVENUE

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

(extemally caused)
fclPK* (U

PRAISED
FROM

GOAST
TO

COASTI
No matter what you’ve tried witheut 
success for unsightly surfaee pimpies, 
blemlsbes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc-

ltching soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
ti’/e ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo. ,

RALPH KETVIRTIS
(Gyv.: 1337 So. 48th Court, 
Cicoro, III., tel. Cicero 1613 J)

"Mirė rugp. 5- d.. 1 942 m.,
11:50 vai. ryte, sulaukęs 25 
metų amžinu*,

Gimęs Cicero, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Antaniną (po tėvais 
Rentkauskaitė): motina Petro
nėlę (po tėvais Kiemlkė): tė
vą Joną; 4 tetas — Oną Kun- 
drotiene. Mariioną Lekavičie
ne, Sofiją Rožinskt, Petronėlę 
Mitchell ir tu šeimas: dėdę 
Robert Ketvirti Ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus konlvėioie 1410 So. 50th 
Avė., Cicero. UI. Laidotuvės )- 
vvks šeštad.. rugp. 8 d. IŠ ko
plyčios 8 vnl. ryto bus atlydė
ta } fiv. Antano par. bažny
čią. kurtoj |wks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J fiv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris. 'Motina, 
Tlėvas. Scscrės, Tetos, Rėdė Ir
Giminės.

Tjild. direktorius Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

laciai vėl atakavo 
Islandija

REKIJAVYKAS, rugp. 5 
d.—Vokiečių orlaiviai ataka
vo švyturį mažoje Grimsey j 
saloje, pusę mylios nuo Hol- 
mavik šiaurrytiniam Islan
dijos pakraštyje.

Švyturį prižiūri vien tik 
islandiečiai.

Pirmadienį kariu o m e n ė 
buvo paskelbusi, jog vienas 
nacių orlaivis atakavo Ame
rikos kariuomenės įrengi
mus Islandijoje, bet gyvy
bės aukų ar nuostolių nebū
va

GENERAL MACHINISTS
Reikia tokių, kurie dirbtų prie 

Lathes Milling Machines, Shapers, 
etc. Reikia 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 West Lake — 3r«l fl.

KEY MEN
Tik prityrusieji atstatymui serew 

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

LAKE MACHINERY CO.
654 M’est laike — 3rd fl.

TOOL AND DIE .MAKERS
Geros algos

Yra daug “over-time'’ ir dirbam į 
100% apsaugos darbą. Turite būti j 
Amerikos piliečiai. Kreipkitės arba , 
rašykite

Employment Office
AMERICAN CENTRAL MFG. 

CORP.
Conncrsvllle, Ind.

REIKIA ROUGH GRINDERS
Paieškonie Rough Grinders ir Floor 
Mouniers. Kreipkitės ) —
CENTRAL P.VITERN « FOUNDRY 
(X).. 3737 S. Šacramento Avė.

REIKIA SHIPPING HEI.Pl’.R
Paleškome shipping room helpers | 
tarp 25 ir 35 m. amž. Kreipkitės ):
TEATII.E MILLS CORI’., 820 So. j 
Tripp Avenue.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

ši firma viri 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

0?

Rezignavo Kubos 
ministeriiĮ kabinetas

HAVANA, Cuba, rugp. 5 
d.—Kubos ministerių kabi
neto premjeras Carlos Sala- 
drigas pereitą naktį paskel
bė, jog jo kabinetas rezig
nuoja, kad prezidentas Ba
tistą galėtų suorganizuoti 
naują “karo kabinetą,” ku- 
rin įeitų ir opozicijos atsto
vai.

Kiek anksčiau jau buvo j 
pradėta pasitarimai su opo- | 
zicijos vadais, kad būtų su- j 
daryta programa, kuri duotų 
progos Batistai sudaryti nau 
ją koalicinį kabinetą.

JONAS CHURAS
Gyv.: 3256 S. Wallaee St.

Mirė .rugp. 4 d., 1942 m..
10:45 vai. ryte, sulaukęs 57 
mitų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Pani'Vt'io apskr.. Naujamies
čio par., Baibokėlių kaimo

Pal’ko dideliame nu’iūd'me: 
nioturj Julijoną (po t vais 
Bendzsitė, iš Jurbarko): sū
nų Joną ir marč'ą Emily: 
dukterj Anna T.uinis ir ž aitą 
Benediet ir anūką Bayniond; 
2 pusseseres — Clemeneią 
Stungis i,r Anoloniją Ku ikaus- 
k'is ir jų šeimas: švomerj ir 
švogerka Kazi-nie-ą ir Agnieš
ką Bendzaitis ir šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa- 
žjstsmų; o IJetuvo'e paliko 
broli Petrą ir kitas gimines.

Velionis p'ik'ausė prie Pa
laimintos Lietuvos dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčoje 3319 S. L'tuaniea 
Avė. LaidotuvSa Įvyks šeštad., 
rugp. 8 d. Iš kop’yčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas i fiv. 
Jurgio par bažnyčią, kurioje 
(vyks gedul'ngos pama’dos už 
velionio siela, o pamaldų ims 
nulydėtas } fiv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kvieč'ame visus 
gimine’, draugus ir pož šta
mus dalyvauti laidotuvėse.

«
Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 

Duktė, Marti, Žertas, Anūkas, 
Piis-csitc-i, ,š ogerką, fivoge- 
rS, Ir Giminės.

Irfiid. direkt.: Mažeika ir 
E\anaunkas, Yards 1 138-39.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKTTfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMl Direktorius
Dtan< Ir Naktį

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Member of tho IJthntnlin Oluunber of Oommeroe.

REZTDENCTJ A z 
5919 South Troy St.

MODERNI IMvItlInS PARODA: 
4535 VV. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3845 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeitad. Ir Sekm. 9-6 vaL

48054)7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

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

.1

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street 

Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 

42-44 Esat 108th Street

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 VVest 18th Street

Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4348 South Cailfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
8319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9661
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Algiį stabilizavimo klausimu
Siuo klausimu pastaruoju laiku yra daug kalbama ir 

rašoma. Apie algų stabilizavimo reikalą tariasi darbo 
unijų vadai. Rūpi jis ir atitinkamoms federalinės val
džios instancijoms.

Dažnai yra statomas ir toks klausimas — ar yna bet 
kokių galimumų sudaryti kokį planą ar įsteigti specia
lų biurą algų stabilizavimui. Nauja įstaiga galėtų veik
ti nuošaliai aktualiojo proceso spręsti darbininkų gin
čus.

Kad toks reikalas yra, aišku iš paskutiniųjų Karo 
Darbo Tarybos nuosprendžių, rišant kai kuriuos gin
čus plieno ir kitose dirbtuvėse.

Kad algų stabilizavimas šiandien yra būtinas, apie 
tai ir kalbos būti negali. Tokį reikalą iššaukia ir pa
ties Prezidento Roosevelto nustatyta ir paskelbta sep
tynių punktų programa. Šį reikalą dar labiau suak
tualina infliacijos pavojai, į kuriuos šiuo metu tenka 
kreipti rimčiausio dėmesio.

Anuo kartu OPA administratorius Leonas Hender- 
sonas savo kalboje aiškiausiai pasakė:

“Jei atlyginimo už darbą ratos nebus stabilizuotos 
— tai yra, jei algų nustatymas yra apribotas taisymu 
aubstandardinės ir neteisingos padėties — pragyvenimo 
pabrangimas nėra galimas sulaikyti.”

Taip pat yra aišku, kad, esant šiame dideliame, žūt
būtiniame kare, stabilizavimo eiga negali būti vedama 
socialinio teisingumo dėsniais visa pilnuma. Dažnai pri
sieina pavartoti šiurkščių, pragmatiškų priemonių, net 
ir konfiskavimus.

Tuo pačiu*kartu visiškai mechaniškas, algų užšaldy
mas gali sudaryti tam tikrų pavojų ir, laikui bėgant, 
pasirodyti nepraktišku. Nekreipimas dėmesio į sub- 
standardinio ir nelygaus būvio, apie kurį kalbėjo Hen- 
dersooas, į darbininkų gyvenimą gali įnešti ir betvarkę 
ir nesantaiką. Jei, pagaliau, būtų “užsaldomos” algos, 
turėtų būti “užšaldomi” dirbtuvėse darbininkai. Bet tai 
Stipriai suriša darbdavių rankas.

Žurnalas “America” stato klausimą, ar negalima su
galvoti bendrą planą, kuriuo būtų nustatyta restrikci- 
jos lygiai visiems — ir darbdaviams, ir ūkininkams, ir 
darbininkams, nepažeidžiant kolektyvinio derybų dės
nio. Kaipo išeitis iš to būvio, pasiūlyta įvairių taupy
mo planų. Sakysim, William Green, Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas, siūlo, kad visi algų pakėlimai 
ateityje būtų išmokami tam tikrais bonais, kurie būtų 
galima realizuoti tik po karo ir kad socialinės apsaugos 
mokesčiai plačiau apimtų. Tuo būdu darbininkai gautų 
teisingą dalį iš tautos pajamų ir, be to, neeikvodami 
tuščiai uždarbio prisidėtų prie pašalinimo infliacijos 
pavojų.

Lenktyniaujant su visuomenės atstovais algoms pa
kelti taryboje, darbdavių grupė pareiškė, kad “turi bū
ti koks nors centralinis kūnas, sudarytas visoms algoms 
stabilizuoti ne tik ten, kur yra ginčai, bet ir ten, kur 
nėra ginčų”.

Beveik panašų dalyką siūlo ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vadas William Green. Jis siūk) algų reikalu 
sudaryti komisiją, į kurią įeitų lygia dalimi darbinin
kų, darbdavių ir valdžios atstovai.

Jei tokia komisija pripažins stiprios vyriausybės ak
cijos reikalą ir suformuos vieningos linijos nusistaty
mą, ji daug padės sudaryti praktišką, lygybės dėsniais 
paremtą, algų stabilizavimo priemonę.

Sis klausimas šiais laikais yra vienas iš pačių svar
biausiųjų. Reikia manyti, kad ir vyriausybė, ir darb
daviai, ir darbininkų lyderiai į jį atkreips kuo rimčiau- 
»įo dėmesio,

Milijonai tremtiniu
UP spaudos agentūra Londone sužinojusi iš gerų šal

tinių, kad Adolfas Hitleris jau yra ištrėmęs iš okupuo
tų kraštų Europos gilumon tris milijonus žmonių. Jisai 
žmones tremiąs iš ten, kur būk tai yra “pavojingos zo
nos”, kur santarvininkai galį įsiveržti, būtent iš Len
kijos, Čekoslovakijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Norvegijos, Danijos, Graikijos. Hitleris vežąs lauk žmo
nes iš tų vietų, kad jie, atsitikime santarvininkų įsiver
žimo, neitų jiems, santarvininkams į pagalbą. Tremti
niai yra vežami į Vokietijos koncentracijos stovyklas 
arha dirbti nacių laukų darbų.

Tačiau, išrodo, kad Hitleris, gabendamas milijonus 
žmonių lauk iš okupuotų kraštų, turi ir kitą tikslą, na
cių atžvilgiu dar svarbesnį. Jis nori išnaikinti užgrob
tuose kraštuose visokį tautinį sąjūdį. Jis siekia visų 
tautų išnaikinimo. Jis planuoja tuos kraštus kolonizuo
ti vokiečiais.

Pranešama, kad visus sveikesnius tremtinius naciai 
verčia dirbti sunkiausius darbus, kasti apkasus, staty
ti fortifikacijas, dirbti fabrikuose. Ypač olandai skau
džiai esą nukentėję. Naciai nori bent tris milijonus olan
dų ištremti kitur. Visi sveikesni vyrai nuo 16 iki 60 me
tų amžiaus, jei ne vienur, tai kitur išsiųsti įvairiems 
darbams. Olandai skaudžiausiai nukenčia dėl to, kad 
parodė daugiausiai pasipriešinimo nacių okupacijai ir 
daugiausiai atliko sabotažinių aktų. *

Taigi, karas yra žiaurus, kruvinas frontuose, bet jis 
yra baisus visais atžvilgiais. Reikia tik įsivaizduoti, ko
kias kančias turi kentėti tremiami iš savo krašto žmo
nės, jų milijonai. Nuo pasaulio pradžios tokių skaudžių, 
barbariškų įvykių dar nėra buvę.

Tie įvykiai šaukte šaukia Jungtines Valstybes ir san
tarvininkus su dicyftai|jiu įsitempimu dirbti ir kariauti, 
kad kuo greičiausiai nušluoti nuo žemės kamuolio šios 
gadynės kruvinąjį siaubą — diktatūras ir greičiau iš
traukti žmoniją iš kraujo ir ašarų klanų.

Ketvirtadienis, rugp. 6, 1942

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Kominterno Viedmoscies 

peckeliai atydžiai perskaitė 
kun. Prunskio interview su 
p. Bulotienė ir paskelbė... 
tai Ancevičiaus darbas! Tur 
būt, ir Dr. Devenio ištrėmi
mas į Sibirą buvo Ancevi- 
čiaus darbas?

Mūsų komunistų spauda 
įdėjo paveikslą keleto lietu
vių raudonarmiečių kovo
jančių prieš nacius.. Lietu
viai puikūs kareiviai, bet 
kaip su suruskėjusiais išsi
gimėliais mūsų bolševikais? 
Nei vieno laisviečio, nei vie
no vilniečio Amerikos (ar 
Sovietijos) kariuomenėje! 
Gražus rekordas, bobelės, 
nėra ko sakyti!

Illinois Diena

Klyvelando “tautiškoj” 
gazietoj Julius Šveikaus
kas iš Argentinos savo gro- 
matoj rašo apie muzikantą 
Bacevičių, kuris nesenai 
mūsų gazietose atliko viešą 
spavėdnę, kad jis nesąs bal 
šavikas, kokiu jį laikė čika 
gos ir Bruklyno Stalino ta
vorščiai, kai jis iš Argenti
nos atvažiavo į šiaurės 
Ameriką..*i

, . Tasai Julius savo groma- 
toj tarp šio ir to, ano ir 
kito vienoj vietoj rašo, kad 
Bacevičius dar “tiki į bur
tus: jei susapnuoja kunigą, 
tai nenori lipti ant scenos” 
ir kad jisai tiktų būti baž
nytkaimio vargamistru”.

Gaila, kad savo gromatoj 
Šveikauskas neišdestė, kaip 
gali būti vargamistru žmo
gus, kuris tik susapnavęs 
kunigą bijo lipti ant scenos. 
Vargamistrai gi, kaip žino
me, kasdien mato gyvą ku
nigą ir turi lipti ant viškų.

Rugpiūčio 23 dieną, speciale gubernatoriaus Dwight 
Green proklamacija, Soldier Field rengiama taip vadi
nama Illinois Diena, kurios programą sudarys įvairių 
tautinių grupių talentai. Ją rengia Illinois State Council 
of Defense. Rengimo komitetan įeina ir lietuviai, kurių 
grupei vadovauja adv. J. Grišius.

Dienos tikslas — visais galimumais paremti Jungti
nių Valstybių ir Jungtinių Tautų karo tikslus, visu kuo 
prisidėti prie laimėjimo. Gerai, kad prie tos dienos su
rengimo dedasi ir lietuviai, nes mums reikia dalyvauti 
visur, kur tik galime prisidėti prie karo laimėjimo, prie 
pavergtųjų tautų ir tuo pačiu Lietuvos išlaisvinimo. 
Dėl to, reikia manyti, kad rugpiūčio 23 d. mūsų tautie
čiai gausingai suvažiuos į Soldier Field pasigerėti gra
žia, patriotiška programa ir prisidėti prie to didžiojo 
šiuo metu sąjūdžio — sutriuškinti Berlyno-Tokio ašį.

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 6d.).

Rasinės muštynės.... Chi
cagoje ir kitur vis dažniau 
pasikartoja muštynės tarp 
baltųjų ir negrų. Keliantieji 
rasinę neapykantą daro gė
dą Amerikai.

•
Kerenskis ir vėl premje

ras....  Sutikus visoms poli
tinėms partijoms teikti pa
ramą, atsistatydinęs Kerens
kis vėl apsiėmė būti Rusijos 
premieru.
’ •

Prancūzų kariuomenė......
Prancūzija karo laukuose tu
ri tris milijonus kareivių. 
Karo pradžioje turėta tik 
du milijonai sumobilizuotos 
kariuomenės.

Nori taikos.... Kareivių ir
darbininkų taryba išleido į 
pasaulį atsišaukimą, prašy
dama sustabdyti karą. To
limesnis karas esąs pavojus 
naujai Rusijos santvarkai.

•
Smarkiai mobilizuoja.......

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė deda visas galimas pas
tangas, kad greitu laiku su
mobilizuoti daug vyrų ir tin
kamai paruošti karui.

•
Išveža iš Vilniaus vaikus... 

Vokiečių vyriausybė veža 
lauk iš Vilniaus miesto vai
kus ir juos apgyvendina kai
muose. Taip esą daroma dėl 
ligų ir maisto stokos.

Vilku gimęs, vilku staugs: 
pereitame kare Pruseika bu 
vo slekeris, o dabartiniame 
visomis spėkomis skelbia 
mintį, kad Sovietija žuvus, 
jei nebūsią antrojo fronto.

Tikras drąsuolis!

JUST DUMB

AR ŽINAI, KAD —

Jūroje 3,500 pėdų gilumo 
vanduo būna ramus nore 
viršuje siaustų didžiausia 
audra.

Gerai atsakė
-to.

Priežodžiai
Ardami arti, plaudami 

plauti mokamės (mokina- 
mės).

‘Darbininkas” rašo:
“Bolševikai primygtinai kartoja (tarsi kokie straz

dai, vieną dainelę teišmokę), kad “Draugas” ir “Dar
bininkas” esą nacių propagandistai. Jau jie ir šnipi
nėjo, ir ochranos pareigas ėjo, ir donosus ant mūsų 
darė, o vis nieko nepešė. Ir toliau tebeskalina. Už to
kius dalykus rimtą oponentą atsakomybėn traukiama, 
bet į šmeižtų ir melagysčių “specus” tik nusispiau- 
nama. Ir ko jie nori? Kad užsiimtume komunistine 
propaganda? Šiais laikais tai saugiausias ir pelnin
giausias kai kuriems avanturistams biznis. Dėja, prie 
tos rūšies “karjeristų” mes nepriklausome. O kad ir 
būtų galima prie komunistinio lovio pritilpti, tai vis 
vien komunistų propagandą vesti būtų bergždžias dar
bas, nes komunistai patys save tiek giria, kad nėra 
kas ir bepridėti...

“Bet, antra vertus, kad ir atsirastų koks komunis
tinės propagandos mėgėjas nekomunistas, tai jis iš 
pat pradžių būtų pastatytas “v tupik”, t. y. susidurtų 
su galvosūkiu: kuria linija propagandą varyti? Tik 
žiūrėkite, ką pats komunizmo voždius Stalinas išda
rinėja. (Ryšiumi su propaganda jo vardas, rodos, va
lia minėti). Šiuo sunkiojo krizio metu atsišaukdamas 
į sovietijos liaudį, jis įsakyte įsako, raginte ragina ir 
net prašyte prašo, kad rusai, prisiminę savo praeities 
didvyrių žygdarbius, sektų jų pėdomis. Ir štai kokie 
tie Stalino išvardyti didvyriai: Minin, Požarskyj. Su- 
vorov, Kutuzov ir Dimitrij Donskoj. Vadinasi, mies- 
telėnas-buržujus, dvarponis, du caro generolai ir — 
pravoslavų cerkvės šventasis! (Tai Dimitrij Donskoj). 
Štai kur nusiyrė komunistinė propaganda. Net mums 
atrodo, kad komunizmo atžvilgiu čia jau gerokai su- 
griešyta. Bet — voždius uždūdavo, tai ir stupaikoe 
pagal jo dūdelę turi šokti.”a a a . -aa . —■,

Mažiausia pasauly knyga 
randasi Hali jo j. Ji ne kuo 
didesnė už suaugusio žmo
gaus didžiojo piršto nagą. 
Knygos turinys susideda iš 
laiško laikrodžio išradėjo į 
Lotaringijos karalienę Kris
tiną.

Didelių miestų gyvento
jai, siaučiant vainai, ragina 
mi saugotis visokių chole
rų, ypatingai rudeniui artė
jant. Sveikatingumo komi- 
sionieriai sako, kad žmo
nėms esant užimtais vaina, 
iš kurių išeina kitokios bė
dos, visokioms choleroms 
veistis dirva yra geresnė.

Lietuviai katalikai ypa
tingai turi saugotis. Be dif- 
terijos, raupų, kokliušo, flu, 
mums dar gręsia nacizmo, 
balšavizmo, cicilizmo, lais- 
vamanizmo sukatos ir kito
kios dvasios ir proto ligos. 
Tos bacilos ne tik žmogų 
susargdina, ale dar pagim
do visokias kolonas, ypa
tingai penktąją, kuri mūsų 
kraštą veda prie pražūties.

Saugokimės ne tik kūno, 
ale ir dvasios ligų.

NAUJI PRIKLODAI

Laižosi, kaip Čikagos lie
tuviški balšavikai prie Keis
tučio Klubo iždo.
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GAISRAS IŠTIKO CIRKĄ

KARO AUDRŲ SUKŪRY
Iš laikraštininko užrašų 

Rašo K. Šilinis
- ■ &

1939 metų rugpiūčio pra
džioje Europoje buvo kaip 
ir užuodžiami karo dūmai. 
Apie karo galimybes daug 
kas aitriai ir užsikarščiavęs 
kalbėjo ir rašė jau po Mun- 
cheno konferencijos, bet jo 
dar vis nebuvo matyti. To
dėl šias eilutes rašant's ir 
jo kolega Julius 1939 m. 
rugpiūčio mėnesį išsirengė 
ir išvažiavo iš Kauno į Pa
ryžių studijoms. Kelionė į- 
domi, daug įvairiausių nuo
tykių, todėl dabar siaučiant 
karo audroms norėtūsi tais 
pergyvenimais ir karo vaiz
dais pasidalinti su šio dien
raščio skaitytojais.

1 platu pasaulį
Mūsų širdyse buvo gi’us 

troškimas pagilinti mokslo 
žinias ir pažinti platų pa
saulį, todėl sėdam į trauki
nį Kauno stotyje ir trauki
nys mus išveža į platų ir 
neramų pasaulį, nes visur 
aidėjo balsai, kad tuojau 
vokiečiai susikirs su lenkais 
dėl Dancigo. Pravažiavom 
Lietuvos rubežių, atsidūrėm 
Vokietijoj ir čia akivaizdžiai 
pamatėm vokiečius pasiruo
šusius karo žygiams. Retai 
tematysi jaunų ir bent pa
gyvenusių vyrų be kario u- 
niformos. Jų čia iš viso ma
ža, o jei kurie maišosi po 
akių, tai vis uniformuoti. 
Kiti — sutraukti į pasienį, 
į kareivines, į pačias pavo
jingiausias strategines vie
tas. Stotyse daugiausia te
matysi moteris ir mergai
tes, vykstančias į darbą ar 
parvykstančias iš darbo.

Privažiuojam lenkų kori

dorių. Lenkų koridoriaus že- 
mėvaizdis gana lygus, kaž
kaip lyg ir kaimiškas. Tar
tum atkeltas iš Poznanės ly
gumų. Nieko ypatingo.

Kada mes privažiavom len 
kų koridorių, vokiečių val
dininkai išlipo, tik lieka vie
nas palydovas; įeina lenkų 
ir patikrina bilietus, bet 
šiaip jokios griežtos kontro
lės. Matyti, sąmoningai ven
giama nesusipratimų.

Važiuojant lenkų korido
riumi teko šnektelėti šū vie
nu valdininku, kuris pareiš
kė, kad lenkai griežčiausiai 
priešinsis vokiečiams, kai jie 

1 bandys užimti Dancigą ir 
kariaus iki paskutinio krau
jo lašo.

Lenkai koridoriuje, atro
do, palyginti stiprūs. Nors 
šiaip nėra žmonių, bet kar
tais nuo karto, be muitinin
kų ir geležinkelininkų, pa
sirodo ir karių.

Berlyno stotyje
1939 m. rugpiūčio 23 d. 

rytą pasiekėm Berlyno sto
tį. Turime pakeisti trauki
nį. Išlipę iš traukinio tuo
jau čiumpam už laikraščių. 
Stambios antraštės: Riben- 
troppas išvyko į Maskvą. 
Kada mes perskaitėm šią ži- 

1 nią, Juliaus ir mano veidas 
apsiniaukė, nes aiškiai pa
matėm, kad karas jau pano
sėje.

— Kazy, gal grįšime vėl 
į Kauną, — šypsodamasis 
kreipės į mane mielas Ju
lius.

— Nepatogu grįžti iš pu
siaukelės, draugai turės ska 
naus juoko, o šalia to, ne

' Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkua. 4204 S. Arclier Avė., Chioago

KAI LIMPANČIOS 

LIGOS SIAUČIA

Kuomet epidemija (lim 
i panti liga) siatlča, tai siau
bui pasiduoti neapsimoka, 
nes nugąstavimai nieko ne- 
pagelbsti. Kiekvieno kultū
ringo žmogaus pareiga yra 
sužinoti, kaip laike epidemi
jos elgtis, kad pačiam į li
gos nagus nepakliuvus ir 
kitus neužkrėtus.

Karo metu galima tikėtis, 
kad pavojingų ligų epidemi
jos gali staiga pasirodyti. 
Priešo pasalingieji sabota- 
rai gali ligų mikrobų pasė- 

. „j | ti ir tūkstančius žmonių li- 
c urauna” Acme teiepnoio? j gomis užkrėsti. Reikia bu- 

Ši.urpus gaisras ištiko Ringling Brothers- Barnum and Bailey cirką Cleveland, O. Su- dėti ir būti pasiruošusiems 
degė žvėryno palapinė. Žuvo iki 100 įvairių žvėrių, kaip tai liūtų, tigrų, šlapių, kupra- visokiems netikėtumams, 
nugarių ir daug mažesniųjų. Kai kurie baisiai apdegę žvėrys buvo nušauti, štai, tik Taigi kada limpančios li 
vienišis kupranugaris slankioja tarp tos manažerijos griūvėsiu. Nuostolių apie $200,000. gos plėtojasi, privalai elg 

......... -.......- ...... — ... . .. .. ---- ------------------------------------ tis šitaip:
galima grįžti nepamačius di- neužilgo susidarys tokia po- 
dingo ir meniško Paryžiaus, litikoje velniava, kad niekas 
— nedrąsiai atsakiau savo nenorės 1940 metais būti di-
kolegai.

Berlyno stoty belaukdami 
traukinio einančio į Pary
žių pykom ant Hitlerio ir 
Ribentroppo, kad jie išdrį-

Nelinksma žinia 1. — Klausyk ir šventai 
pildyk daktaro perspėjimų, 
valdžios įsakymų ir Sveika-

I 7. — Gerk tik atvirintą 
arba clilorinuotą vandenį; ši 
taisyklė būtina gyvenan
tiems užmiestyje bei fanuo
se.

8. — Užlaikyk savo namą 
švariai; kambarius išvėdink 
kasdieną; grindis išplauk 
dažnai.

9. — Maudykis dažnai ir 
apatinius drabužius keisk

j dažnai.

10. — Ir viršutinius dra
bužius duok dažnai valyti. 
Gerai yra drabužius išvėdin
ti prieš saulę, nes saulės 
spinduliai naikina mikrobus.

11. — Nevalgyk nenumaz
gotų vaisių bei daržovių.

12. — Neįsileisk į vidų 
musių ir nevalgyk ėmusių 
suteršto valgio. Nešvariau
sias gyvis yra musė; ji Tėp
lioja po skreplius, atsitupia 
ant dvėselienos, apsivelia ko
jas su šlykščiais mikrobais 
ir paskui nutupia ant šva
raus maisto, ir taip užkre
čia žmones ligomis. Mušk 
musę, tą giltinę!

13. — Žinok, jogei viso
kios ligos įlenda į žmogų 
dažniausia per burną ir per 
nosį. Tad užlaikyk rankas 
švariai, mazgokis dažnai, ne
krapštyk nosies nagais, ne
valgyk suterštų valgių.

14. — Taipgi žinok, jogei 
mikrobai tai ne perkūnas; 
jie netrenkia staiga, bet pa
tekę į žmogaus kūną veikia 
iš lėto. Ir kai jų prisiveisia 
milijonai, tuomet žmogų pa
guldo lovon. Jie yra tokie 
mažyčiai, kad ant vienos 
dulkelės mikrobų gali su
tilpti tiek. kiek ant didžiu
lio laivo žmonių. Už tai žmo
gus plikomis akimis jų ne
gali nei matyti, nei užuosti, 
nei lazda užmušti. O visgi 
medicinos mokslas žino, kaip 
su mikrobais kovoti, kaip 
epidemiją nugalėti.

15. — Svarbu įsidėmėti, 
kad ir patekę į žmogaus kū
ną limpančių ligų mikrobai 
ne kiekvieną žmogų įveikia. 
Kurių kraujas yna stiprus 
ir turi pakankamai atsparu
mo prieš mikronus, tai tie 
nesirgs. O kad kraujas bū
tų stiprus ir pajėgus mikro
bams nugalėti, reikia užsi
laikyti šitaip: maitinkis tin
kamu maistu, miegok 8 va
landas į parą, nepersišaldyk, 
fiziškai ar protiškai neper- 
sivargink, negirtuokliauk, 
tvankiame ore “nesiven- 
dzink”, nesijaudink.

Saulė, ugnis ir karštis, ir 
antiseptikai užmuša ligų pe
rus.

Muilas bei vanduo, šva
rios rankos, švarūs namai, 
švarus kūnas ir švarios min
tys apsaugo žmogų nuo už
sikrėtimo limpančiomis ligo
mis.

Baltimore, Md. — Nau
jienos apie mūsų gerb. kle- tingumo Komisijos parėdy- 
boną nepergeriausios. Jau mų! Kas daktarų neklauso, 
antra savaitė ligoninėje, o tai graboriaus turės kiaušy-

Mes politikavom Berlyno ;dar n8ra tikros žinios- kaiP u
greitai galės grįžti namo. 2.

plomatu, — pratarė Julius, 
pakėlęs akis nuo laikraščio 
puslapių.

stotyje ir stebėjomės šituo 
so ardyti pasaulio taiką ir nacių žygiu. Kad mes ste- 
mūsų studijų planus.

— Ką manai, Juliau, apie 
šį Hitlerio norą susitarti su 
Stalinu. Juk Hitleris ne taip 
seniai vokiečiams kalbėjo, 
kad jis per kelias dienas at
gabens Staliną iš Maskvos 
į Berlyną ir jį pasodins zoo
logijos sode tarp beždžio
nių. O dabar žiūrėk vyksta 
į Maskvą ne pats Hitleris 
parsigabenti Stalino, bet

bėjomės nacių tokiu žygiu, 
tai nieko nuostabaus, nes 
jie ardė mūsų tikslus. Bet 
mes matėm vokiečių veidus, 
kurie aiškiai sakė, kad jie
šios žinios yra smarkiai pri- J mylimajam patriarchai 
trenkti. Ką vokiečiai gali da kad jis negali atnašauti šv.

namo. Į z. — Kuomet valdžia ir 
Senelio kojos viena diena gydytojai kvies žmones įsi- 
jau būtų geresnės, bet, štai, čiepyti, nedelsdamas eik ir 
žiūrėk, rytojaus ir vėl kaip įsičiepyk.
buvo. Prašo visų savo nu- 3. — Nesipriešink kvaran 
mylėtų žmonių atminti jį šv. tinai (ligonių izoliacijai) 
Mišiose. Begalo skaudu mū- |nes kvarantina yra geriau 

šia priemonė limpančios li 
gos siautimą kovoti.

ryti, kada krašte yra dikta- Mišių, kad po 48 metų išti-
tūrinis rėžimas ir visai ne- (kimo tarnavimo jis dar ne
siskaitoma su žmonių nuo
monėmis.

Sėdam į traukinį ir palie-
siunčia savo ministerį ieško- j kam Berlyną, kuriame nacių 
ti Maskvoje pas Staliną drau vadai planuoja kaip kitas 
giškų santykių.

— Dabar politikoje tikra 
painiava, man atrodo, kad

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

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

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

tautas pavergti ir kad jie 
galėtų būti ponais, o kiti 
bernais ar vergais.

Išvažiavus iš Berlyno sto
ties, teko patirti, kad tuo 

, pačiu traukiniu į Paryžių 
| vyksta prancūzų diplomatų 
žmonos ir vaikai. Prancūzų 
diplomatų žmonos pusiau lū
pų prasitarė, kad karas ne
išvengiamas, todėl jos pir
mosios išvyko iš Berlyno, o 
vyrai palikę iki paskutinės 
minutės ir lauks kol nacių 

Į valdžia nelieps apleisti vo
kiečių sostinės.

J
, Vėlybas vakaras. Pary
žius paskendęs šviesose. A- 

i kya raibsta. Automobiliai 
tik siuva ir siuva į visas pu
ses. Didingi pastatai. Meniš
kumas krinta į akis, bet 
mieguisto* akys labiau pa
segusios paduškos, negu me
no šedevrų.

Nors ir visokios karo min
tys skverbės į galvą, bet po 
ilgos kelionės pirmą naktį 
Paryžiuje miegojau kaip už
muštas.

gali nueiti į savo klausyklą 
klausyti išpažinčių. Tas vis

4. — Ne!k lankyti jokit 
ligonių. O jei ligonio prižiū 
retojas sužiniai santykiauja 
su žmonėmis ir trinasi tar
pe minios, jis yra lygus gil-kas sudaro sunkų kryžių, .. .. .ų y ų’ tinei, nes jis ligos perus (mi- 

kurį klebonas kenčia su dide krobus) išnešioja ir žmones 
le kantrybe. Duok Dieve užkrečia.
jam veikiai grįžti prie savo 5. — Neimk ir nedevėk 
kunigiškų pareigų. K. mirusio žmogaus drabužių

prieš nei jie yra tinkamai 
dezinfektuoti.

6. — Prieš kiekvieną val
gį numazgok rankas su mui
lu. Einant gulti gerai nusi
prausk. Panages dažnai iš
valyk.

Aukščiausio tobulumo žmo 
gus gali pasiekti tiktai per 
tris dalykus: Dievo meilę, 
dorybės meilę, ir išminties 
meilę.

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

CLEVELANDAS. rugp. 4 

d.—Kilęs Ringling Brothers 

cirko palapinėj gaisras su

naikino bent šešiasdešimt . 

gyvulių.

BERLYNAS, rugp. 4 d — 

Berlyno radio paskelbė, jog 

japonai savo laivynas pris

kyrė U. 8. Šarvuoti Luzon, 

kuris pirma veikė Yangtse 

upėje, Kinijoj.

LINDBERGH TEISME

C'DrtufM" Acme teiepooto)

Lakūnas Charles A. Lindbergh su maršalu apleidžia fe
deralinio teismo rūmus Indianapolis mieste, Ind., kur jis 
buvo paiauktas Rūdyti Willįam Pelley byloje. Tik per 10 
minutų Llndberghaa apklausinėtas.

you, Too,
CAN SINK U-00ATS
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PASIKALBĖJIMAS SU KAREIVIO SU2IEDU0TIHE
- Kasdien rašo po laišką, o nori dvieju. - ”1 
motery armiją nestosiu, nelaikinu ekscait- 
menlų”. - Uždegė žvakutę, o širdy liepsnos 
neužgesins nė granatos.

PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo: Viktoras Balanda

|
10 STRAIPSNIS pieras, nes yra rūšis

Kai kuriais atžvilgiais n^’ ^ur*ema PirmU

— Būna visaip. Mano ma
ma jį “laikina”. Ji kartais 
pradeda verkti, aš padedu.

— Ar ne sueinate taip 
;au pasiguosti eu kitomis 
mergaitėmis, kurių sužieduo 
tiniai taip pat armijoje?

Taip jau atsitiko, kad vie
ną dieną į mūsų namus, 
ofisą atėjo dvi jaunutės pa 
rapijietės, abi seserys, Rj 
zaitės. Viena su savim tu
rėjo keletą gražių fotogra 
fijų iš kariuomenės stovyk 
los.

— Mano sužieduotinis 
Petras Dobilas, — prisipa
žino ji rodydama paveikslą.
— Jau mėnuo kaip išėjo a- 
viacijon, įstojo pats savu 
noru. Nenorėjo pasilikti ar 
mijoje, jam patiko lėkti oi'U 
tai ir įstojo aviacijon, jį mo 
kiną, bus oficierium.

— Ar neverkėte išlydėda
ma?

— Taip staiga išvažiavo..
Dabar jam tenai nėra blo
gai. Rašė tik, kad duoda ko 
kius ten “Šatus” po oda. Stip 
rius, kad kai kurie kiti neiš
laiko, nualpsta, bet jis ne- 
nualpo. Jau gavo trečią, pas
kutinį.

— Ar jau buvo grįžęs na
mo, atostogų?

— Dar neseniai išvažiavo.
Bet laiškais dažnai aplan
ko. Jis nebuvo katalikas, bet 
dabar jis pamilo tą katali
kų tikėjimą, kuriam mūsų 
šeima priklausome. Jis ėmė 
tikybos pamokas, dabar sa
kė niekados Bažnyčios ne
pames. Rašė, kad ten tolo
kai bažnyčia, bet jis vis sten
giasi sekmadienio pamaldo
se dalyvauti.

— Tai laišką atrašo?
— Kiekvieną dieną. Va 

kar negavau, tai šiandien — 
turiu tris.

— Ir Tamsta jam, ž'no- 
ma, nelieki skolinga?

— Kaip gi. Jis mokinasi,
ir tai parašo, aš turiu lai-» iS iam kaiP “Ue-

karstvos”. Jis prašo rašyti

Petras Dobilas ir jo sužieduoti
nė p. Ruzaitė 

— Tarp mano pažįstamų
nėra tokių.

— O ar netraukia, va, nu
eiti kur į Navy Pier, kur 
kareivių daug?

— Nenoriu. Su juo susi
žiedavau, man jo vieno už
tenka. Kai proga pasitaiko 
nuvažiuoju į pikniką Vytau
to darže, šiaip laisvu laiku 
jam laišką parašau.

— Nepristingate ko rašy
ti....

— Parašau apie mūsų no
rą, kad jį čia arčiau atsiųs
tų, kad jį norime pamatyti. 
Mes toje pačioje vietoje dir
bome, tai parašau apie dar
bo draugus. Nelabai ką tu
riu rašyti, vis tą patį.
Pildo pažadą — 
kasdieną laiškas

— O rašote vis kasdien?
— Prižadėjau, reikia iš

pildyti. Jis rašo, kad laiš

ko, privalau rašyti.
Ar nenukonkur.ios 
kokia australe?

— Kai grįš, žinoma, suta
rėme vestuves daryti. O jei
gu jis bus nukeltas ten kur

po du laišku į dieną, bet jau 
nebeturiu ką....

— Karo pabaigos tai lau 
kiate ?

— Labai.
— O ar pati nesirengiate

mes, lietuviai, Amer.koj esą 
me pralenkę kitas tautas. 
Bet pilietybės atžvilgiu, gai
la prisipažinti, esame atsili
kę. Rodos, kad tos piliety
bės įgijimas reikalautų ko
kio gigantiško užsibrėžimo 
ir kolosalių pastangų. Gali
me būti ramūs: sunkesnių 
klausimų, kaip mes čia pa
žymime, niekam nepastatys.

Mes atvažiavome į šią ša
lį, kad susitaupyti trupuitį 
pinigų ir grįžti į Lietuvą, iš 
kurios mus motutė su taip 
didele sielvarta išleido. Mes 
ir gi verkdami išvažiavome. 
Kol buvome jauni vis ma
nėme grįžti į Lietuvą pas 
motutę. Bet iš tų, kurie 
prieš karą atvažiavo apie 
30, ar daugiau, metų Ameri
koj išgyveno, retas kuris 
sugrįšime į Lietuvą. Čia 
mūs šeimynos, čia mūs eko
nominis gyvenimas sukur
tas; dėlto mažai kas bega- 
ėls sugrįžti į Lietuvą.

Daugeliui mūs prisieis 
šioj šaly senatvę baigti. Tad 
Amerika jau palieka mūsų 
šalis. Mes turime ir istori
nių pretenzijų prie šios ša
lies. Generolas Tadas Kos
ciuška padėjo Washingto- 
nui, šios šalies tėvui, iškovo
ti laisvę. Kadangi jau mes 
esame apsisprendę šioj šaly 
amžių baigti, būtinai turime 
likti ir jos piliečiais. Nepi- 
liečių ateitis nėra aiški.

Pilietybės gavimas daug 
nekainuoja. Visi, kurie at
važiavo į Ameriką po birže
lio (June) 29, 1906 metų, 
tiems pirmos popieros kai
nuoja $5.00. Pinigus sumo
ka dviem atvejais po $2.50. 
Gi kurie atvažiavo prieš bir
želio 29, 1906 metus, tiems 
pirmos popieros kainuoja 
tik $2.50.

Antros popieros visiems 
tiems, kurie turi pirmas po- 
pieras, kainuoja $5.00. Sa
kome, kurie turi pirmas po-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
žmo- Iš Cicero padangės i Labdarių 23 kuopa

popie- • i • «v v. .
Šv. Antano draugijos su-1 rengia išvažiavimą

sirinkimas įvyko rugp. 2 d.rų nereikia. Pavyzdž.ui, jei
gu vienas iš vedusių yra . ..................... ... ,Pirmiausiai išklausyta įvai- pilietis, tai antras gali gau- į .
ei antras popieras ir jam 
pirmų popierų nereikia. Bet 
tokiam atvėjuj antros po
pieros kainos $7.50. Jeigu 
žmogus būtų atvažiavęs į 
Ameriką prieš birželio 29, 
1906, tai jam ir šiame atsi
tikime kainuos tik $5.00 an- 
.ros popieros.

Tenka pastebėti, kad žmo 
gus nueina ir derasi sakyda
mas: “Daug metų Ameri-

rūs pranešimai.
Pirmas pranešimas buvo

iš draugijos rengtos pramo
gos parapijos salėj, vietoj 
pikniko Labdarių ūky, kaip 
buvo nutarta. Sėkmės buvo 
tokios, kad daugelis net ste
bėjosi. Pelno liko $234.35. 
Komisijai pareikšta padėkos 
žodis už gerą pasidarbavi
mą. Komisijoj darbavos se
kantieji nariai: J. Zaura, A. 
Zakaras, J. Grlbauskas ir

koj išgyvenau, sunkiai dir- j Stašaitis 
bau, man popieros turi būti i H Federacijos 12 skyriaus
dykai, nes aš atadirbau už 
popieras”. Kitas skundžiasi 
asąs neturtėlis, kitam ban
kas pinigus nunešęs, net ro- 
lomos banko knygelės ir 
siūloma jo pinigų ieškoti.

Reikia pripažinti, kad visi 
šie reikalavimai gali būti la
jai tikri ir teisingi. Bet jie 
.ie vietoj. Kongresas Wa-

pranešta, kad skyrius ruo
šias prie savo vakaro rude
ny, taipgi kad skyrius ruo
šias prie visų tautų dienos, 
kuri įvyks rugpiūčio 23 d. 
Pranešta, kad esant reika
lui bus sušauktas visų drau
gijų bendras susirinkimas.

toli už vandenynų, ar nesu-Į į moterų armiją“
vylios jo kokia australe, ar 
kas?

— Nemįšlinu. Jis toks ty
kus, čia niekur nesidaužė. 
Tarp jo atsiųstų fotografi
jų yra viena, kur jis rausi-

— NemįsVnu, kad galė
čiau. Aš “nelaikinu” šaut 
nelaikiniu “ekscaitmentų”.

— Už tat atjauti dabar 
savo sužieduotinį....

ėmę3 su draugu. Jo draugas — Atjaučiu. Nupirkau
vedęs. Abu niekur neina, nė į jam medalikėlį ir retežėlį,
į “šovą”, tik pora sykių 
buvę.

— Dabar ar kartais aša
rėlės nebyra?

kad nešiotų ant kaklo. Nu
pirkau maldaknygę, rožan
čių. Pasiėmė jisai su savi
mi.

— Ir Tamsta sukalbi po
terėlį už jį? ,

— Sukalbu, prašau Dievo, 
kad sugrįžtų sveikas, kad 

i jam sektųsi mokslas. Žino
ma, kariuomenė, vis kariuo
mene. Rašė — kartą lovą 
sutaisęs taip, kad užvalkalo 
siūlė huvo į negerą pusę, 
tai ir turėjo valandą vaikš
čiot au šautuvu. Mažiausia 
dulkė ne vietoje — valandą 
su šautuvu. Gal taip reikia, 
bet jam, žinoma, nelengva.
Už tat meldžiuosi, ir žva
kutę už jį uždegiau

K. J. Prunskis metams.

GARY, IND.
Nuoširdus ačiū

Nuoširdus ačiū visiems, 
kurie dalyvavo metinėse pa
maldose už sielą Jono Aukš- 
kalnio liepos 25 d. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje:

senelių prieglaudos. Prašo- Kleb' kun- J' S' Mar{iui 
me visų Chicagos ir apylin- “z atlaikym* »»• ™rg.

Marųuette Park. — Rug
piūčio 9 d. sekmadienį, va
žiuojame į naująjį ūkį prie

kių labdarių ir visų gerašir
džių žmonių prisidėti ir pa
remti kuo kas galėsit su au
ka, ar darbu, ar atsilanky
mu. Sutiko duoti troką vi
siems gerai žinomas labda
rių rėmėjas ir darbuotojas,! 
biznierius Povilas Norkus,

Radis už gražų išpildymą 
pritaikintos bažnytinės mu
zikos, seselėms už išpuošimą 
altorių ir visai giminei bei 
pažįstamiems ir draugams 

i iš Chicago, Calumet City, 
Ind. Harbor ir kitų miestų 
už skaitlingą dalyvavimą pa-

1706 W. 47 St. P. Norkus maldose’ Gausienei ir sūnui
su troku bus prie bažnyčios 
12:30 vai. dieną. Prašome 
laiku būti. Trokas išvažiuos 
pirmą valandą po pietų. Ka
dangi daug vyrų ir moterų 
prašė surengti pikniką ir 
gauti gerą ir patogų troką, 
tai dabar patarnaus su ge
riausiu troku P. Norkus. Tik 
tai prašome daug susirinkti.

Iš Labdarių Sąjungos cen- Atsiveskit savo draugus, kad 
tro pranešta, kad vajus se-1 u^pildyti pilną troką. Bus 

3hingtone daro parėdymus, i nenų prieglaudos statybai Patiems smagiau ir labdarin-
kiek už pilietybės popieras ir įrengimui baigti eina lė- S* darba atliksit. Širdingai 

prašome visus atsilankyti.
Valdyba

reikia mokėti. Jeigu valdi
ninkai nesilaikytų to parė
dymo, papultų į kalėjimą. O 
jeigu jie pradėtų iš savo ki
šenės apmokėti už tuos, ku
rie skundžiasi neturtu, tai 
jie patys atsidurtų neturtė
lių namuose. Atminkime, 
kad pro juos praeina tūks
tančiai žmonių. Dėlto valdi
ninkams tokių reikalavimų 
nestatykime parodo tik žmo
gaus nekultūringumą. Įstai
gos, kuri gelbėtų neturtin
gam žmogui užmokėti už pi 
lietybės popieras, nėra. O 
jeigu kur tokia įstaiga yra, 
mes norėtumėm sužinoti. 
Neturtingam žmogui, norin
čiam įsigyti pilietybę, patar 
tina prisirašyti prie politi
nio klubo, kurie randasi 
kiekvienoj lietuviškoj kolo
nijoj. Gal šioks klubas su
ras būdą tokiam žmogui pa
dėti.

Dabar pamėginkime susi
pažinti su sekančiu klausi
mu:

Klausimas: Kokiu būdu 
legislatūros nariai gauna sa 
vo vietas? (How do the 
State legislators get their 
offices?)

Atsakymas: Legislatūros 
nariai yra žmonių išrenka
mi. (The State legislators 
eleeted by the people). At
sakius “eleeted by the 
people” bus irgi labai gerai.

Atsiminkime, kad guber
natorius ir legislatūros na
riai yra renkami keturiems

tai. Bet vis gi ateis laikas, 
kad prieglauda bus baigta.

Atsilankęs į susirinkimą 
klebonas kvietė draugiją pa
sidarbuoti ruošiamam para
pijos piknike, rugpiūčio 13 , . , „j ,, f . , ta • • 1 bių 21-mas skyrius, Cicėno,d., Vytauto parke. Draugija ’ . .

- - j , .• saukia labai svarbų susinn-nutare 100 nuos. dalyvauti , . v., , ,. , , ..... kimą šiandien, kętvirtadiem,ir darbuotis, kad piknikas, . . rugpiucio 6 d. Sv. Antanopasisektų. ..I parapijos saleje 7:30 vai. va- 
Ant galo draugija pareis- kare. Visi šios draugijos na- 

kė padėkos visiems, kurie riai įr norintieji tapti, kvie- 
atsilankė į buvusį parengi- čiami atsilankyti į susina
mą parapijos salėj. Ypatin- kimą, nes ruošiamės prie la- 
gai paminėtini biznierius Za-|bai svarbių darbų. XXX 

J ja.uskas, draugijos narys, ku 
ris pirmąjį. ant baro “paklo
jo” $20.00, ir Raudonos Ro
žės Klubas tam pačiam tiks
lui paklojęs $5.00.

A. Valančius

Svarbus susirinkimas
TT. Marijonų Bendradrr-

Kazimierui už suruošimą pie 
tų svečiams ir viešnioms pa
vaišinti po pamaldų.

Ačiū taipgi kun. J. Čižaus- 
kui, Detroit, Mich., šv. Jur
gio parapijos klebonui už 
atlaikymą šv. Mišių velionio 
intencija ir visiems, kurie 
dalyvavo tose pamaldose.

Mūsų šeimoje buvo septy
ni broliai ir dvi seserys. Iš 
brolių keturi jau yra mirę. 
Kiti broliai ir seserys gyve
na Lietuvoj, tik aš, žemiau 
pasirašęs, Amerikoj. Gaila, 
kad gyvenantieji Lietuvoje 
negalėjo sykiu pasimelsti už 
a. a. Jono sielą, kuris pas 
mane gyveno ir buvo man 
labai naudingas. Tačiau ne
žinia, ar ir jie tebėra gyvi. 
Gal, ir juos bolševikai, arba 
naciai ištrėmė, arba vietoj 
nužudė.

J. J. Aukškalnis

Budriko radio
Šiandien 7 valandą vaka

ro iš WHFC, 1450 kil. radio

stoties Budrikas vėl patieks 
gražią lietuvišką programą, 
kurioje dalyvauja harmonin
gas Cicero moterų choras. 
Taip pat bus ir “Uršulikės 
romansas”. Neužmirškite šį 
vakarą vakarieniaudami .už
sisukti radio 1450 kil. kryp
timi. S.

Tęst Helps to Find Tuberculosis
Nervous? Shaky?

No Pepi
SVAIGINANČIŲ GP.RTMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmui 
nerviškumo, dr bullo, nemigos, 
.•kaiismo ar silpnumo kolų (neu- 
rlt s ar rheumatlzmo). tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug lluoo- 
nfls. širdies skausmus. Vartotojas 
Ir aanklal sali p-adCtl negirdėtus 
halsus girdyti, IsVaizdlntl nebūtus 
da'ktus ar kalbėti su stvlml. 
VI-MIN pagelbsti apga Stl ma'i- 
tlngumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotolal tanki 1 kenčia. Tai 
y-a tas trūkumas kuris pr'veda 
pr'e kenkimo 'ervų. vidurių, skil
vio lr t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas Šimtų. 
VI-MIN nSra nuodingas lr nepri
veda prie bloga Įpr tlmo. Pamė
ginkite lr “pa8tokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti lr 
per paAtą. pr's'unčlant pinigus, 

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

kainuoja |2.00
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

ka'nuoja $3.' 0.
Pars'duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

•03 W. flSrd Street, Tel. F, N G. 0515 
CHICAGO. II.L.

Doctor givlng luberculln tęst to youog giri. above. to flnd out If 
tuberculoals germs are present to her body. The teat 1a one meana of 
tiacoverlng tuberculosis ln ita early. moat aaatly eurable Stase.

DETECTIVE R1LEY By Richard Lee Taupykite... Džiaugsitės
JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MOR GI ČIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IftMOKfiJIMAIS.

žymi lietuviy 
flnanNinė j<*taiga

MES
MOKAMU v/i% 46-ti metai 

sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS,
3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

AND LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec’y.
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Aušros Vartų parapijos 
metinis piknikas rugpiūčio 9 d.

West Side. — Aušros Var- rys, seržantas Antanas Ur-

Priešui puolant iš oro

tų parapijiečiai, ar visi ži
note, kad parapijos metinis 
piknikas jvyks ateinantį sek
madienį, rugp. 9 d. Vytauto 
parke? Jei žinote, tai ar ren-

fconas, jau pėkščiomis nespė
ja visų reikalų aprūpinti, tai 
su “makabiliu” važinėja vi
sur, — mat ieško įvairių bar- 
genų, bet reikia pasakyti,

giatės prie jo, — kaip ir ko- kaip man teko nugirsti, jie-
kiu būdu? Ar savo pareigą 
atlikote, jei dar neatlikote, 
tai laikas dabar padaryti. 
Gal ne vienas paklaus, o ko
kia toji pareiga? Mielas pa
rapijieti, tai ir pats gerai 
žinai, — o kaip su laimėjimo 
dovanų knygute, kurią pri
siuntė klebonas per paštą, ar 
jau išplatinai, jei taip, tai 
kuo greičiausiai grąžink, ir 
parodyk, kad savo pareigą 
pilnai ištesėjai. Ot, štai ir 
toji kiekvieno parapijono pa
reiga. Yra ir daugiau pana
šių dalykų, kuriais būtų ga-

du jų gauna.

Turiu pranešti, kad klebo
nas baigia organizuoti di
džiausius būrius šeimininkių 
ir bartenderių, girdėjau, kad 
vienų ir kitų bus po pilną 
šimtą. Taip ir reikia, kaip 
vieni pavargs, kiti juos pa
mainys. O jei kartais rastų
si dar tokių, kurie liuosno- 
riai norėtų pagelbėti pikni
ke, kaip moterų taip ir vy
rų, malonėkite kreiptis prie 
klebono kun. J. Dambrausko, 
jis maloniai užregistruos ir

Nežiūrėk pro langą nutamsinimo ir 
priešo puolimo mėtų. Prasiskverbusią 
pro langą šviesą gali pasteoėti priešo 
lakūnas. Nutamsinimo ir puolimo mo
tu visiems draudžiama stovėti prie lan
gų ir pro juos žiūrėti. Tai dideliai pa
vojinga.

. . .... .nurodys kame galės pagel-lima kaipo parapi jonui pri-
sidėti prie pikniko pasise 
kimo, to ir aiškinti nereikia.

Taigi, brangūs parapijie
čiai, įsitėmykite gerai, kad 
mūsų parapijos piknikas a^ 
teinantį sekmadienį, pada
ryk iškalno pasiryžimą jame 
dalyvauti. Prie šio metinio 
pikniko rengiamasi kuo stro
piausiai, klebonas kun. J. 
Dambrauskas ir mūsų uolu
sis parapijos komiteto na-

Beliko tik trys dienelės, 
visi, — biznieriai, profesio- Į 
nalai, eiliniai parapijiečiai, 
ruoškitės į pikniką; o kiek 
ten bus įvairumo, aš nemi
nėsiu, tik drąsiai galiu pa
sakyti, kad Aušros Vartų 
parapijos piknike bus tiek 
linksmybių, ko nė vienoj ki
toj parapijoj nesimatė.

Parap.

Priešo puolimo metu draudžiama na
mų savininkams uždaryti elektrą (main 
switch). Jei tas būtų reikalinga, tai 
atliktų karo žinyboj esantieji inžinie
riai.

LIETUVIAI ALASKOJ
Seserys vienuolės pačios 
savo ūky dirba lauko darbus

Anos dienos Chicago He
rald-American laidoje gra
žiai aprašyta, kaip netoli 
Lemont, III., seserų vienuo
lių kongregacija savo 100 
akrų ūkyje dirba laukų dar 
bus.

Tai Šv. Pranciškaus Kris 
taus Karaliaus seserų kon
gregacija. Jų vienuolynas 
ten vadinasi Mt. Assisi Con 
vent. Kongregaciją sudaro 
slovėnų kilmės vienuolės. 
Kongregacija kituomet bu
vusi Moribory, Slovėnijoj 
(Jugoslavijoj).

Kongregacijos viršininkė 
sesuo Mary Michael pareiš
kia:

“Taip, mes pačios turime 
dirbti farmoje. Bet, manau, 
mūsų seselės džiaugsmin
gai atlieka visus šiuos dar
bus’’.

Pavasario pradžią sese
rys nusamdė vyrą, kurs 
joms gelbėjo suarti dirvą. 
Nes tai vyro darbas. Bet 
paskiau vienuolės pačios 
laukus įsodino ir įėjo ker
nais, avižomis ir alfalfa.

Ir dabar jos pačios su ma 
šinomis piauja avižas ir al
falfa. Joms daug gelbsti 
naujukės, kurios ir gi pra
tinasi prie rankų darbo.

Pasibaidęs arklys ap
daužė automobilius

1635 Wabansia ave. prie
šaky pasibaidė arklys, įkin
kytas “junk“ vežiman. Per 
dešimtį blokų jis lėkė su ve 
žimu iki apilso ir sulaiky
tas. Pakeliuj keletą automo 
bilių apdaužė.

Čikagietis Adolfas Aleliū- 
nas, kuris jau vienuolika mė 
nėšių kai dirba ten valdžios 
darbą, rašo savo namiš
kiams.

“Kai atvažiavo Juozas 
Bubnis pas mane į svečius,

Šios seserų kongregacijos 
vienuolės mokytojauja, išlai 
ko našlaitnamius ir Lemont įaį buvo linksmas 4th of Ju- 
veda Šv. Juozapo namus se jy Linksmai abu vaikštinė- 
neliams ir senelėms. Į j ome po Anchorage mies

telį ir, rodos, kad Chicago 
miesto kampelį radome.

“Nors dar negaunu pas
kyrimo į Dėdės Šamo ka
riuomenę, bet tikiuos, kad 
greitu laiku turėsim eiti. 
Plieksime priešams kailį, jei 
jie jo taip nori. Niekas A-

Nėra fondų, 
paleidžia darbininkas

Cook apskrities iždinin
kas John Toman praneša, 
kad jis iš savo offisų palei
do 57 tarnautojus. Sako, ne 
turima fondų jiems algas 
mokėti. Kaltina apskrities 
komisionierius.

Paskirtas civil 
service viršininkas

Illinois valstybės civili
nės tarnybos komisijos vir
šininku paskirtas Daniel D. 
Feder, Illinois universiteto 
profesorius.

Kas yra Egipto Oattara, 
kuri karo žiniose dažnai minima

Iš karo žinių Egipto fron lių nuo Viduržemio jūros 
te patiriama, kad ašies ka- pakrančių, o kitu — į smil-
ro jėgų vadas gen. Rommel 
su savo armija iš Libijos 
atsidūrė netoliausia Alek
sandrija miesto Egipte ir 
tenai siaurumoje tarp Vi
duržemių jūros ir Qattara 
įdubimo britai pagaliau jj 
sulaikė. Dabar ten abi pusės 
užima stiprias pozicijas ir 
nežinia kuri pusė ims vir
šų. Kaip ašies, taip britų

tynų jūrą, kur smiltys dy
kumose banguoja lyg van
duo jūroje. Vėjai smilčių 
kalvas iš vienų vietų į ki
tas kilnoja. Tais smiltynais 
keliavimas žmogui pavojin
gas, o armijai stačiai neį
manomas.

Patsai Qattara įauoimas 
yra 160 pėdų žemiau jūros 
lygio. Ir tai, kaip sakyta,

jėgoms tas Qattara, nelei-lyra netoli nuo jūros. Vieto-
džia išvystyti platesnio ka
rinio užsimojimo. Be to, nė 
vienai pusei neįmanoma pa
siųsti armiją aplink Qatta- 
ra, kad priešą atakuoti iš 
šono, arba iš užnugario.

Qattara yra nepaprastai 
didelis žemės įdubimas, ra
šo Lloyd Wendt laikrašty 
Chicago Tribūne. Jis re
miasi Chicagos universiteto 
Orientalio instituto laikino 
direktoriaus Harold H. Nei-

svečius pas A. Aleliūną į 
Anchorage, kuris nuo ma
no gyvenamos vietos — Kas- 
kwetno randasi apie tūks
tantį mylių. Linksma buvo 
mums, toli atsiskyrūsiams,* 24nuo Chicago ir namiškių, 
susėjus pasikalbėti. Turėjo
me tikrą 4th of July malo
numą”.

Bubnis rašo, kad jaučia
si laimingas geroje sveika
toj ir patenkintas tyru A- 
laskos klimatu. Sako Alas- 
kos klimatas labai tinkamas 
sveikatos atžvilgiu. Panašus 
į Lietuvos klimatą.

Juozas Bubnis kviečia ir

ON IHf Of FENSIVE

AMERICA!
W«r« art won by aMacking, no* bv 
litting in a fortl
And today Am.rica ii taking the 
offensive against the A»i» with 
hard-fighting. non-stoppeble men 
end meterielsl
We're taking the offensive, too 
against the enemy et home—the 
inflationary hth colump that blows 
prices sky high.
You can help in both fighti by 
saving at least 10% of your money 
in U. S. War Bonds every pay day. 
Attack the Alis with your dollars 
today.
You can start vvith es little as a 
10c War Stamp and you can get 
a $25.00 War Bond (maturity 
value) for only $11.75—at your 
local post offlee, benk or other 
convenient sales agency.

U. S. Trta.tury Dtparlmtnl

mis įdubimas siekia 440 pė- ---------------------------------- -
dų gilumos. Apie ketvirto- giai kaip duobenį. Aplink 
ji jo dugno dalis, tai yra jų kai vainikas kietųjų uolų 
apie 11,000 ketvirtainių kalvos, o iš vidaus visos
mailių, nuklota druskos ir sausos ir palaidos smiltys
smilčių grubiu klodu. Tai išnešiotos po plačiuosius ty
tikri pelkynai. Dugną drė- rynus.
kiną iš požemių besisunkiąs
vanduo. Vietomis po ta drus Įdubimo dugne, supranta- 
kos plutaa yra prarajos, į ku ma, nėra jokių augalų. Šiur- 
rias galima įsmukti. pi tuštuma. O karštis vieto-

Anot Nelson, seniau buvo mis siekia 120 laipsnių. Bū- 
spėjama, kad įdubime ture- Ita žmonių, kurie mokslo su 

son pasakojimais. Nelson Jusi būti jūra — vanduo iš įmetimais yra perėję sker- 
apie 17 metų Egipte gyveno
ir jis žino, ką pasakoja.

Qattara įdubimas yra
apie 90 mailių platus ir apie 
186 mailės ilgas. Vienu šo
nu paužulniai įdubimas at
siremia į uolų kalvas ir jo 1 
vienas galas yra už 35 mai-

NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. VVestern Avenue

Phone: GKOvehilI 2242

garavęs ir dugne tik drus- sai įdubimo. Jie sako, kad
kos klodai likę. Bet šian
dien mokslo vyrai yra kito-

kelionėms su kupranuga
riais netinkama. O apie ar-

kios nuomonės, Jie randa, imi jos tuo įdubimo dugnu
kad ilgaisiais amžiais vėjai 
išskaptavę tą įdubimą ly-

negali būti ir

merikos nepaveigs, nes mū-,savo žmoną į Alaską. Jei ji 
sų jaunuoliai pasiryžę sta- panorėtų važiuoti, jis nu- ! 
tyti savo jaunas krūtines pirksiąs ten jai ir namą. 
priešo atrėmimui. O jei rei- Raporteris
kalas bus, dėsime ir gyvas
tis už Amerikos demokrati
ją ir už viso pasaulio lais
vę”.

Gi Juozas Bubnis rašo sa
vo namiškiams.

“Kadangi dirbu valdžios 
darbą ant geležinkelio, gau
nu bilietą veltui. Pasinaudo
damas proga patraukiau į

WASHINGTON, rugp. 3d 
Bermudoj taip pat yra J- 

vestas cukraus paskirsty
mas. Vienam asmeniui į sa
vaitę duodama trys trečda
liai svaro.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

l4ihal geros rflšlcs moterų ksUlnini. kailiukais papiio'.tals arlta 
< lot.h kotai |:arst<lirt<la imžcmtntnm.’s kainomis. 

ATKYRITE IR PATĮS PA MATVKITE MANDlENt

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

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.

W()l.k STLIJIO
1941 35* Street

xi»' mu
PIlKSIKI.fc IKK M

DIDELIS I&i’AKDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO M 1’Z.I KA

LINIU INSTRUMENTU- 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NHIŠPAIIDLOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLU- 
TES su “cases” — $35.00, $37.50, 
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI 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. SMICE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS Ir 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.30 Ir $15.00. Striūnos d6l vi
sų virSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. PEDALS,
Hl BOYS. CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
tams, TrlOboms, 8axaphone«, 
Smuikoms Ir Guitarams. 

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

LIQUOR 
ĮSTAIGA

WHOLESALE

Igiežiojame 
po Vtsg 
Chicago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4747 So. Halsted St 

TelcfoDM: BOULEVARD 0014

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

POCAHONTAS, $p /r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS, yr
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... O* / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $iq r n 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

zygiavimą
kalbos.

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parior 
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 — REPUBUC 6051

J

r\ A D A D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies L't'DrMv Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
PIRM PIRKIMO

Atvyk } mflnų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rQš| LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vis
ky, skiepų ir flatų. PASITARK SŲ 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Sash, Combination — Door and Insulation 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

; * Cash arba Lengvais IAmokėjimato
STANLEY LITW1NAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

8039 South Halsted SL Tel. VICtory 1272
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AUSROS VARTŲ PIKNIKAS
Sekmadienj, August 9,1942
VYTAUTO PARKE

LAIMĖJIMAI:

$100.00 Karo Bonais; 2 Tonai Anglių; 

Round-trip Bus Tiekei*0 Detroit, Mich.

GROS GERA MUZIKA

DAUG ĮVAIRUMŲ
k * *

Nuoširdžiai visi kviečiami atvažiuoti.......................................................................................................................Kun. J. Dambrauskas ir Rengimo Komisija

MIESTO NUTAMSYMAS - 
SVARBUS KIEKVIENAM

Paskelbus orinę ataką niekas 
neturi išeiti iš namų

Ralph H. Burke, civilinių 
saugumo viršininkas Chica
goj, įspėja chicagiečius, kad 
miestas turi specialų ordi- 
nąnsą nutamsymo (black- 
out) reikale. Tuo ordinansu 
numatytos bausmės tiems, 
kurie nurodymus neigtų.

Šio rugpiūčio mėnesio 12 
dieną 10:00 vakaro per pus 
valandį Chicagoj įvyks nu
tamsymo bandymas. Tad 
nereikia žmonėms šio svar
baus dalyko ignoruoti, bet 
visiems kooperuoti, kad ban 
dymas pasisektų. Tik vi
siems kooperuojant gali bū 
ti mūsų miestas apsaugotas

Dabar armijon priimami 
ir 1-B drafto klasės vyrai
Pulk. Paul G. Armstrong, i 

karinės vyrų konskripcijos 
direktorius Illinoise, prane
ša, kad dabar karo tarny
bon ribotam laikui priima
mi ir 1-B klasės vyrai, ku
rie seniau buvo pripažinti 
fiziškai netinkamais.

Anot direktoriaus, sveiki 
vyrai labai reikalingi karo 
frontams — kovinėms pa
reigoms. Tad tuos sveikuo
sius, kurie šiandie tarnauja 
virėjais, klerkais, ligoninė
se tarnautojais ir užsiimą 
kitais darbais, pakeis fiziš

nuo priešo orinių atakų.
Paskelbus orinių atakų 

aliarmą, per penkias minu 
tas visas miestas turi būti 
nutamsytas, taip kad jokių 

į šviesų nebūtų gatvėse ir na 
muose. Žmonės neturi išeiti 
iš namų. šeimos nariai gali 
susirinkti į kambarį, arba 
rūsį, kur visi langai aklai 
turi būti užtiesti, kad iš vi
daus pro langus gatvėje ne 
būtų matoma jokia šviesa.

Civilinių saugumo virši
ninkas turi vilties, kad Chi
cagos gyventojaai rimtai 
atsineš į nutamsymą ir šis 
bandymas tikrai pasiseks.

kai nepilnai sveiki vyrai. 
Šiai ribotai tarnybai pri

imami ir 1-B-O vyrai, tai 
yra tie, kuriems sąžinė yra 
priešinga dalyvauti kovose. 
Taip pat priimami ir tie, 
kurie seniau buvo paleisti 
dėl jų dantų nesveikumo. 
Priimami ir bedančiai, jei 
tik burnose neturi kokios 
nors įsisenėjusios ligos.

Kiek daug šių vyrų bus 
priimta yra karinė paslap
tis, sako pulk. Armstrong. 
Tik žinoma, kad jų nema
žas skaičius bus priimta.

X E. Kandrataitė ir A. 
Druktenytė — dvi būsimos 
Chicago lietuvių žvaigždės 
dainos meno srityje Studen
tų ir Profesionalų Są-gos 
seimo bankiete jomis žavė
josi ir latstovai-ės iš kitų 
miestų. Abi eina mokslus ir 
abi lavina savo balsus. Gar
bė Eleonorai ir Adelei!

X Morrison viešbučio tar
nautojams ir daugeliui sve
čių įdomu buvo pamatyti lie
tuviškų tautinių šokių ir pa
siklausyti lietuviškų liaudies 
dainų, kurios skambėjo gra
žioj salėj po S. ir P. Są-gos 
šeiminio bankieto. Daininin
kams pianu akompanavo mo 
kytoja Stulginskaitė iš Wa- 
terbury, Conn.

X Bridgeporte šiuo metu 
tarp lietuvių eina knygų ir 
žurnalų vajus kareivių nau
dai. Kas tik turi atliekamų 
angliškų knygų arba žurna
lų, prašomi atnešti pas lai
dotuvių direkt. S. P. Mažei
ką, 3319 Lituanica Avė. Iš 
čia knygos bus pasiųstos į 
visus kraštus, kur tik ran
dasi Amerikos kareivių.

X Mūsų geraširdžio dže- 
nitoriaus Antano Fabijono, 
kuris paaukojo $25.00 pik
niko reikalams, pavyzdį pa
sekė ir kiti geradariai, kaip 
tai Antanina Krotkaitė au
kojo $10.00 ir AnseJmas Ku- 
dulis $5.00. Ačiū aukoto
jams. Kas daugiau?

X S. Jurgaitė, Town of 
Lake veikėja ir DKK narė, 
atostogauja Pittsburgh, Pa. 
apylinkėse. Viešėjo taip pat 
pas seseris šv. Pranciškaus 
(South Side Hill). Iš ten ža
da dar pavažiuoti toliau.

X West S«de seselių namo 
vidus visai pasikeitė. Deko
ravimas padarė namą švie
sų, puikų ir jaukų. Šią sa
vaitę grindys yra taisomos. 
Netrukus bus užbaigtas ir 
kitas didelis darbas. Bet jų 
dar yra daugiau. Po biskį, 
kaip matai, prieisime prie 
galo.

X Kun. P. Barauskas, M. 
I.C., TT. Marijonų naujoky
no padėjėjas, šiomis dieno
mis vyksta pas savo tėve
lius ir iki Labor Day pava
duos Jersey City, N. J., lie
tuvių parapijos kleboną kun. 
Sharnį.

X Ralph J. Prete, narys 
Ace Detective Patrol Co., 
2341 So. Leavltt St., yra pa
ėmęs 200 knygučių Aušros 
Vartų parapijos pikniko bū
simą sekmadienį Vytauto 
parke, ir visas žada parduo
ti. Nors R. J. Prete nėra lie
tuvis, bet remia lietuvių pa
rapiją, kurioj turi savo įstai
gą

X S. Linauskas, turįs ta
verną prie W. 23 PI. ir So. 
Leavitt St., jau turi suor
ganizavęs penkis automobi
lius savo kostumerių į pa
rapijos pikniką būsimą sek
madienį Vytauto parke. S. 
Linauskas žymiai paremia 
ne tik parapijos, bet ir dnr. 
“Draugo” piknikus.

MARIJONAS U. S. KARO 
KAPELIONAS Į UŽSIENĮ

Kap. kun. Antanas Šve
das, MIC., šiomis dienomis 
išvyksta į užsienį su J. Am. 
Valstybių kariuomene. Kur 
vyksta, nei jis pats nežino. 
Vyksta tik dvasiniai aptar
nauti savo brolius kareivius 
karo lauke. Kun. Antanas y- 
ra pasidavęs “for extend and 
active scrvice”, dėl to jam 
tenka visada būti pasiruo
šus keliauti, kur tik jį siun
čia.

X “Bridgeport News” vie
nam pastarųjų numerų buvo 
paskelbęs, kad Adolfas Ale- 
liūnas, sūnus žinomų Eridge- 
porto veikėjų, slapstosi nuo 
kariuomenės, žinią pamata
vo tuo, kad siųstas laiškas 
iš drafto bordo grįžo atgal. 
Pasirodė, kad adresas buvo 
uždėtas nepilnas. Aleliūnai 
reikalauja, kad laikraštis tą 
žinią atšauktų.

X Febronija Brusokaitė, 
šiboyganietė, Chicagoj uži
ma svarbią vietą: Bauer and 
Black kompanijoj eina ispa
nų kalbos vertėjos pareigas.

Ji yra baigus Wisconsino vai 
stybinį universitetą. Bruso- 
kų šeima Sheboygane viena 
žymiausių ir šviesiausių: vie 
ni sūnų ir dukterų jau baigę 
universitetą, kiti dar lanko.

X Mary Mondeikaitė, muz. 
Adolfo ir Antaninos Mon- 
deikų dukrelė, ne tik gabi 
moksle, bet šuoliais kopia ir 
į muzikos viršūnes. Jau ir 
dabar savo amžiumi neturi 
lygios sau akompanistės jau
nosios kartos dainininkėms. 
Sekančiais metais Mary 
baigs šv. Kazimiero akade
miją.

X J»u tik trys dienos liko 
iki didžiulio Aušros Vartų 
parapijos metinio pikniko 
Vytauto parke. Buvo išsiųs^ 
ta ir išdalinta daug tikietų 
knygučių. Klebonas kun. J. 
Dambrauskas nuošir džiai 
prašo, kad vėliausiai, būtent 
šeštadienį knygučių galiukai 
ir pinigai sykiu būtų grą
žinti į kleboniją, nes reikia 
prieš pikniką viską sutvar
kyti.

X Stasys Pieža, Chicago- 
Herald-American korespon
dentas, su šeima atostogau
ja Tremont, Ind., kur poil
siui turi pasirinkęs labai 
gražią vietą prie Lake Mi
chigan. Poilsy išbus pora sa
vaičių.

X Visų mėgiamas žaidi
mas “bingo” labai pamylėtas 
West Sidėje. Jis bus lošia
mas ir Aušros Vartų para
pijos piknike. Klebonas la
bai gražiai prašo, kad kas 
galite suteikti dovanų tam 
žaidimui, malonėkite tai pa
daryti. Laukiu jų.

X Juozas Mozeris, Keis
tuto Building and Loan As
sociation sekretorius, prane
ša, kad šiomis dienomis toji 
bendrovė vėl pirko U. S. 
War Bonds (Series F) už 
$25,000.00. Pirmiau toji ben
drovė jau yra pirkus bonų 
už tokią pat sumą. Viso da
bar Dėdei Šamui bus pasko
linus $50,000.00. Matyt, ben
drovei gerai sekasi ir mes, 
lietuviai, tikrai galime di
džiuotis tokia įstaiga.

X Kazimiera Kishkunas.
buvusi cicerietė, šiomis die
nomis baigė Central Michi
gan College of Education B. 
S. laipsniu ir gavo mokyto
jos certifikatą. Seniau ji su

KAZIMIERA KISHKUNAS

tėvais gyveno Ciceroj, kur 
1933 baigė Šv. Antano para
pijos mokyklą. Dabar jau
nos mokytojos tėvai gyvena 
Hoxeyville, Mich., kur turi 
įsigiję ūkį.

L _____ _
For Victory...

U. S. DEFENSE

BONDS 
STAMPS

Armijos radijo 
mokykla Coliseume
Armija radijo mokyklai 

užimi ir Coliseumą. Stevens 
ir Congress viešbučiuose 
tūkstančiai armijos radijo 
kadetų gyvens ir ten turės 
radijo mechanikams kur
sus. O Coliseume vyks radi 
jo operatoriams kursai.

Vienur ir kitur pamokos 
prasidės rugsėjo 7 d.

Kampanija piliečius 
suregistruoti

Respublikonų partija Illi- 
noise pradeda kampaniją vi 
sus piliečius suregistruoti 
ateinantiems rudens balsa
vimams. Patirta, kad tūks
tančiai piliečių vyrų ir mo- 
ten, iki šioliai nėra pasto
viai įsiregistravę ir per 
rinkimus negali balsuoti.

Sužeistas lietuvis 
jūrininkas

Karo laivyno paskelbtam 
nuostolių sąraše tarp su
žeistųjų jūrininkų yra ir 
Blanzaukas Anthony Wi- 
lliam iš Detroito, Mich.

"Jury" greitai 
apsidirbo

Kriminaliniam teisme 7 
moterų ir 5 vyrų “jury” nu 
teisė 14-ai metų kalėti Mrs. 
Harriet Tracy, 70 m. amž., 
kuri pripažinta kalta Mor
ris De Young, 66 m. amž., 
nušovimu. Jinai to vyro na 
muose 6714 So. Aberdeen 
gt., buvo šeimininke. “Ju
ry” tarėsi tik 35 minutas.

Prieš 30 metų ši pati I 
Mrs. H. Tracy buvo kaltina 
ma savo vyro nušovimu, 
bet tada buvo išteisinta.

Tinkama Priežiūra Prailgins Jūsų Prietaisų Patarnavimą

Elektrinė Toaeterls. iškratyk)te vt us tru
pinius po kiekvieno vartojimo. Niekados 
nevartokite Sakutes ar kitus metalinius įran
kius ištraukti duoną.

Nenustatykite lalkrodykl) dažnai be reikalo. 
Patepkite, pagal nurodymus, toasterio da
lis, kurios kelia duoną.

Kaitymo dalys tebūnie sausos.

Kai parietėsite, kad toosteris arba elek
triniai sujungimai perkaista, tai tuojaus 
paduokite abu peržiūrėjimui.

EVktrlnC Kavinė. Tebūnie Jūsų kavinė vi
sados Svari Ir kava bus skanesnė.

Niekados nepalikit kavos liekanas kavinėje, 
išplaukite perkoSiamą sieteli- . . ir išmaz
gokite kavinę, kaip kitus stiklinius indus. 
Jei turite metalinę kavinę, tai (dėkite «o- 
dės vietoj kavos ir pavirinkite vandenj lyg 
tai būtų kava. Jis tokiu būdu JsISvarlns. 

Kaitymo dalyH tebūnie sausos.

Elektrinis “Warrin” Kepėjas. Nuvalykite) 
kepėjo kraStus Ir geležs su Svariu sku
duru.

Vartokite dratlnius Šepetukus nuvalyti nuo 
geliežlų prilipusias dalis.

Neuždengkite kepėją. Tegul Jis atvėsta. Ne- 
kados nemazgokite gele'ių. kad noiAnyktų 
skoningumas. Jei prilimpa prie
geležies, tai nuvalykite dratinlu Šepetuku; 
tada užpilkite alyvos ar sutirpintų, nesū
rių riebalų; (kaitinkite kepėją Iki kol pra
dės rūkti. Pripilkite plaktos teSlos Ir pir
mą iškeptą •'waffle'* atnie«klte.
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