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INDIJOJ VYKSTA GYVENTOJŲ RIAUŠĖS
Dvigubas U. S. Frontas Prieš Japonus
PRIE SOLOMON SALŲ KOVOS 
VYKSTA JAU TRECIA DIENA

Kiška kovos gali būt jau pasibaigusios. 
Sąjungininkų aviacija veikia prieš ja

ponus Pacifiko bazėse visu smarkumu.

Gen. Mac Arthur štabas, 
rugpiūčio 9 d. — Pirmojoj 
Amerikos didžiosios ofensy
vos pradžioj galingos Jung
tinių Valstybių Pacifiko flo- 
tilos pajėgos kartu su “ki
tomis sąjungininkų pajėgo
mis” tebetęsia kovas ir ata
kas ant japonų bazių Solo- 
mon salose.

Iš sąjungininkų sluogs- 
nių apie šias didžiąsias ko
vas prie Solomon salų te
gaunama tik labai nepla- 
čios smulkmenos. Kovos tę
siasi jau trečia diena. 
Bombardavo Kiška -

Tuo tarpu tūkstančiai my
lių į šiaurę nuo Solomon 
kovų Amerikos Ramiojo 
vandenyno laivyno dalinys 
bombarduoja japonų įrengi
mus ir laivus Kiška saloje. 
iKska yra viena trijų Aleu
tų salų, kurioje japonai tu
ri sutraukę bent 10,000 ka
riuomenės.

Washingtono komunika
tas duoda suprasti, jog šis 
žygis jau gali būti baigtas, 
bet rezultatai griečiausiai 
nebus paskelbti, kol laivyno 
dalinys negrįš į savo bazę. 
Greičiausiai per dvi savai
tes. • 1
Gal ir marinai

Apie Solomon salų kovas
ankstesnieji komunikatai 
pareiškia, jog “veiksmai vy
ksta sėkmingai, nežiūrint 
priešo žemyno aviacijos ir 
kariuomenės pasipriešini
mo.” Iš to spėjama, kad šio
se kovose dalyvauja ir ka
riuomenės ar marinų dali
niai, kurie jau iškeldinti sa
lose.

Šiose vietose Amerikos 
marinai pilnoje karo apran
goje jau yra per du mėne
sius.
Gen. Mac Arthur 
komunikatas

Gen Mac Arthur šiandie 
savo komunikate tepareiš- 
kia, jog “mūsų laivyno pa
jėgos dalyvauja atakoje ant

vos karą.” Jis pažymėjo, 
jog pasiruošimai šioms ko
voms vyko per kelias savai
tes ir pravesti japonams vi
sai nesitikint.
Bombarduoja Salamaua

Tuo pačiu laiku vidutinio 
dydžio bombanešiai pravedė 
tris dideles atakas ant ja
ponų okupuoto Salamaua a- 
erodromo, Naujojoj Gvinė
joj-

Kiti sąjungininkų aviaci
jos daliniai atakavo japonų 
kariuomenės pirmąsias po
zicijas tarp Port Moresby 
ir Buna-Gona, Naujojoj 
Gvinėjoj. Taip pat apmėty
ta bombomis japonų aerod
romai prie Rabaul, New 
Britain saloje.

Bijosi riaušių
Maskva, rugp. 9 d. — 

Tasso pranešimas iš Gene- 
vos paskelbė, jog patiki
mi sluogsniai pranešę, 
kad vokiečiai pasiuntę į 
neokupuotosios Prancūzi
jos sostinę. Vichy motori
zuotosios pėstininkų kar 
riuomenės dalinį, artileri
jos paltumą ir keturis ma
žuosius tankus.

Spėjama, jog ši kariuo
menė pasiųsta sąryšyj su 
įtempta padėtimi Prancū
zijos viduje.

Nacių agentų kūnų 
negrąžins giminėms

Washingtonas, rugpiūčio 
P d. — Brig. gen. Albert L. 
Cox pareiškė, jog šešių na
cių sabotažninkų, užmokė
jusių savo gyvybėmis už są
mokslą sabotažuoti Ameri
kos pramonę ir susisiekimą, 
lavonai nebus grąžinami gi
minėms. Kas su jais bus pa
daryta, greičiausia bus nus
pręsta pirmadienį.

Cox pažymėjo, jog šiuo 
pietryčių Solomonų. Mūsų | laiku sabotažninkų lavonai
aviacijos pajėgos kooperuo
ja”

Australijos premjeras Jo
hn Curtin pareiškė, jog 
veiksmai Solomon salose 
“aiškiai yra ofensyviniai ir 
rodo vadovybių pasiryžimą 
šiame karo fronte vesti ko-

tebelaikomi kariuomenės 
Walter Reed ligoninės lavo
ninėj. Iš šešių sabotažnin
kų tik du teturi artimesnius 
gimines. Tai Herbert Kaupt, 
kurio tėvai yra Chicagoje 
ir John Edward Kerling, 
kurio žmona suareštuota
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("Draugan" Acme teiephoto)
U. S. laivyno jūrinis lėktuvas nuo Grenl-i ndfjos ledų vaduoja 15 U. S. armijos lakūnų, 

kurie netekus gazolino su savo bombonešiu buvo priversti ten nusileisti. Atvaizde ma
tomi keli įgulos nariai prie savo sugadinto bombonešio. (U. S. Navy Official photo).

Tokijo girias: 
Nuskandinta 20

Tokijo, rugpiūčio 9 d. — 
Pasak Tokijo radio, Japo
nijos karo vadovybė pas
kelbusi, jog prie Solomon 
salų Japonijos laivynas nu
skandinęs nežinomo tipo 
vieną kovos laivą, septynis 
kruzerius, keturis destroje- 
rius ir virš dešimties tran
sportinių laivų, šie laivai e- 
są nuskandinti susirėmi
muose su Amerikos ir britų 
karo laivynų daliniais.

Tuo pačiu laiku japonai 
paskelbė, jog šiuose susirė
mimuose menkai sužaloti du 
japonų kruzeriai, bet jie dar 
galį ir tebekovoją.

šie japonų pranešimai 
riekuir nepatvirtinti, nors 
sąjungininkų pranešimuose 
pažymima apie Amerikos ir 
sąjungininkų laivynų dali
nių atakas ant japonų ba
zių Solomon salų apylinkė
je.

Romos pasigyrimas: 
nuskandino 3 laivus

Roma, rugpiūčio 9 d. — 
Romos radio paskelbė Ita
lijos karo vadovybė prane
šimą, jog italų submarinai 
Atlante nuskandino du są
jungininkų prekybinius lai
vus Ir vieną tankerį viso 
27,874 tonas.

Kairo, rugpiūčio 9 d. — 
Paskelbta, jog pereitą sa
vaitę Amerikos aviacijos 
pajėgos vidurvakariuose nu
skandino 10,000 tonų trans
porto laivą ir sužalojo kitus 
laivus atakoje ant ašies lai
vų grupės Viduržemio jūro
je.

Naciai pasiekę Kaukazo 
kalnų atšlaites: Berlynas

Berlynas, rugp. 9 d. — 
Berlyno radio paskelbė ka
ro vadovybės pranešimą, jog 
vokiečių kariuomenė 250 
mylių frontu pasiekusi Kau
kazo kalnų atšlaites ir mo
torizuotoji kariuomenė, žy
giuojanti Stalingrado lin
kui, pasiekusi apylinkes 
tarp Vogos ir Dono.

Tuo pačiu laiku kiti mo
torizuotosios kariuomenės 
daliniai veržiasi Maikopo 
linkui, nors kovos tebevyks- 
tančios prie Kuban upės, į 
šiaurę nuo Krasnodaro.
Rusai traukiasi

Pasak nacių karo vadovy
bės, rusai evakuoją savo da
linius iš Juodosios jūros pa
kraščių šiauriniam Kauka
ze, kai vokiečių aviacija su
koncentravusi savo atakas 
šiose linijose. .

Apylinkėje “tarp Volgos 
ir Dono” vokiečiai atmušę 
stiprias rusų kontratakas.
Naciai sulaikyti

Maskva, rugp. 9 d. — So
vietų informacijos biuras I
šiandie paskelbė, jog rusų 
kariuomenė kovojanti prieš 
pakartotinas vokiečių ata
kas Armavir apylinkėje ir 
tuo pačiu laiku duoda su
prasti, jog fronte neįvykę 
svarbių pasikeitimų.

Kropotkino apylinkėje, 
apie 50 mylių į šiaurę, ir 
Kletskaja apylinkėje, į šiau
rvakarius nuo Stalingrado,

Londonas, rugp. 9 d. — 
Reuters pranešė iš Stock- 
holmo, jog Norvegijos Vid- 
kin Quislingas išvykęs iš 
Norvegijos slaptoms konfe
rencijoms su Hitleriu.

raudonoji armija taip pat 
tebesilaikanti savo senųjų 
pozicijų. Šiose visose fronto 
dalyse vokiečiams esą pa
daryta didelių nuostolių.

KARO EIGA
PACIFIKAS

Amerikos laivynas pra
vedė dvigubą, ataką prieš 
japonus. Atakuojama ja
ponų bazės Solomon salo
se ir Kiška saloje prie A- 
laskos.

Gen. Mac Arthur avia
cijos pajėgos bombarduo
ja japonų bazes Naujojoj 
Gvinėjoj ir New Britain 
saloje, kai tuo pačiu lai
ku amerikiečių aviacija 
apmėtė bombomis japonų 
bazes Kinijoje.

EUROPA
Nacių pranešimai skel

bia, jog jų kariuomenė 
pasiekusi Kaukazo kalnų 
šlaitus ir užėmusi Kras- 
nodarą. Tuo tarpu rusai 
skelbia, jog naciy karo 
pajėgos visuose frontuose
sulaikytos.
i
A7AAA.

Indijoje suimtas Gand- 
hi ir jo pasekėjų grupė. 
Sąryšyj su tuo Bombayir 
kitose vietose iškilo riau
šės ir minios susirėmimai 
su policija.

AFRIKA
Amerikos bombanešiai 

nuskandino ašies prekybi
nį laivą, atakavo Tobru- 
ką. Italai giriasi nuskan
dinę Atlante sąjunginin
kų du prekybinius laivus

POLICIJOS IR MINIOS SUSIRĖ
MIMAI, SUIMTU YRA 149

Suimtųjų tarpe yra Gandhi, Nehru ir 
kiti žymesnieji indų nacionalistų kon* 
areso partijos vadai

Ahmedabad, Indija, rugp. 
9 d. — Miniai asmenų puo
lant akmenimis ir bandant 
padegti policijos stotį nu
šautas vienas žmogus ir vie-

Užėmę Krasnodarą
Berlynas rugp. 9 d. — 

Berlyno radio šiandie pas
kelbė, jog Vokietijos karo 
vadovybė pranešusi, kad 
vokiečių kariuomenė užė
musi Krasnodarą, vieną 
svarbiausių vakarų Kau
kazo miestų, apie 69 my
lias į šiaurvakarius nuo 
Maikopo aliejaus laukų.

Rusų pranešimuose a- 
pie šiuos nacių žygius nie
ko neminima. Tuo tarpu 
naciai jau anksčiau buvo 
paskelbę pasiekę Maikopo 
aliejaus laikus.

Sabotažas U. S. 
aerodromuose

Mitchel Field, N. Y., rug
piūčio 9 d. — Šiandie avia
cijos sluogsniai pirmą kar
tą paskelbė, jog surasta la
bai įgūdžiai įtaisytos žymės 
rytų pajūrio aerodromuose, 
kuriuos nurodytų priešui 
bombarduotinas vietas.

Pasak pulk. Dache M. Re- 
eves, visi šie ženklai panai
kinti. ■ . . .

Apie asmenų, sudariusių 
šias žymes, likimą nieko ne
paskelbta, bet paskelbta, jog 
imamasi reikiamų žygių ir 
vedama investigacija.I ( ' I . #

Amerikos lakūnai 
bombardouja Linchwan

Chungkingas, rugp. 9 d.— 
Pranešama, jog brig. gen. 
Chennault lakūnnai bom
barduoja japonnų įsitvirti
nimus prie Linchwan, ryti
nėj Kiangai provincijoj.

Pranešimai iš fronto skel
bia, jog Kinijos kariuome
nė sustiprino savo spaudi
mą ant japonų pozicijų prie 
Linchwan, kuri jau keletą 
kartų bombardavo amerikie
čiai lakūnai.

Karo vadovybės komuni
katas tvirtina, jog kinai at
mušė japonų pastangas ata
kuoti kinų pozicijas prie 
Wenchow, kuris okupuotas 
japonų.

nas sužeistas. Pranešimas 
iš Bombay skelbia, jog į li
gonines atgabenta penkio
lika asmenų, kurie sužeisti 
susirėmimuose su policija 
įvairiose vietose.

Bombay, rugp. 9 d. — šį 
popietį Bombay gatvėse iš
kilo riaušės, kai policija pa
leido 60 šūvių į minią žmo
nių miesto Haharbouri da
lyje. Riaušės iškilo, kai su
areštuotas Mohandas K. 
Gandhi ir apie 50 jo pase
kėjų.

Susirėmimai su policija 
iškilo, kai Indijos Kongreso 
partijos nariai sudegino du 
dviejų aukštų autobusus ir 
apmėtė policiją akmenimis 
ir bonkomis.
Suimta 149

Iki penktos valandos po 
pietų suimta 149 asmenys. 
Oficialiai paskelbta, jog 
Bombay apiplėšta du javų 
sandėliai ir akmenimis ap
mėtyta policija ir polijos 
stotis.

Apylinkėje draudžiama 
šiuo metu daugiau kaip pen
kiems asmenims susirinkti 
ir taip pat uždrausta nešio
tis ginklą. .
Suimtieji

Suimtųjų tarpe šaka Gan
dhi yra Pandit Jawarhalal 
Nehru, vienas svarbiaųjų 
Indijos nacionalistų vadų; S 
V. Patei, Indijos kongreso 
parlamentarinės, , , komisijos 
pirmininkas, Maulana A. K. 
Azad, kongreso partijos mu
sulmonų pirmininkas, Miss 
Madeline Slade, anglė Gan
di sekretorė ir Mrs. S. Nai-•
du, 1925 metais buvusi In
dijos Nacionalio Kongreso 
pirmininkė.

Oficialus pranešimas pas
kelbė, jog bet kokie veiks
mai, galį “paralyžuoti karo 
pastangas,” nebus toleruo
jami.

Rev. Howard J. Carroll 
paskirtas j monsinjorus

Washingtonas, rugp. 9 d. 
— Apaštališkoji delegacija 
gavo pranešimą, jog Rev. 
Dr. Howard J. Carroll. Ka
talikų Nacionalės Konferen 
cijos (NCWC) sekretoriaus 
padėjėjas, Popiežiaus Pijiaus 
XII paskirtas privačiu čara- 
berlemr su monsinjoro titu
lu.

Saulė teka 5:52 vai., sau
lė leidžias 7:59 vai.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Dalyvaukime Vyčiu 
seime

nieji veikėjai bei vadai ir 
tuo prisidės prie taip mūsų 
visuomenei bei tautai svar
baus darbo.

Rugpiūčio 11, 12 ir 13 die-' ____________
nomis įvyksta Lietuvos Vy
čių 30-tas seimas, So. Bos-1 RūpiPaSj LietUVOS 
tOIlC, MclSS. - ■ via

Šio seimo svarba yna ne- tremtlRI« SelpilPU 
paprastai didelė ne tik Lie
tuvos Vyčių organizacijai, 
bet ir visai mūsų visuome
nei Tačiau seimo svarba 
glūdi ne tame, kad tai yra 
30-tas organizacijos seimas.
Nors, tiesa, per 30 metų sa-

X.

Shenandoah, Pa. — Šv. 
Jurgio parap. klebonas kun. 
J. Karalius išsiuntinėjo še- 
nadoriečiams tokį laišką:

kupui Dougherty, bus daro
ma mūsų bažnyčioje rinklia
va nuo karo nukentėjusiai 
Lietuvai. Jo Eminencijos 
laišką, kuriame jis ragina 
lietuvius būti tam reikalui 
duosniais, jums prisiunčiu. 
Su šiuo laišku dar pridedu 
minėtai kolektai konvertėlį. 
Jį panaudokite. Kiek kas 
duos, bus paskelbta. Aukos 
bus siunčiamos per Šventą
jį Sostą.

Pilnai pasitikėdamas, kad 
badaujančios Lietuvos rei
kalą pilnai suprasite, atjau
site ir su gausia auka pa-

ĮDOMOS ATSITIKIMAI IS SUNŲ IR KAČIŲ 
GYVENIMO

Šuo eina pirkti pyragaičiu. Kurie šunes 
labiausia prisiriša prie žmogaus

Tai buvo Petrapilyje. Ta-' ną monetą šuo pasilikdavo 
da dar buvau vaikas. Siautė sau. Sukandęs ją dantyse 
žiaurūs šalčiai. Buvo revo- eidavo į kaimyninę cukrinę, 
liucija. Jūros ir Nevskio Kolli buvo aistringas py«ra- 
prosp. kampe stovėjo du gaičių mėgėjas ir žinojo, 
vargšai, alkani, drebą šune- kad už pinigus jis visuomet 
liai — didelis senbernaras gaus mėgiamą skanėstą.

Mylimieji Kristuje:
Šis baisusis karas, kuris remsite, pasilieku, 

Jūsų Kristuje,

ir mažutis pudelis. Šie šune
liai prašė praeivių išmaldos.

liu teko skirtis. Kitas ter
jeras neleido savo šeiminin
kui laikyti namuose prikly- 
dusio dogo, o trečias žiau
riai pavyduliavo šeimininko 
katei. Jis savo šuns galva, 
matyt, suprato, kad šeimi
ninkų meilė katei aiškina-. 
ma tuo, jog jo konkurentė1 
gaudo peles ir kaskart gau
na už tai komplimentų ir 
pieno. Vieną gražią dieną 
terjeras, kai katė pagavo į 

pelę, nutvėrė jos grobį ir iš- i
didžiai atnešė tavo šeimi- 

Kartą šuo negavo nė vieno ninkamg manydamas, kad'

INSURE YOUR HOME 
AGAINST KITUR/

——---------^2—I-

varioko, škotai žmonės
Jie tikėjosi, jog jų kas nors šykštūs, — bet vis dėlto nu- ! nuo šio momento jo reputa-

vo gyvavimo laikotarpį ši ugnimi ir kardu naikina vis- 
organizacija atliko labai ką ką žmonija šimtmečiais 
daug ir šios šalies ir ypač sukūrė, skaudžiausiai palie-

Kun. J. A. Karalius

Lietuvos labui. Pirmojo Pa
saulinio karo metu daugelis

tė mūsų tėvų ir protėvių ša
lį — Lietuvą. Lietuva šia-

šios organizacijos narių da- me kare pergyveno Rusijos 
lyvavo karo lauke, rėmė Lie- komunistų barbariškumą ir 
tuvos nepriklausomybės ko- dabar kenčia Vokietijos na
vas, visais galimais būdais cių žvėriškumą. Lietuvos 
prisidėjo pne Lietuvos at- žmonių padėtis visoje pilr.u- 
statymo bei kūrybos darbo... moję yra lygi ano nelaimin- 

Šis karas palietė Lietuvos gojo keleivio padėčiai apie 
Vyčių organizaciją dar la-|kurį šv. Evangelija sako: 
biau: beveik visas trečdalis
organizacijos narių jau da
bar yra karo tarnyboje, ki-

“Vienas žmogus ėjo iš Je
ruzalės į Jeriką. Jis pateko

Iš moterų veikimo
Philadelphia, Pa. — Ame

rikos Lietuvių Moterų Tary
ba neseniai turėjo nepapras
tą susirinkimą, kuriame iš
rinkta ir nauja tarybos val
dyba: Ona Čeledinienė pir
mininke, Placidą Lazdauskie 
nė vice pirm., Ona Davido- 
nienė sekretore, Genovaitė 
Ramanauskienė iždininke ir

ta tiek jau ruošiasi vykti. tarp «alvažud2i'<' Tie “P’- Elena Bekerienė korespon- 
B to galima labai gerai su- plSŠŽ ’užeidė »’ dente. Prie valdybos p,.
prasti, kokia didelė spraga 
jau dabar yra šiai organiza-

sau palikdami pusgyvį”. gelbėti dar išrinkta šios: J.

cij.ai padaryta ir kaip akty- Lietuva pateko tarp dviejų
Baisaus karo kryžkelyje Bekerienė, E. Murzienė, J.

pasigailės ir numes gabale-, ėjęs į cukrinę gavo pyra- I 
lį duonos. Pudelis pamatęs; gaitį. Paprastai Kolli suės

(Nukelta į 3 pusi.)

viai vyčiams tenka šiame 
kire dalyvauti.

Bet reikia manyti, jog kuo 
aktyviau ši organizacija da
lyvaus šiame kare, tuo or
ganizacijos reikšmė bus di
desnė užsibaigus karui, kada 
jos veikla, jos pastangos ga
li labai daug pagelbėt#.Be
priklausomos Lietuvos su
statymui, tik tam reikia jau 
dabar ruoštis.

Atsižvelgiant į visa tai 
šiam seimui be daugelio ki
tų svarbių klausimų, teks 
svarstyti sekančius:

(1) Stiprinimas Lietuvos 
Vyčių organizacijos karo 
metu bei veikimo palaiky
mas.

(2) Ryšių p>aikymas su 
nariais jau karo tarnyboje.

(3) Nustatymas planų po
karinei veiklai.

Tad reikia tikėtis, jog šia
me seime gyvaus ne tik 
vyčių atstovai bei eiliniai 
nariai, bet ytjij kiti įžymes- 

- - - - - - - - - TTFT- - - - - - - - - - -

Tribulaitė ir P. Deksnytė,
Ričmondo “Plsorhis”

Kun. dr. M, Cibulskis 
į Nashua, N. H.

galvažudžių — komunistų ir 
nacių. Jie išgriovė jos m es
tus ir sodybas, apiplėšė ją 
iš jos turtų; tūkstančius iš-1 
trėmė į šaltąjį Sibirą, kitus 
sugrūdo į kalėjimus; liku
sieji gi kenčia alkį ir badą,
ir šaukiasi pagalbos. Pašau- 'į New Ha ven, Conn. — Kle- 
lis ir net jos vaikai lietu-. bonas kun. E. Gradeckas iš 
viai svetur gyvenantieji, ro- sakyklos pranešė, kad visų 
dos, apkurto ir jos dejuojan- mylimas ir gerbiamas kun. 
čio balso negirdi. Lietuvos I dr. Mykolas Cibulskis, kuris 
žmonės su ašaromis laukia, per daug mętų čia gražiai 
Gerojo Samariečio, kuris a- i darbavosi, paskirtas vikaru 
teitų jiems į pagalbą. Tuo1 lietuvių parapijon Nashua,

žmogų imdavo “tarnauti”, o 
sanbernaras tik pakeldavo 
leteną ir užkimusiai lodavo. 
Nežinia kas juos išmokė. Gal 
jie patys susiprato, kad ne
mirtų badu, bet išmaldos 
šuneliai gaudavo retai. Tais 
bado laikais kiekvienas bran 
gino duonos plutelę. Galas 
buvo liūdnas: pudelį rado 
sušalusį, o sanbemarą su
važinėjo karinė mašina.
Šunelis prašo išmaldos

Truputį linksmesnė isto
rija su šuneliu — elgeta į- 
vyko Edinburge. Populiarus ?" 
miesto elgeta visuomet sto
vėdavo savo “sargyboje” su 
kudlotu “Kolli”, kuris, kaip 
ir šeimininkas, prašydavo 
praeivių išmaldos. Elgetai 
mirus, šunelis tęsė jo ama
tą ir prie jo nosies visuomet 
gulėjo kelios monetos. Pini
gai, matyt, tekdavo nau
jiems šeimininkams, bet vie-

ADVOKATAS

Geruoj.u Samariečiu, Bran
gieji Kristuje, būkime mes. 
Todėl neužkietinkime savo 
širdžių, kad iš bado mirties 
išgelbėjus savo brolius lie
tuvius. Ištieskime savo gai
lestingą lietuvišką pagalbos

N. H., kur klebonauja kun. 
dr. A. Bružas.

Kadangi kun. dr. M. Ci
bulskis neturėjo progos pats 
atsisveikinti su parapijie
čiais, taigi per kun. E. Gra- 
decką pasakė visiems Su

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinia Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STAte 767T

ranką au stambesne auka. „„ ,r kvietg visu,
Juk anų nelaimingųjų tarpe dirbt, su k|cbonu M
randasi ir Jūsų giminės.

Kitą sekmadienį, rugp. 9 Kas juokiasi iš kitų nelai- 
d. 1942 m. leidžiant Jo Emi- mes tenelaukia pagalbos sa- 
nencijai kardinolui arkivys- į vo nelaimėje.

MAKES ’EM ALL HAPPY“THAT LITTLE GAME”—

lošt TSI 
•poT

Full HousB".

Roodle.
HAW-

HAW

rooo-ull, 
Hby Louie*

di vo jį čia pat, bet šį kartą, Į 
žinodamas, jog užmokėti jis Į 
negali, griebė pyragaitį ir 
galvotrūkčiais išdūmė lauk. Į

Iš visų šunų rasių terje
rai labiausiai prisiriša prie M metlĮ prakUUavimaa
Žmogaus, tačiau jų meilė Jūsų garantavimas

dažnai. — kaip ir dvikojų. ’alenevina aklų itemPin„. kuri,
— lydima pavydo. Zann Dor- esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

v ., . , svaigimo, akių aptemimo, nervuo-sennas, parašęs įdomią kny- tumo, skaudamą akių karštį, atitai-
gą apie gyvulius, pasakoja, 80. trumparegystę ir toliregystę.

f s>a ’ r" j » pnrengia teisingai akinius. Visuo-
kad jo draugas turėjo dide- se atsitikimuose egzaminavimas da-

Ii terjerą, kurį labai mylėjo. į žiausias kiaida3. speciali atyda av

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

m SAVINGS BONDS L STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETBI8TAS

Pritaikina akinius 
a t a s k o minga! ui 
prieinamų kainą,

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
VIHTM ĮM88

Šunelis buvo laimingas toi, ! kreipiama į mokyklos vaikiu.•
° Kreivos akys atitaisoDMB. -kol draugo žmona pagimdė valandos: nuo io ryto iki 8 ▼.

vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-kūdikį. Nuo tos dienos ter
jeras susirietė kampe, neat
siliepdavo šaukiamas ir at
sisakė dargi ėsti. Jo pavy
das buvo toks didelis, jog 
kartą jis urgzdamas puolė 
prie lopšio ir pradėjo jį dan
timis kratyti. Su pavyduo

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

pirma.

4712 South Ashland Av.
PboM YARD8 1373

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 sutartį'

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam 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.

OPTOMETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, ObJcagt 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:10 p. m. 

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

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. V/INSKUNAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiso teL OANal 2346 

Ofiao vaL: 2—4 ir 7—8 
Seredoj pagal sutartį.

Bes.: 7004 So. Falrfleld Avenue 
Bes. toL: HEMleek SlfiO

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso UL VIRginla 0036 

Reaidendjo! UL: BEVerty 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8130 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Bes. 6968 So. Talman Ava 
Rea TeL GROvehiU 0617 
Office UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sositsrus. 
2423 YVest Marųuette Rd.

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office UL YARds 4787 
Namų tel. PROipect 1930

TsL TARds 6»tl.
Ras.: KENvuod 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IB OHIBUBGAS 

Ofiso vaL t sus 1-3; ubo 6:30-8.-00 
756 YVe«f 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, taa bus išgelbėtas.

{Mat lfl,

TaL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS * » 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Telefonas: HEMLOCK 020L

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

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutarti.

Tel. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUROAS 
2201 YVest Cennak 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 78G8

TsL OANal 0267
Bes. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. ArUsian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 vėl

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

1-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-toa vak. 
Telefonas: Y A R D S7299 

3325 South Halsted St.

TsL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sutartį.
Sekmadiettiaia taipgi pagal sutartį 

Bes. telefonas SEElsy 0434.

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 sutarti.

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

Rcz. Tel. LAFayette 0094 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Kmergeney KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir ŠeŠt. 
10 iki 2:30 P. M.
T ree. įr Sekm. pagal smgLuimą,

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ir Rsridenoija:
2155 YVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

TsL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto Ud 6 vaL kasdien

Ofiso TeL ........... VIRginla 1888

- DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIMA-

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir SekmaĮ. tik susitarius.

OB. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR 0HBUBGA8 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos).

TeL MIDiray 8880 Okteago, UL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

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

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 sutartį

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginla 242L

REMKITE “DRAUGĄ”
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šunys ir katės
(Atkelta iš 2 pusi.)

cija, kaipo didžiojo medžio
tojo, pakils.

Katės dovana — žiurkės

tę ir daugiau su ja nesisky
rė.

šunys persergėjo nuo 
pavojų

Mums gerai žinomas ne
paprastas šunų nujautimas, 
mokėjimas orientuotis neži
nomoje vietoje, atrasti na
mus, šeimininkus ir t.t.

Prieš keletą mėnesių, S. 
Bernardino vienuoliai norėjo 
vykti su savo garsiais šu
nimis pasivaikščioti. Visų 
nustebimu, paprastai visuo
met paklusnūs gyvuliai, da
bar kategoriškai atsisakė 
apleisti savo šunidę. Vienuo
liai patikėjo šunų instinktui 
ir pasiliko namie. Po valan
dos, pro vienuolyną praūžė

Katės taip pat ištikimy
bės ir meilės vardu dažnai 
atneša pagautas peles savo 
šeimininkams. Mažutė Dor- 
senno “Tommi”, dėkodama 
maitinusiai ją virėjai, kas 
rytą dėdavo prie jos kojų 
pagautą pelę ir niekaip ne
galėjo suprasti, kodėl virė
ja, kaip ragana, už tai siu
to. Anglų dvasininkas Vu- 
das pasakoja, kad jo kati
nas, nežinodamas kaip iš
reikšti savo meilę, atnešė į rį išdaužė koplyčios langus
jam į patalą tris didžiules 
žiurkes.

Šunes dažnai prisiriša ne 
tik prie žmogaus, bet ir prie 
kitų gyvulių. Kaimyninėje 
su Dorsennu fermoje labai 
bičiuliavosi katė su šuniu. 
Dėl nežinomų priežasčių ter
jeras nutarė nusikratyti ka
te. Jis įdėjo ją į maišą ir 
metė į upę. šuo, su nerimu 
sekęs visus šeimininko veiks 
mus, šoko į vandenį ir iš
traukė savo draugę. Tai pa
matęs ūkininkas paėmė ka-

NULIŪDIMO

VADAVO LAKŪNUS Kulkos atšoksta nuo 
krokodilių nugaros

Brazilijos pakrantėse ir 
upių žiotyse yra labai daug 
krokodilų, sudarančių nuo
latinį pavojų besimaudan- 
tiems žmonėms ir gyvu
liams. Su tais plėšrūnais 
sunku kovoti, nes nušauti 
krokodilą galima tik patai
kius į labai jautrią vietą: į 
akį, nasrus, pakaklį. O nuo 
jų šarvotos nugaros kulkos 
nuslysta rikošetu arba at
šoka. Dabar išrastos ypa
tingos kulkos, kurių galuo
se yra stipriausi nuodai. 
Jei tik tokia kulka bent

Leit. pulk. Bernt Balchen, Įi<iek p rakerta krokodilo 
gigantiška sniego lavina, ku- garsus Arktiko sričių tyrė- kia.Utą ar įdrieskia odą, kad

ir užvertė kelią, kuriuo tu
rėjo eiti vienuoliai. V. J.

Niekkda taip neklystame, 
kaip sakydami kitiems klai
das. J'

WOIK STUDIO
1945 VVest 35* Street

7%* M?
1 MOST

u>\ tsvi i) riionn.Ku 

I OVVEST l’OSSIBi.E PRICES 

PIIONF. i AFAYETTE 2*13

VALANDOJE

jas, o šiandien esąs U. S. ar- nuodaį galėtų pasiekti krau 
mijos tarnyboje, vadovavo krokodilas nugaišta per 
U. S. arrpijos 15 lakūnų va_ keletą minučių. O šiaip jie ! 
davime Grenlandijoje.

Batai, kurie 
greitina žingsnius

Jugoslavijoje vienas bat- 
siuvis išrado savotiškus ba
tus, kuriais apsiavus gali
ma du kartu greičiau eiti, 
negu paprastais batais. Pa
slaptis yra labai paprasta 
— batų padai daromi iš oro 
pripūstos gumos, kaip dvi
račių padangos. Todėl žing
snis yra žymiai lengvesnis, 
nes batų padai einantį kelia 
aukštyn. Bet tokie batai du 
kart sunkesni už paprastus, 
todėl žingsnio lengvumą nu
stelbia padų sunkumas.

ir smarkiai sužeisti nemirš
tą, nes yra nepaprastai ga
jūs.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

š.
+ A

KAROLIS PANGONIS
Gyveno 4354 So. Maplowooil

Mirė Rugp. 8. 1942. 6:30 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Ūdrijos parap. 
Pakašnvo kaimo.

Puliko dideliame nuliūdime 
moterj Marijoną., po tėvais 
Petruuskas, dvi dukteris Ber
nice Smith. žentą Krank, Eilėn 
Velat, žentą Georgo. sūnų 
Antaną, du anuku, brol) Si
moną ir jo šeimą ir daug ki
ti, giminių.

Velionis priklausė Chicagos 
Lietuvių dr-Jai.

Kūnai pašarvotas Llulevlrh 
koplyčioje, 4348 S. Callfornla 
Avė.

Ijiidotuvčs (vyks Antradie
ni. Rugpiūčio 11, iš koply
čios 8:30 vai. rylo bus atly
dėtas J Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Panelės parap. bažny
čią. kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, . Sūnu.% 
Dukterys, Brolis, žentai. Arni
kai.

laidotuvių direktorius la- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEIJ* WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoloh B488-.48B

HEI.P WANlKD — VYRAI

DIE MAKERS
11.40 | valandų, su užtenkamai "over
time.” Turi būt lst class.

UNITED SVEČIAI,TIES CO. , 
9705 Cottage Grove.

REIKIA ROl’GH GRINDERS 
Paleškome Rough Grinders Ir Floor 
Moulders. Kreipkitės J —

CENTRAL PATTERN AND 
FOl’NDRY CO.

3737 So. Saeramcnto Avė. '

HEI.P VVANTED — MOTERYS

M A I D S
Kreipkitės J Mrs. Wood sekančiai: 
GEORGIAN HOTEL. 422 Davis St., 
Evanston, III., tel. Greenlcaf 4100.

CIHL
Reikia prityrusios merginos prie po- 
wer sewing mašinos dirbant ant 
langų uždangalus.

BECKLEY-CARDY CO.
1632 S. Indiana Avė.

OPERATORftS
Reikia prityrusių front makers. Pui
kios darbo sąlygos. Aukštas pieee 
work užmokestis. Krelnkitės prie — 
Miss Durfee. F.ATON-CARLSON, 
1725 VVest North Avenue.

RENDVOJAMAS KAM BARYS

Vyrui ar moterel turime švaru, gra
ži, kambarį ant rendos prieinama 
kaina. Kreipkitės ar Šaukite:

414 VVest 60,Ii Place 
Tel. Wcntwortli 0807

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chieago
Telefonas Grovehill 0142

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

Į, Chieago mayoras Cirterjj 
, H. Harrison 1913 metais pir-1 
i mą* kartą paskyrė moteris 
t policininkes.

1830 metais Chicagoj bal
suotojų piliečių knygose bu
vo įrašyta tik 32 asmenys.

Lincoln parkui Chicagoje 
policija buvo suorganizuota 
1872 m.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

Dominikos
Balis

AI.L AROUND FURNITURE 
RF.FINISIIER

Reikia visuose darbuose prityrusių 
Furniture Refinlsher, Furniture Ca- 
binet Man. Užtikrinant, kad bus 
nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
ERANK D. IRACII AND SON 

033 VVest Madlson. Oak Park, III.
Tel. Eiicllil 558

Reikia Armature wlnder ir trouble 
shooter visokiems darbams elektrl- 
klnių motorų taisymp šapoje.

Kreipkitės:
I M. GOLDSCHMIDT AND CO. 

1022 W. Jackson BĮ. Tel. Ray. 7557

TOOL AND DIE MAKER 
Būtinai reikia precision instrument 
manufacturer kariuomenės darbui, 
dienomis ar naktimis.

BECK-LEE CORPORATION 
630 Wcst Jackson Blvtl.

HANDYMAN
Reikia tokio vyro. kuris tiktų vi
siems lengviems fabriko darbams.

BECKLF.V-CA'RDY CO.
1632 S. Indiana Avc.

Nuteistas 25
metus kalėti

Andai teismo “jury” pri
pažintas kaltu Allen Stuver, 
23 m. amž., už savo žmo- 

Į nos pasmaugimą nuteistas 
125 metus kalėti.

PANEI.fi PAIEŠKO KAMBARIO
Lietuvaitė panelė paieško kambario 
Marąuette Park apylinkėje prie se
nų žmonių ir kur nėra mažų valkų.

šaukite: LAF. 5887

PARDAVIMUI

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

CICERO 7040

PARSIDUODA BRIGHTON PARKE 
Savininkas parduoda namą ant 50 
pėdų žemės su bizniu (delikatese- 
nas). Yra 3 kambariai prie biznio 
apsigyvenimui. Antrame aukšte yra 
6 modernūs kambariai su visais j- 
rengimais: yra taipgi 2-karų gara
džius. šaukite sekantiai —

YARDS 5482

WAH SŪNŪS
These huge 60-ton heavy tanks J 

cost $120,000, and America’s auto- j 
motive and locomotive plants are 
turning them out on a never-ending 
assembly line. Our army uses light 
tanks, weighing 14 tons, and me- 
dium tanks of 28 tons also, būt we 
favor the medium tank over the 
other two.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRELP RITES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmher of tho Llthnanlan Chamber of CVvmmeme.

MODERNI Išvidinė PARODA- REZIDENCIJA:
4585 W. VVashington Blvd. * 5919 South Troy St.

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

Gyveno 6558 South Morgan Street 
Telefonas WENTWORTH 0418

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiūčio 10 d., 1941 m., 
12:30 vai. ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Laižavos pa
rapijos, Purplių kaimo.

Buvo palaidotas rugpiūčio 13 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Nors prabėgo jau metai laiko nuo Tavo prasišalinimo 
iš mūsų tarpo, brangus Domininkai, bet mes Tavęs dar ne
užmiršome. Tavo mirties paminėjimui brolis Jonas Balis už
sakė šv. Mišias, kurios bus atlaikytos rugDiūčio 11 d., 7:00 
vai. ryto, švento Jurgio parapijos bažnyčioje.

Ta pat rytą 8:00 vai. bus atlaikytos trejos gedulingos 
šv. Mišios, kurias užsakė velionio Dominiko žmona, Barbora.

A. a. velionio Dominiko žmona, Barbora Balis, visus 
užprašo dalyvauti pamaldose, o po pamaldų kviečia visus at
silankyti j jos namus ant pietų, adr. 6558 So. Morgan Street.

Pagalios, lai būnie visiems žinoma, kad yra užpirktos šv. 
Mišios ir rugpiūčio 12 d., kurios atsibus Dievo Apvaizdos par, 
bažnyčioje 6:45 valandą ryto.

Nuliūdę lieka:—
Moteris, Sūnus, Marti, Anūkas, Brolis 

ir Visos Kitos Giminės.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnii Birektoiiūs
AMBUEANOB Dfenj Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

^Itehing, forReutf 
\ ThisFistW«/

Forųiuck relief from itehing of eezema. pimplea 
athlete’a foot, acabies, raahea and other ei- 
temally caused akin troublea. ule world famous 
cooling. antiseptic, liųuid D.D. D. Prescription 
Greaseless, suinless. Soothes irritation and 
ųuickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 
- • *.

These heavy tanks are needed for 
certain phases of modern warfare. 
and with their thiek armor and 
faeavy-gauge guns they are almost 
unstoppable. They are considered 
superior in gun power, in maneuver- 
ability and in the power of their | 
huge tractor motors to Axis tanks. 
Americans everywhere are helplng 
to pay for these monsters of war 
through their purchase of War 
Bonds. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 
pay day. U. S. Trnuury Dtpartnrnl

REMKITE “DRAUGĄ” I SKAITYKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ

LAIDOTI VIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ANTANAS M. PHILIJPS

PANEI.fi
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M34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholie Press Association

' Subserlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50, Three
Months'— $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

i DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse:
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

\ Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

S
rašoma tai padaryti it* neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. >

* —-^1 1 " 1 ’ v _
Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago, III

, Under the Act of March 3, 1879.

Jacąues Rochelle rašo New York Times, kad tikin
tieji žmonės labiausiai priešinasi nacizmui Prancūzi
joj. Ypač katalikai su savo energinga dvasiški ja kovo
ja su pastangomis įvesti į jų kraštą hitlerišką santvar
ką. Rašytojas Rochelle žavisi Toulouse arkivyskupo 
Salliege vadovybe, katalikų jaunimo grupių įtakos stip
rėjimu ir nepaprasta katalikiškosios spaudos drąsa.

Ir aišku — nė vienas žmogus, kurs tiki į Aukščiau
siąją Esybę, netoleruos tironų arba tironiškos filoso
fijos. Religija padeda išgelbėti Prancūziją; ji turi pa
gelbėti mums laimėti šį karą ir išgelbėti pasaulį.

,KI ■

Karo ir politikos lauke
Turtų troškimas ir laisvė

Lavai, didelis Hitlerio bičiulis, gerokai talkininkauja 
naciams šiame kare. Kai kas sako, kad Lavai palaikąs 
artimus santykius su Hitleriu, kad nori jog prancūzai 
belaisviai grįžtų iš Vokietijos į savo gimtinę. Bet yra 
ir kitaip galvojančių. Kiti sako, kad Lavai yra Labai 
palinkęs prie pinigo ir gražių namų. Tai Hitleris gerai 
žinąs, todėl šią Lavai silpnybę ir išnaudoja savo inte
resams. Sakoma., jei Hitleris pralaimėtų, tai Lavai ne
tektų tų patogumų ir turtų, kuriuos jis dabar turi. To
dėl Lavai ir talkininkauja Hitleriui šiame kare.

Tiesa, yra žmonių, kurie labiau myli pinigą ir gražų 
namą, negu laisvę. Tikras prancūzas be laisvės negali 
gyventi, jam laisvė kaip ir kasdieninė duona, jis laisvę 
labiau vertina, negu pinigą ar namus. Lavai nėra tikras 
prancūzas, jis negali ar nenori suprasti tikrųjų pran
cūzų aspiracijų. Todėl ir yra gilus konfliktas tarp tikrų 
prancūzų ir Lavai asmens.
Naeiai stiprina pozicijas Afrikoje

Yra žinoma, kad Prancūzija stiprina ir ginkluoja sa
vo pozicijas šiaurės Afrikoje. Naciai padeda Lavai 
siųsti prancūzų karo jėgas į Morocco, Algiers ir Tunisą. 
Ir šitose vietose karo vadovybė yra tų rankose, kurie 
nori bendradarbiauti su naciais. Taigi Hitleris padeda 
Lavai, o Lavai padeda Hitleriui.
Santykiai sn Vichy vyriausybe

Nežiūrint, kad Lavai ir jo klika remia Hitlerį, bet 
vis dar Jungtinės Amerikos Valstybės palaiko šiokiuB 
tokius diplomatinius santykius ir Prancūzija gauna 
maisto iš Amerikos. Pastaruoju laiku kaskart vis dau
giau atsiranda balsų, kurie sako, kad jau atėjo laikas 
nutraukti santykius su Vichy valdžia, kuri taip ver
giškai lankstosi naciams ir siunčiamą duoną siųsti 
tiems, kurie kariauja prieš nacius.
*asiruošimas invazijai

Tom Wintringham, žymus Anglijos galvotojas, kuris 
gerai nusimano moderninio karo keliuose, sako, kad 

jSkia šimtais tūkstančių pagaminti mažų automatiškų 
.autuvų ir juos išdalinti prancūzams, kai bus padaryta
ižia,zija į Europą supliekti nacius.
Atbodo, kad didelės galvos ir sumanūs žmonės die

tomis ir naktimis galvoja ir svarsto kaip sekmingiau- 
iai pravesti invaziją į Europą, kur žmonės kenčia na- 
:ių priespaudą. į

»s dėl rusų separatinės talkos
Iš Maskvos ateina žinios, kad Rusijos fronte yra di-

;Bs pavojus, kad gali Rusija klupti ir gręsia padaryti 
aparatinę taiką.
Panašių sugestijų daro neoficialiai ir oficialūs sovie- 
valdirtinkai, kurie gyvena Wlshingtone.

Atirodo, kad iš Maskvos aliarmuojančios žinios turi
ktelų, kad kuo greičiausiai būtų atidarytas antrais fron-

Jei naciai turės tokius nuostolius ir kitur, kaip prie 
vmtopol', tai kritus Stalingradui ir Kaukazui, Rusija 
r nebus karo pralaimėjus, ji galės toliau kariauti ir

Jikės daryti jai separatinės taikos. Jei Kristų rusų 
ireivių moralė, naciai paimtų Stalingradą fr visą K tu
lžu, tai būtų blogiau, bet ir tai Rusijai dar tuojau 

ereikėtų daryti separatinės taikos.
žinoma, jei rusų armija kristų, tai už pralaimėjimus 
itų kaltė suversta Amerikai ir Anglijai, kad nedavė 

užtektinai Rusijai pagalbos. Bet reikia nepamiršti,
,d Amerika viską daro, kad kuo daugiausiai gautų 
tnija amunicijos. Klaida manyti,- kad Amerika neuž- 

įai remia Rusiją. Reikia manyti, kad greitai bus 
relbta kiek Amerikos valdžia davė Rusijai pagal- 
ir tada mes turėsime tikrą vaizdą ir bus užčiaup- 
burnos tiems, kurie sako, kad Amerika nepagelbsti

Vyskupu užuojauta žydams
Kansas City vyskupas Edwin V. O’Hara žydų dieno

je, vadinamoj “Tisha B’av” išreiškė žydų tautai sim
patiją šiais žodžiais:

“Mes giliai užjaučiame žydų tautos žmonėms, ku
rių daug tūkstančių žiauriai išžudyta nacių barbarais. 
Nekaltų aukų kraujas šaukia į Dangiškąjį Tėvą prieš 
kaltininkus tų visų žmoniškojo broliškumo įžeidimus... 
Visi, kurie išpažįsta ypač krikščioniškąjį tikėjimą te
supranta Popiežiaus Pijaus XI pareiškimą, kad “vi
si krikščionys yra semitais dvasiniu atžvilgiu.”

San Antonio arkivyskupas Robert E. Lucey pavadi
no šių laikų persekiojimus baisiausiais kokius pasaulis 
matė nuo tų laikų, kuomet Roma norėjo sulaikyti krikš
čionybę, išžudant pirmuosius krikščionis.

Vyčių
Šią savaitę Bostone įvykstančiam Lietuvos Vyčių sei

mui linkime sėkmingai išrišti visas savo organizacijos 
problemas, kurių yra daug ir svarbių. Jų tarpe yra 
spaustuvės ir “Vyties” reikalai. Nors kartą reiktų juos 
tinkamai išspręsti ir “Vytį” padaryti tokiu laikraščiu, 
kad jis galėtų būti Amerikos lietuvių katalikų atstovu 
ir minties reiškėju pilna ta žodžio prasme.

SPAUDOS APŽVALGA

(“Draugas”, 1917 m. rug
piūčio 10 d.).

Varšuvoj karo stovis.......
Vokietijos vyriausybė jau
čia, kad Lenkijoj rengiama 
revoliucija. Vokietėms mote
rims įsakyta išvažiuoti iš 
Lenkijos. Lenkai triukšmau
ja dėl Pilsudskio suarešta
vimo. Varšuvoj paskelbtas 
karo stovis.

fe
Amerikos kariuomenė į 

Rusiją.,.. Sušlubavus rusų 
frontui prieš vokiečius, prez. 
Wilsonas pranešė, kad dalis 
Amerikos kariuomenės bus 
pasiųsta ir į Rusijos karo 
laukus.

Rusų-vokiečių fronte Ru
munijoj eina dideli ir kruvi
ni mūšiai. Daug rusų ir ru
munų paimta belaisvėn. Mū
šiuose tarp Dniestro ir Pru
to rusai atmušė austrų ir 
vokiečių puolimus.

•
Vokiečiai naudoja naujas 

nepaprastai nuodingas du
jas, kokių dar niekuomet nė
ra buvę.

•t. _ i

Pirk U. S. War Bonds ir 
VVar Stamps! Remk savo 
krašto apsigynimą.

Už $100,000 U. S. kare beniį
“Garsas” praneša, kad Lietuvių R. K. Susivienymas 

Amerikoje pirko Jungtinių Valstybių karo bonų už 
šimtą tūkstančių dolerių. Be to, pranešama, kad ši gar
bingoji mūsų organizacija turi įdėjusi apie du šimtus 
tūkstančių dolerių kituose federalinės valdžios bonuose.

Taigi, mūsų Susivienymas stipriai dedasi prie Ame
rikos karo reikalų.

Taip pat “Garsas” paskelbė, kad labai svarbus LRKSA Įvedė baudžiavą 
vykdomosios tarybos suvažiavimas bus rugpiūčio 12 —
15 dienomis tos organizacijos patalpose Wilkes Barre,
Pa. Pasisekimo!

Kas perka War Bonds ir 
War Stamps, tas Laužo ašies 
jėgas.

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

Lietuva turės būti laisva
“Amerika” rašo, kad didelio susidomėjimo susilaukė 

buvusiojo prezidento Herberto Hooverio ir buv. amba- 
sado*riaus Gibsono knyga apie pastovios taikos proble
mas. Toje knygoje abu valstybininkai giliai nagrinėja 
karo priežastis ir ieško taikai sąlygų. Šioje savo ver
tingoje knygoje autoriai nurodo, kad

po karo turės būti išpildytas Amerikos pažadas grą
žinti laisvę ir nepriklausomybę ir lietuvių tautai, kaip 
ir Įeitoms pavergtoms tautoms.

Ir Hooveris ir Gibsonas aiškiai pažymi, kad visos 
tautos turi teisę į nepriklausomybę ir į savo kultūrų 
išsaugojimą.

Kiek girdisi, toji knyga “Pastovios taikos problemos” 
yra plačiai skaitoma.

lijai karo lauke. —i- K. B.

Mūsų laikrričit bendradarbiai
Vyt. Sirvydas “D-voje” daro įsidėmėtinų pastabų a- 

pie mūsų laikraščius ir jų bendradarbius. Jo manymu, 
laikraščiai pasigenda bendradarbių, rašytojų. Dėl tos 
priežasties daug klausimų nepalieka neapsvarstyta. Jei 
kas kokį klausinių pakelia, kiti nepadeda rišti. Ta pro
ga V. Sirvydas sako:

“Pravartu prisiminti didžiųjų rašytojų darbo bū
das. Rusų Tolstojus, kaip jo duktė pasakoja, kiekvie
ną puslapį perrašydavęs 20, 30 ar net šimtą kartų. 
Jo giriamą apysaką, “Karas ir Taika”, jo žmona, sa
koma, perrašius pati septynis kartus.

Mes parašykime savo laikraščiui tik po vieną sykį. 
Ir spauda bus turiningesnė, ir redaktoriams bus leng
viau. Mūsų visuomenės gyvenimas bus judresnis”.

Šios pastabos labai vietoje. Mūsų dienraščiui, tiesa, 
netrūksta gerų bendradarbių-rašytojų. Tačiau galėtų 
jų būti daugiau.

-A.
Si

Po svietą pasidairius
KAIP SENOVĖJE BŪTA

“Draugo” pageltusiuose 
lapuose prieš 25 metus tilpo 
tokia korespondencija:

“Wilmerding, Pa. — Dau
gelis lietuvių susispietę į 
Lietuvos Sūnų draugiją. Tu 
ri savo namą ir kas vaka
ras jame susirenka. Sekma
dieniais to namo durys at
daros nuo 8 vai. ryto. Susi
rinkusieji “sūnūs” vieni 
skaito “Keleivį”, “Laisvę”, 
Naujienas, kiti tuština svai
galų bonkas, kunigus, vy
čius apkalbinėja ir kitaip 
“šviečiasi”.

Šiandie niekur netenka 
matyti korespondencijos iš 
to miesto. Matomai, visi 
apšišvietę ir ramiai sau gy
vena cicilistiškam “rojuje”, 
kurį tais čėsais labai piršo 
ir bustino viršui paminėtos 
gazietos.

Atvažiavo męška 
Su “Naujienų” bačka:
Mat, Gegužis su Račkausku 
Ves Žemaitę šokti.
Vidikas kankliavo,
Gugis trimitavo,
O Prūseika su Grigaičiu 
Chorui dirigavo.
Bulota kalbėjo,
Kiek tiktai norėjo, 
Bulotienė su Šidlausku 
Iš šalies stovėjo.
Rimka gurguliavo,

St. Gabaliauskas, rašydamas “Lietuvių Žiniose” apie 
tai, kaip bolševikai Lietuvoje “dalino” žemes, pabrėžia, 
kad tie bolševikų okupacijos laikai tai buvo tikrai bau
džiava Lietuvos ūkininkijai. Ji buvo “panaši į tą bau
džiavą, kurią turėjo vilkti Lietuvos liaudis, kad Lietu
vos žemes buvo pasigrobusi į savo rankas lenkiškoji 
ponija.... Bolševikams sugrąžinus Lietuvoje baudžiavos 
laikų sąlygas, visa Lietuvos ūkininkija, kaip vienas žmo
gus, buvo virtę didžiausiais bolševikų priešais.”

Liūdniausia, kad bolševikų įvesta “tvarka” ir “įsta
tymais” pasinaudojo ir naujieji okupantai naciai, kurie 
dabar baigia alinti Lietuvos kraštą.
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Mokė draugus savo,
Šokit, draugai, šoksiu aš, 
Taip darykit, kaip ir aš, 
Vieno jiems betrūko, 
Nebent tik Terbuko:
Tas Terbukas mekendamas 
Į laukus išrūko.
O šakių Kiaulėną 
Prislėgė velėna,
Jis draugystėj negalėjo 
Dalyvaut tą dieną. 
Kemešinę košę 
“Katalikas” maišė,
O P. Norkus ir Balutis, 
Apinius sutaisė.
Šimkui tas netiko;
Darbas jo pakriko.
“Vyrai, lendu į karklyną”, 
Jis visiems suriko.

(“Ežys” 191© taL>

Napoleonas I sykį norėjo 
iš savo bibliotekos pasiimti 
khygą, kuri buvo padėta 
pačioj viršutinėj lentynoj. 
Nežiūrint, kad jis buvo di
delis vajauninkas, ale ūgiu
— mažas, užkulisuose net
vadinamas “mažas kapra
las”, dėl to jokiu būdu ne
galėjo pasiekti norimos kny 
gos. Pamatęs pastangas 
vienas adjutantas greit pri
šoko ir tarė: j

— Leiskite, ciesoriau, 
man pasiekti tą knygą: aš 
esu aukštesnis.

— Ilgesnis norėjai pasa
kyti, — pataisė Napoleonas,
— labai ačiū.

Aną dien nugirdau tokią 
4neką-

Pas vieną jauną kunigėlį, 
kuris nemėgo davatkų, užė
jo žinoma viena davatkėlė 
ir plonu balseliu paklausė:

— Kunigėli, kas girdėti?
— Labai geros naujienos: 

visos merginos, kurios turi 
storus balsus, šįmet ištekė
sią.

— Iš kur toji loska Pono 
Dievo! — sušuko mergina 
padarius kuostoriausį balsą.

PATRULIUOS A PAKRANTES
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U. S. pakrančių sargybos lėktuvai pairai iuoja Atlantiko pakrantes ir nuo ašies sub- 
marinų saugoja prekinių laivų konvojus. Laivyno dirižablis taip pat budi. (Official U. 
S. Coast Guard photo). _____
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Parapijos piknikas j Lietuviai pasižymi

Brighton Park. — Nekal- W. S. B. irW. S.
to Prasidėjimo Šv. Panelės 
parapija rengia pikniką sek- Brighton Park. — Per Ge-
madienį, rugp. 23 d. Vytau- diminas BuildinK and Loan 
to parke. Piknikai duoda pro Association pereitą mėnesį 
gos susitikti draugams išbuvo daugiausiai išparduota
pažįstamiems iš įvairių ko-lWar Savin«a Bonds ir Sav’ 
lonijų. Bendri išvažiavimai I in«s stamPa- Daugelis iš pir- 

kėjų buvo lietuviai iš Brigh
ton Park.

sudaro tampresnius ryšius 
lietuvių tarpe. Nors dar yra 
valandėlė laiko iki pikniko, 
bet brightonparkiečiai iš 
anksto subruzdo tinkamai 
prisirengti. Draugijos, ku
rios jau laikė šį mėnesį savo 
susirinkimus, išrinko ir dar
bininkus darbuotis piknike.
Kaip vyrai, taip moterys, 
vaikinai ir mergaitės pasi- 
ketino darbuotis piknike.
Draugijos, kaip Saldžiausios
širdies V. Jėzaus. Nekalto 4imt! ir t,K> Pačiu P™ideda- 
Prasidėjimo, šv. Teresėlės, !ma Prie Sloa šalies kar° lai'

Kaip naciai organizavo savo slaptą veiklą Čikagoje
- "Teutoniškieji Vokietijos sūnūs". - Kiek Čikagoje buvo 

nacių ir jų simpatikų? - Kyffhausenbund-vokiškoji karinė 
organizacija USA. - Mokėsi šaudyti, darė manevrus. - Paruo
šimai slaptiems uždaviniams. - Auksą Hitleriui, geležį sau.

damasis karui Hitleris sten ko laikraščio redaktoriui, 
gėsi sukelti daugiau kapita kurs drįso laikraaštin dėti 
lo išlaidingiems žygiams, naciams nepalankius daly- 
Buvo paskelbtas šūkis — kus.
aukoti auksą. Vedusieji at- 
tiduodavo net savo auksi- Už tatai naciai turėjo vi

są eilę sau palankių laikraš 
nius žiedus, vieton to panau {ių kajp, pyl „Hera|J., 
dedami geležinius. Taigi j Texas valatybžje šis lai.

kraštis drąsiai gyrė Hitle-
Veržėsi j jaunimą 
ir universitetus

Specialus komitetas tyri
nėjimui prieš Ameriką nu
kreiptos veiklos turi žinių, 
kad Amerikos vokiečių Bun
das savo programą ir kitus 
įkvėpimus gauna iš Vokie-

Patartina pirkti United 
States War Savings Bonds 
ir Stamps per lietuviškas 
bendroves, nes perkant per 
jas lietuviai gauna garbę iš ^J08 vyriausybės, iš nacių

— Sprendžiant iš to, 
kiek atsilanko į mūsų mi
tingus, bus apie 6,000 — 
7,000”. Jis papasakojo, 
kad dauguma Čikagos bun 
do narių yra darbininkai, 
specialistai, menininkai, 
kiti profesionalai. Jis pa
sakojo, tarp jų yra ir to-

Auksas — Hitlerio 
planams

USA slaptoji policija, pa
vyzdžiui, susekė, kad vieną 
kartą Filadelfijoje turėjo 
savo susirinkimą Kyffhau- 
serbund ir jame dalyvavo 
keletas vokiečių kilmės ka-

Amerikos naciai prie to dė 
josi.

Grąžinantis vokiečių 
konsulo laiškas

Vokiečiai Amerikoje jau
tėsi gana drąsiai. Pavyz
džiui, kartą vokiečių gene
ralinis konsulas New Or-

ri:
— Tai yra didžiausia 

Adolfo Hitlerio nuopelnas, 
kad jis sukūrė vokiškąją 
bendiuomenę”...

Arba tas laikraštis rašė:
— Mes aiškiai matome,

leans, baronas Edgar Von kad V»k'etiJ°3 «<*«-
kių, ką išėję karišką apmo- rininkų, kurie tuo metu bu- |Spiegei, parašė, grąsinantį rls ngra diktatorius

United States Treasury De 
partment.

propagandos ministerijos kymą — tarnavę kariuome
(žiūr. “The Trojan Horse in i nėję per Didįjį karą.

Nėra saugesnės vietos į-1 America , p. 310). Jie ne;
dėjimui pinigų, kaip U. S. 
War Savings Bonds ir Sav
ings Stamps, kurie neša nuo

Moterų Są-gos kuopa, Soda-' “ėjimo. Taigi, neatidėlioki 
licija, Labdarių kuopa, Šv.
Vardo, parapijos choras, A- 
paštalystės Maldos jau iš
rinko darbininkus iš savoiviškas bendroves, kur jums 
narių tarpo ir jų sąrašą į- Vra Patogiausia. Perkan- 
teikė klebonui. Draugijos, j ^ems Per Gediminas Build- 
kurios dar laikys savo su- *ng and Loan Association, 
sirinkimus, be abejonės, ir.;charles Zekas> sekretorius, 
gi iš savo tarpo išrinks dar- suteiks greitą patarnavimą, 
buotojus piknikui. Galimak Charles Zekas
pasitikėti, kaip praeityje,
taip ir dabar, graži, naudin- J Ar žinai, kad - 
ga pramoga visų draugijų,

te ilgesniam laikui, bet pir
kite dabar War Savings 
Bonds ir Stamps per lietu-

parapijonų ir biznierių viso
keriopai bus paremta, nes 
visos šių metų parapijos su- 
taupos ir šio pikniko įplau
kos skiriamos pirkimui U. 
S. War Bonds.

Tokiam tikslui verta pa
sidarbuoti ir paremti pra
mogą. Visi šalies gyvento
jai padeda valdžiai visokiais 
būdais šioje valandoje. Ir 
mes, brightonparkiečiai lie
tuviai, neatsiliksime. Paro
dykime patriotizmą ne vien 
žodžiais, bet ir darbais.

Namiškis

Town of Lake visu smar
kumu ruošias prie didelio 
pikniko rugp. 16 d. Vytauto 
parke. Bus vienas įdomiau
sių piknikų. “Bingo” žaidė
jams bus duodama dovanų 
$500.00 Defense Bonais. Bus 
ir kitokių įvairenybių. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Koresp.

buvo pasirinkę tą pačią em
blemą — nacių kablia-1 
kryžių.

Ypatinga dėmesį jie krei
pė į jaunimo paruošimą. 
Jaunimo vadai dažnai važi
nėjo į Vokietiją. Jų kelio
nėms ir instruktavimui pla
nus slaptai sudarydavo spe
ciali draugija — Užsienyje 
Gyvenančių Vokiečių Sąjun
ga. Amerikos policija turėjo 
žinių, kad Bundo nariai tal
kino Vokietijos šnipams.

Vokiečiai buvo labai su
sirūpinę kuo daugiau ameri
kiečius supažindinti su na
cių ideologija. Kaikurie USA 
universitetai net gavo pa
siūlymą pradėti platesnes 
paskaitas apie Vokietiją. 
Pati Vokietijos vyriausybė 
sutiko ir apmokėti tiems 
profesoriams algas, jei tik 
jie bus priimtini naciams.

Čikagos vokiečiai 
ir jų vadai

Kariški pasiruošimai

Tačiau vokiečiai — prak 
tiški žmonės. Jie įvertina, 
kad bet kokio tikslo siekiant 
svarbu turėti organizuotą 
jėgą, kuria reikale būtų 
galima pasiremti. Todėl 
naciai ir suskato Ameriko
je suorganizuoti visus vo-

vo aktyvioje USA armijos 
ir laivyno tarnyboje. Ir jie 
drauge su kitais stovėjo, 
kai buvo dainuojamos dai
nos Horst We8elio, to nacis 
kų dainų kūrėjo. Susirinki
me garbingoje vietoje buvo 
svastika ir Hitlerio paveik
slas.

Policija turi žinių ir apie 
kitą tos organizacijos mi
tingą taip pat Filadelfijoje, 
tik įvykusį prieš pat šį ka- 

gar-

laišką vienam Texas vokiš- K. J. Prunskis

‘.♦•SZv.J

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

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvių > 
finansinė įs-taiga

MES
MOKAME 3*/ž% 46-ti metai

sėkmingai patarnauja t"

kiečius, naciams artimos
pasaulėžiūros žmones, kurie r^' Tame susirinkime 
yra tarnavę vokiečių ar są i bingoje vietoje storėjo vė- KEISTUTO SAVINGS!

♦♦♦

United Auto Workers 
(CIO) suvažiavimas Chica
goj nutarė kreiptis į prez. 
Rooseveltą, kad jis sulaiky

Labdarių dėmesiui
“Draugo” spaustuvėj pik

niko tikietai jau pagaminti 
ir tik reikia ateiti ir juos 
pasiimti. Kuopų pirmininkai 
tegul susirūpina tikietėlių 
išplatinimu. “Draugo” adm.

Areštuota Mrs. Betty Walz,
tų Harry Bridges deporta- 21 m. amž., už savo kūdikio 
vimą. ’ 'berniuko apleidimą.

I nbeatable Tcam—Soldier, Bond Buyei

L ♦ FOR VICTORY
AT LEAST m OF YOUR PAY EVERY PAYDAY

1 i'Įtolif Mi. i 'A-k
Four new color posters soon will be sccn all over the United States, 
<*cnphasizing new themes in the War Bond sales campaign. Tito 
porter reproduoed above etreesee the double-purpose uti lity of R ar 
Borui purthdses, . . fJ,$.Tr—»ury Dipk

•—*-*____ _ F* -J

jungininkų armijose. Naciai 
ėmė kurti Stahlhelmo — 
Plieno šalmo būrius, kurie 
Amerikoje pavadinti Kyff- 
hauserbund.

USA policijai pateko į 
rankas tos organizacijos 
nario knygutė. Iš jos ma
tyti, kad tos draugystės va 
dovams pavedama tarp na
rių ieškoti tokių, kurie būtų 
patikimi ir reikale galėtų 
vykdyti slaptus uždavinius, 
rekomenduojama narius pra 
tinti šaudyti revolveriais ir

Nacių vienetas Čikagoje šautuvais, net skatinama 
organizuoti kariškuosius ma 
nevrus, ir tai organizuoti 
kasmet. Nėra abejonės, kad 
jie turėjo karininkų, kurie 
sugebėjo sumaniai tas ka
rines mankštas pravesti.

lia va su išrašytų šūkiu:

— Gold gab ich fuer Ei- 
pezi. (Daviau aš auksą už 
geležį).

Šūkio istorija tokią: ruoš

WHOLESALE

1

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

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

įsisteigė 1933 m. Tada jie 
pasivadino — “Teutoniškieji 
Vokietijos Sūnūs”, vėliau jie 
prisiderino prie kitų pasiva
dindami "Naujosios Vokie
tijos Draugai”, Pagaliau, 
vykdydami bendrą instruk
cija, ir Čikagos naciai persi
krikštijo į “German-Ameri- 
can Bund”. Jų vadu iš pra 
džių buvo Petras Gissibl, o 
vėliau — daktaras Willu- 
meit. šisai per tardymą pa
reiškė, kad Čikagoje vokiš
kasis Bundas turi apie 500 
narių, tačiau pripažino, kad 
tas skaičius nėra tikslus, 
nes Čikagos naciai, kaip ir 
kituose miestuose, narių są
rašus sudegino. Kai to Wi- 
llumeit paklausė policija, 
kiek vokiečių Bundas turi 
sau prielankių žmonių, sim
patikų Čikagoje, jis atsakė:

SKAITYKITE "DRAUGI

rz

LIQUOR
ĮSTAIGA

13 vežiojame 
|w> vi-ų 
Obk-ago.

REMKITE
SENĄ.

LIETIVIŲ
DRAUGĄ.

N. KAATI.lt, sav.
MUTUAL LIQUOR'CO.

4707 So. Halsted St. 
Telefonas: BOULICV ARD 0014

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

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

HlARGUTiT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vlenintėlia Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p- 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450 kil.'
6755 So. VVestern Avenue

Phone: GKOvehilI 2242

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš gelėžin- 

_ kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS, 5p / r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/> PA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. lv»Uv 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

*8.75

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

PI DUMK ISPAKDAViMAS MtISV 
M1L.ŽINIAKO STARO MIZIKA- 

EINIŲ instrumentų. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIAPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAI>HONES, FLU- 
TES su ‘•cases” — >>6.00. >37.60, 
145.00 Ir t7t.O9. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJO8. 
H.MUIKOH. TENOR BANJO8 — 
>6.50, >8.50. >12.60 Iki >35.00.
STRIUNINIAI BASAI —- >00.00, 
>125.00 Ir >150.00. BASO U«- 
DfcNGALAH — >12.00 HMTČE-
LAI SMUIKOMS, KTRIUNINI- 
NIAM8 BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — >1.50, >3.00, >6.00.
>10.90 Ir >10 00. Striūnos d«l vi
sų vlrAmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >1 8.50. 
>23.60, >35.00, >50.00. I’EDALS,
HI BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE Vlalems 
brass Ir “resd” Instrumentams 
prttalkornl Jtlsų lOpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHOHOORAPH pataisymas.

Atstatymas vtsų dailų CJarne- 
tams. Triūboms. Raiaphones, 
Smuikoms Ir Guitarams.

OOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Masvvpll 8t., Chicago.

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
M

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Jr

Ijahal gero-* rtHi."* moterų kailiniai. kailiukas papno'taLs artm 
clnlli kotai |iai-xl<ltilila n uit-mintom ta kainom!-*.

ATEIKITE nt PATYS PAMATYKITE MANDIENt

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

P) A p A p V ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsą Jardą Ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILIz* 
HOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TEKIJOL^. Dėl garažų, porėtų, vM- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Storm Saab, Comblnation — Door and Insulatinn 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

. Cash arba Lengvais Išmokėjimais
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St Tel. VICtory 1272
£ Si

KAATI.lt


I
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ELEKTRINIAI BOTAGAI
Elektriniai botagai naudojami arklių 
lenktynėse. Ši paslaptis buvo 

atidengta

Visose arklių lenktynėse 
Adellaidėje netikėtai buvo 
pastebėta, kad kai kurie 
lenktyninkai naudojo “elek
trinius botagus”, kiekvie
nam aišku, kad šios rūšies 
botagai buvo naudojami tik 
tam, kad geriau paragintų 
arklius. Nuostabieji bota
gai iš pažiūros atrodo visai 
tokie patys, kaip ir visi ki
ti, tik toks skirtumas, kad 
kiekviename jų iš galo yra 
paslėpta baterija, kuri su
jungta 300 metrų ilgio ge
riausio meta|d vijomis su
vyta špūlė. Tokia špūlė ne
didelę baterijos įtampą pa
kelia vėl iki dviejų arba tri 
jų voltų. Lėnktyiųavimo jo
jimo metu jei tik raitelis 
pastebi, kad jo arklys ima 
lėčiau bėgti bei nebereaguo 
ti pentinų raginimus, ar
ba paprastų botago smūgių, 
lenktyninkas tuoj arklį pa
ragina elektra.

Adelaidėje jau ne nuo da 
bar pastebėta, kad arkliai 
lenktynių metu raginami 
kažkokiomis nepaprasto

Musų Didelė Krautuvė
Rakandų, Radio, Jewelry, 

po vienu stogu

3241 South Halsted St.

Budrikas nuoširdžiai užkviečia visus 
atsilankyti į milžinišką Rugpiūčio 
Mėnesio Išpardavimą Rakandų, Ge- 
sinių Pečių, Parlor Setų, Lovų, Mat
rosų, Radio, Karpetų. Kainos žemos 
— sutaupimas nuo 30 iki 50 nuoš.

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel..- CALUMET 4591

Budriko Leidžiami Lietuviški Programai:
WCFL 1000—K Sekmadienio vakare 9-tą valandą 
WHFC 1450—K Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą

mis priemonėmis, tačiau 
niekam iki šiam laikui ne
buvo pasisėkę tų paslaptin
gų priemonių surasti, šis 
savotiškas botagas nesiski
ria nuo visų kitų. nei svo
riu, nei išvaizda. Pagaliau, 
nemokėdamas neįjungsi 
elektros srovės.

Roselando
karnivalas

Rugp. 10 d. vakare pra
sideda Visų šventųjų para
pijos karnivalas, kuris tęsis 
iki 19 d. rugp. Be įvairiau
sių pramogų, bingo bus taip
gi dovanos tiems, kurie pir
mąją dieną atvykę įmes į 
dėžutę savo vardą ir pavar
dę ir adresą. Klebonas, ku
nigai ir visi .karnivalo ruo
šėjai laukia gausios publi
kos į pramogas ir laimėji
mus.

Chicagos policijos depar
tamentas artimoj ateityj 
varžytinių keliu parduos 
230 suraštų vogtų dviračių.

Priešui puolant iš oro

Civilių apsaugos vadovybei paskelbus artėjantį prie 
miesto priešą ir įsakius visuotiną miesto nutemdymą, jei 
tuo metu pasitaikytų būti toliau nuo namų ir arti nesi- 
rastų slėptuvės, reikia atsigulti — tiktai ne ant gatvės, 
prie šalygatvio, kaip atvaizde parodoma, bet prie arti
miausio namo sienos. Atsigulus prie šalygatvio yra pavo
jus būti suvažinėtam, jei aptemdymo metu būtų iššaukta 
policija, gaisrininkai ar greitosios pagalbos automobiliai.

Svetimšaliams nepiliečiams proga 
veltui pasiruošti prie pilietybės

Works Projects adminis
tracijos pilietybės pamokų 
programa yra susijusi su 
nacionaline pilietybės pa
mokų programa (National 
Citizenship Education Pro
gram). Nacionalinė progra
ma yra federalinės vyriau
sybės plano dalis tikslu pa
didinti ir pagerinti civilinių 
moralę ir sustiprinti nacio
nalinę apsaugą, kooperuo
jant daugeliui viešųjų ir 
privačių agentijų.

Pamokų nemokamos (vėl 
tui) klasės turimos mokyk
lose, knygynuose, parkų pa
statuose (field houses), so-I
cialiniuose centruose ir ki
tose vietose.

Į pamokas kviečiami sve
tur gimę asmenys, norintie
ji pasiruošti natūralizacijos 
kvotimams, taip pat ir pi
liečiai, kad plačiau patirti 
apie pilietybės reikšmę ir 
piliečių priedermes.

Kur susidaro grupė iš 10 
arba daugiau nepiliečių ir 
nori turėti pamokas sau pa 
rinkto j vietoj, gali kreiptis 
į WPA Citizenship Educa
tion Program, 1249 So. Wa- 
bash ave. arba telefonu 
Calumet 3663 klausti “Class 
Information Service”.

Pamokų klasių yra daug 
įvairiose miesto dalyse. Nu
rodome tik tas vietas, ku
rios, mūsų nuomone, lietu
viams yra parankiausios.

Hull House, 800 S. Hals
ted gt., pamokos popiet ir 
vakare antradieniais ir ket
virtadieniais.

Dievo Apvaizdos parap. 
salėje, 713 W. 18 gt., pirma 
dieniais ir ketvirtadieniais, 
7:00 iki 8:00 vakaro.

Šv. Kazimiero mokykloj* 
2228 So. Whipple gt., pirma 
dienį ir trečiadienį, 7:00 iki 
9:00 vak.

Mark White Square par
kas, 2900 So. Halsted gat., 
pirmad. ir trečiad., 7:00 iki 
9:00 vak.

Fellowship House, 831 W. 
33 gt., pirmad ir ketvirtad., 
1:00 iki 3:00 popiet.

MeKinley Park, 39 gt. ir 
Western ave., antrad., 5:00 
iki 6:30 vak.

Davis Square parkas, 
4400 So. Paulina gat., an
trad. ir ketvirtad., 6:30 iki 
7:30 ir 7:30 iki 9:30 vak.; 
be to antradieniais dar nuo 
12:30 iki 2:30 dieną.

American Legion Post 
^71, 4416 So., Western ave., 
antrad. ir ketvirtad., 4:00 
iki 6:00 vak.

Sherman Park, 52 gat. ir 
Racine ave., trečiad ir ket
virtad., nuo 1:00 iki 3:00 
popiet.

Marquette Park, 6700 
Kedzie ave., pirmad. ir tre
čiad., nuo 1:00 iki 3:00 po
piet.

Ogden Park, 65 gt. ir Ra
cine ave., antrad. ir ketvir
tad., 7:00 iki 9:00 vak.

Bossonor parkas, 8900 S. 
Muskegon ave., antrad. ir 
penktad., 2:00 iki 4:00 po
piet.

Šv. Petro ir Povilo parap. 
salėj East 91 gat., antrad. 
ir ketvirtadieniais, nuo 1:00 
iki 3:00 popiet.

Racionavimo
knygelės

Žiniomis iš Washington, 
Office of Price Administra
tion ruošia racijonavimo 
knygeles, kuriomis ateityje 
bus apimta visi racijonuo- 
jami daiktai. Paskelbus ra- 
cijonavimus, knygelės bus 
išdalintos gyventojams.

13-a nepiliečių
vokiečių suimta

Policijos padedami fede
raliniai agentai Chicagoj su 
ėmė tryliką įtariamųjų ne
piliečių vokiečių, vyrų ir 
moterų. Ištardyti arba bus 
paleisti arba bus paimti į 
koncentracijos stovyklą 
kaip svetimšaliai priešai.

Vienas suimtų vokiečių 
pareiškęs, katj jis verčiau 
pasidarysiąs galą, negu ka
riausiąs prieš Vokietiją 
' Pas suimtuosius rasta kvi 

tų, kad jie pirkę vadinamų
jų Reichswander markių, 
šios markės yra specialės 
ir gali būti vartojamos tik
tai Vokietijoj gerinti, arba 
įsigyti nuosavybes.

Mirė pažymėtinas
karo veteranas

Hines Memorial ligoninėj 
mirė pirmojo pasaulinio ka 
ro veteranas Edward F. 
Younger, chicagietis, kurs 
1921 m. spalio 24 d. Pran
cūzijoje iš keturių mirusių 
neidentifikuotų amerikiečių 
kareivių paskyrė nežinomą
jį kareivį, kurs yra palaido
tas nacionalinėse Arlingto- 
no kapinėse. Jo paminkle iš 
kaltas toks angliškas įra
šas: “Čia garbingai ilsisi 
amerikietis kareivis, tik vie 
nam Dievui težinomas”. I

Younger buvo armijos 
seržantu (puskarininkiu). 
Jis buvo aštuonių karių 
grupėje, kuri iš Amerikos 
pasiųsta Prancūzijon išrink 
ti nežinomąjį kareivį. Te
nai jam teko tą pareigą at
likti. Jis ta garbe didžiavo
si.

Velionis Younger dirbo 
Chicagos pašte.

U. S. prokuratorija
prieš laikraščius

Ass. Press praneša iš 
Washingtono, kad U. S. ge
neralinio prokuroro Fran
cis Biddle nuosprendžiu fe
deralinė “grand jury” im
sis tardyti kai kurių lai
kraščių priešingą karo me
tu poelgę. Laikraščiai šį
met birželio 7 d. padavė 
neccnzūruotų žinių apie U. 
S. laivynas su japonų lai
vynu * įvykusios Midway 
kautynes.

Prokuratorija neišvardi
na laikraščių. Bet Ass. 
Press iš Office of War In
formation patiria, kad tie 
laikraščiai yra The Chicago 
Tribūne, New York Daily 
News ir Washington Times 
Herald.

Apiplėšta lietuvių 
įstaiga

Trys jauni kaukuoti plė
šikai penktadienį užpuolė 
Keistuto Saving & Loan 
Association, 3236 So. Hals
ted gat. Iš jų du perlipo pus 
šeštos pėdos aukštą siene
lę, kur dirbo dvi klerkos. 
Grasindami revolveriais pa
grobė 445 dol. ir paspruko. 
Buvo pasiryžę pagrobti ir 
čekius. Bet klerkos pareiš
kė, kad jiems nebus įmano
ma čekius iškeisti, tad ir ne 
ėmė. Association sekreto
rius J. Mozeris tuo metu bu 
vo užpakaliniam kambary ir 
jis nežinojo, kas ofise daro
si.

50,000 tonų
gumos liekanų

Reconstruction Finance 
Corporation Chicago šakos 
manažeris F. M. Murchison 
praneša, kad mūsų mieste 
dviejose vietose yra sukrau 
ta 50,000 tonų surinktų gu
mos liekanų.

Iš Washingtono atvyksta 
Chicagon gen. prokuroro 
asistentas T. W. Arnold 
teisme kaltinti muzikininkų 
organizacijos viršininkus.

mu
X Stasė Petrauskaitė, ži

noma Bridgeporto veikėja, 
sąraše ištremtųjų Sibiran 
lietuvių rado ir savo kaimy
nę, mokslo draugę. Ji huvo 
vedus, bet koks likimas iš
tiko jos vyrą ir vaikus — 
nieko nežino. Laukia laiško 
iš Raudonojo Kryžiaus.

X Jonas ir Adella Kalvai
čiai, 5713 So. May St., įsi
gijo naują automobilių, ku
rį sako parodysiu savo drau
gams ir pažįstamiems būsi
mam Šv. Kryžiaus parapijos 
piknike. Kalvaičiai yra stam 
būs ne tik parapijos, bet ir 
organizacijų rėmėjai (Labd. 
Sąjungos amžini nariai), bet 
ir aukotojai kilniems reika
lams. Auginą sūnų ir duk
terį.

X Genovaitė Klevickaitė 
jau plačiai išgarsėjus dai
nininkė, pakviesta dainuoti 
Waukegano Lietuvių Dienos 
programoj. Toji vaukeganie- 
oių diena įvyks kaip ir ki
tais metais Foss parke, No. 
Chicago. Praeitą pavasarį G. 
Klevickaitė labai gražiai pa
sirodė Chicago Opera Co. 
suruoštam “Cavalera Rusti- 
cana” vaidinime, o praeitą 
žiemą “Draugo” koncerte.

X Antanas Pūtis, gyve
nąs 4409 So. Artesian Ave., 
yra Morrison viešbuty vie
nas virėjų (cook). Sužino
jęs, kad tam viešbuty yra 
seimas Studentų ir Profe
sionalų Są-gos, pasistengė 
dalyvauti jo posėdžiuose ir 
bankiete. Jis yra L. Vyčių 
org. narys.

Ant V. Ručinskaitės, 
2319 S. Oakley Ave., rankos 
piršto teko pastebėti aukso 
žiedas su gražia deimanto 
akim. Tas duoda suprasti, 
kad ji susižiedavus, tik ves
tuvių diena dar nenustaty
ta, nes sužieduotinis tarnau
ja U. S. karo laivyne.

X I VVausegan Lietuvių 
Dieną, kuri įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio 16, Foss par
ke, No. Chicago, ruošias ir 
daugelis Chicago lietuvių. 
Waukegan lietuviai kasmet 
suruošia šaunias iškilmes.

Extra! Extra!
Marąuette Manor
2-jų aukS. mūr. 2x6 namas — 
iemSn plotaR 30 p5dų; karstas 
vanduo: yra lr garadžlus 
automobiliams. CIO OHO
Kaina ....................... iJ)IZi,OUU
4 fletų mflr. 1x6 — 3x4 kamb. 
ZemSs sklypas yra 36x126 n. 
Garadžlus 2 nuto- 1 
moblllams Kaina ų) 1 1 ,OUU 
Modemus 5 kamb. 'cottage' su 
aukfttu cemento fundamentu:

5.400
5-klu kamb. medinis 'cottage' 
su 76 pėdų frontažu. Yra lr 
garadžlus 2 auto- dj A CHO 
moblllams. Kaina. «4> 4,0UU
5 fletų mflr. namas (2x5 -
1x4 - 1x3), nuomos 1140.00
Steam beat. 2 automobiliams 
earadžlu-. arti 70-tos Ir So.

7.500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas — 
bunga1ow stogas, saules salo
nas yra fronte. <b O CHA 
Kaina ..........................3> O,0UU

H. WOJCIECHOWSKI 
J. MAY

W. BRZEZINSKI
5200 SO. ASHI.AND AVF.NUF.

X Labdarių Sąjungos 5 
kuopa, Bridgeporte, yra nu
tarus senelių prieglaudoj į- 
rengti vieną kambarį. Tam 
tikslui jau yra įnešus $125. 
Tam pačiam tikslui kuopa 
rengia pikniką rugp. 16 d., 
Labdarių ūky. Manantieji 
troku vykti į tą pikniką pra
šomi vietas užsisakyti Gudų 
krautuvėje.

X Tautų Dienos Chicagoj 
(Soldier Field) reikalu lietu
vių (adv. J. Grish iniciaty
va) susirinkimas buvo lie
pos 30 d. adresu 188 W. Ran- 
dolph St. Dalyvavo būrelis 
veikėjų. Išklausyta praneši
mai iš ruošiamos tai dienai 
programos. Diena bus rug
piūčio 23. Kitas susirinkimas 
bus rugp. 5 d.

X Kuh. M. Pankaus, kle
bono Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos, New Britain, Con
necticut, rūpesčiu, tkaip laik
raščiai praneša, vieną sek
madienį vietoj paprastų de
šimtukų Vietas suoluose 
bažnyčioje, kiekvienas para
pijietis turėjo pirkti už 25, 
ar 50 centų karo ženklelį 
(stamp). Tuo būdu karui lai
mėti Dėdei Šamui sukelta 
keletas šimtų dol.

X Antanas ir Agnės But- 
kai, buvę Chicago Heights 
pavyzdingi gyventojai ir biz
nieriai, šiomis dienomis per
sikėlė gyventi į Chicago. Čia 
nusipirko apartamentinį na
mą adresu 6042 S. Washte- 
naw Ave. Butkai turi sūnų 
daktarą ir žentą advokatą. 
Abu tarnauja U. S. kariuo
menėje ir užima aukštas vie
tas: dr. W. Butkus — gydy
tojų tarpe, o advokatas — 
laivyne.

BE 100% 
WITH YOUR

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius


