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MARINAI ĮSITVIRTINO SOLOMONSALOSE
Besitraukdami Kaukaze rusai 
degina savo miestus

Vokiečiai pasiekė Čerkasko apylinkes. 
Rusai pasitraukė į Kaukazo kalnus.

Atogrąžų salose

MASKVA, rugp. 12 d. — 
Nacių motorizuotieji dali
niai, žygiuoja Rostovo-Baku 
geležinkeliu, šiandie yra maž 
daug vidurkely j tarp Juodo
sios jūros ir Kaspijos jūros.

Kuban upūs apylinkės iš
tisi miestai ir miškai pas
kendę liepsnose ir vokie
čiams pralaužus frontą čer
kaso apylinkėje siusidarė 
rimtas pavojus Piatigorsko 
ir Grozny aliejaus laukams.

Aršiausios kovos tebevyk
sta vakariniam Kaukaze 
prie Krasnodaro ir Maikopo 
Sulaikė Dviejose Vietose.

Dviejuose frontuose — j 
šiaurryčius nuo Kotelvino 
ir į pietus nuo Kletskaja— 
rusai pergrupavo savo ka
riuomenę ir vokiečių ofensy- 
vą sulaikė.

Netoli Voronežo rusai pe
rėjo Doną dar keliose vieto
se.

Londono sluogsniai pareiš 
kia, jog rusų kontratakos 
prie Rževo ir Voronežo ke
liančios vokiečių kariuome-

'H ll.
nes sluogsniuose susirūpini
mą.
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Tojo pašautas
i

WASHINGTON, rugp. 
12 d. — Dr. Kilsoo Haan 
Sinokoriečių atstovas Wa- 
shingtone šiandie pareiš
kė, jog gauta žinių, kad 
Korėjos patriotas birželio 
17 d. pašovė Japonijos 
premjerą gen. Tojo ir bu
vusį premjerą Hirota.

Gen. Tojo esąs nesun
kiai sužeistas, bet Hiro
ta ir maj. Yuzo Fujita 
pagarsėjęs japonų aviaci
jos lakūnas, sunkiai su
žeisti ir nugabenti į ligo
ninę.

Dr. Haan pareiškimu, 
patrikęs! nimas įvyko prie 
“įėjimo į senuosius karo 
ministerijos rūmus” Toki
jo

(“Draugas" Acme telephoto) 
Tulagi reginys Solomon salose, Pacifike, kur U. S. sausžemio, jūros ir oro jėgos su- 

centruotos atkakliai kovai tikslu paveržti iš japonų bazę, iš kurios japonai užpuldi
nėja sąjungininkų susisiekimų liniją.

Amerikos marinai Įsiveržė 
japonų teritorijų gilumon

Amerikiečiai įsitvirtino Tulagi, Florida 
ir Guadalcanai salose, Solomonuose

Gen. MacArthur štabas, 
rugp. 12d.—Amerikos mari-

Indijoj padėtis 
esanti sutvarkyta

LONDONAS, rugp. 12d.— 
Indijos biuras padarė pareiš 
kimą, kuriame pabrėžiama, 
jog Indijos situacija esanti 
pilnai sutvarkyta ir bet ko
kie pranešimai apie plačias 
riaušes neturį pagrindo.

Tuo tarpu iš Bombėjaus 
pranešama, j,og britų griež
tos priemonės nulaikyti iški
lusias riaušes pradeda rody
ti gerus rezultatus.

Britai bombardavo 
Mainzo miestą

' LONDONAS, rugp. 12d.— 
Aviacijos ministerija šian
die paskelbė, jog britų bom- 
banešiai pravedė “ypatingai 
sėkmingą” ataką ant Vokie
tijos cheminės industrijos ir 
geležinkelių centro Nainz 
prie Reino upės.

Pranešime sakoma, jog iš 
atakos negrįžo šešiolika 
bombanešių iš ko galima 
spėti, kad atakoje dalyvavo 
apie 400 bombanešių.

Beveik visi svarbesnieji i Taip pat apmėtyta bom- 
Indijos miestai atrodo, lyg bomis Koblencas, Le Havre
kariuomenės stovyklos, bet dokai ir aerodromai nacių
Bombėjuj šiandie ramu. okupuotame pajūryje.

Pranešama, jog iki šiol
Bombėjuj žuvo riaušių me
tu 34 asmenys ir žuvusių 
skaičius visoj nldijoj gali
būti apie 100 žmonių.

Tačiau dirbtuvėse genera- 
lis streikas tebesiplečia.

Amerikiečiai lakūnai 
ruošiasi Egipte

KAIRO, rugp. 12 d. — 
Pranešimai skelbia, jog Am
erikos kovos orlaivių lakū
nai atvyko Afrikon, kad iš
moktų skraidyti prie dyku
mos sąlygų.

Tokijo pasakoja: 
kovos pasibaigusios

NEW YORKAS, rugp. 12 
d.—Domei pranešimas iš To
kijo radio šiandie duoda 
suprasti, jog kovos Solomon 
salų apylinkėje vyksta labai 
artimuose frontuose. Prane
šime pažymima, jog Jungti
nių Valstybių ir Japonijos 
karo laivai net susišaudę.

Tokijo pranešimai vis dar 
tebeskelbia išgalvotus pra
nešimus, jog kova prie So-

Kiška saloje 
sunaikino japo
nų bazes

WASHJNGTON. rugp. 12 
d. — Laivynas paskelbė, jog 
Kiška saloje, Aleutų salyne, 
japonų įrengimai, po smar
kaus Amerikos laivyno avi
acijos ir laivų bombardavi
mo, esą visai sunaikinti.

Amerikos destrojerių ir 
kruzerių apšaudymas japo
nų įrengimų taip nustebino 
japonus, jog jie pradžioje 
atsišaudė iš priešorlaivinių 
pabūklų.

šios atakos pravesta per
eitą šeštadienį, tuo pačiu 
laiku, kai prasidėjo pirmo
sios atakos ant japonų bazių 
Solomon salose.
Nuskandino 21 Laivą.

Paskutinieji praneš i m a i 
skelbia, jog prie Aleutų sa
lyno esą nuskandinta ar su
žalota dvidešimt vienas ja
ponų laivas nuo to laiko kai 
japonai įsiveržė į Attu, Ag- 
attu ir Kiška saleles.

Beto, sunaikinta du japo
nų keturių motorų didieji 
jūros bombanešiai, sunaikin 
ta pajūrio baterijos ir skau
džiai nukentėjo japonų ka
riuomenės stovyklos Kiška 
saloje, kurią apšaudė Ame
rikos karo laivai.

Gub. D. H. Green l£m®rjkiečiaIi
Kinijoje puolėpriėmė lietuvius

Kviečia lietuvius 
dalyvauti minėjime

CHICAGO, M* rugp. 12d. 
—Šiandie Chicagos lietuvių 
atstovai pasimatė su guber
natorium Dwight Green ir 
padėkojo jam už paskyrimą 
Illinois valstybėje liepos 25 
dieną “Republic of Lithua- 
nia Day.” Ta diena buvo 
sėkmingai paminėta prie 
Dariaus - Girėno pami n k 1 o 
Marąuette parke ir paminė
jimo metu parduota Ameri
kos karo bonų už $100,000.

Pasikalbėjime gubernato
rius pakvietė lietuvius gru
piniai dalyvauti ir ruošiamoj 
“Illinois National Day,” ku
ri įvyks rugpiūčio 23 dieną. 

Gubernatoriaus Pareiškimas

My Fellow Americans of 
Lithuanian Extraction,

You recently commemor- 
ated the 20th Anniversary 
of The Recognition of the 
Republic of Lithuania by 
the Governor of the Un
ited States. As Governor of 
the State of Illinois, I was 
happy to add to that Com-

japonų bazes
CHŪNGKINGAS, rugp. 

12d. — Amerikos aviacijos 
štabas Kinijoje . paskelbė, 
jog vakar Amerikos kariuo
menės bombanešiai smarkiai 
atakavo japonų aerodromus 
Nanchange.

Lydėję bombanešius Ame 
rikos kovos orlaiviai susiti
ko tris japonų kovos orlai
vius, kurių vieną pašovė. 
Plečia Atakas.

Tuo tarpu Kinijos karo 
vadovybė paskelbė, jog Ki- 
angsi provincijoj prie Lin- 
chan kovos tebevyksta ir

Nubaudė už himną
♦ •

PROVIDENCE, R. I., 
rugp. 12d. — Muzikantų 
unija nubaudė vieną savo 
narį $500 pinigine bauda 
už pasirodymą Liepos 
4-tosios paminėjime be 
unijos leidimo. Tačiau nu
baustasis pareiškė, jog 
tame minėjime jis tik kar
tu su visa publika sudai
navo “Star-Spangled Ran- 
ner.”

Paminėjimo rengimo ko 
misijos nariai pareiškė 
padėsią nubaustam daini
ninkui sumokėti baudą, 
jei unija šios baudos ne
panaikins.

Naciai kovoja prieš 
britą laivus: Berlynas

BERLYNAS, rugp. 12d.— 
Berlyno radio paskelbė na
cių oficialiosios žinių agen
tūros DNB pranešimą, jog 
vokiečių ir italų aviacijos ir 
subamarinų pajėgos nuo va
kar vakaro tebeveda kovą 
su britų didele laivų grupe.

Pasak nacių, laivus lydį
didžioji dalis britų Vidurže- 

japonų atakos priemiesčiuo- mio jūros laivyno dalis. Na-
se atmuštos. cių kariniai sluogsniai pa-

Taip pat pranešama, jog reiškia, jog laivai išvykę iš
japonų kariuomenė Chuhsi- 
ene, Chekiango provincijoj, 
susilaukę daugiau paramos, 
apie 2,000 kariuomenės ir 
pradėję žygius į šiaurę.

of the United States that 
another great event, known 
as “Illinois National Day,” 
will be held at Soldier Field 
on Sunday, August 23, 1942. 
The Foreign Language Divi- 
sion of the Illinois State 
Council of Defense, with 
the cooperation and strength

Gibraltaro ir vykstą rytinėn 
Viduržemio jūron.

Tuo tarpu Egipto fronte lomon salų jau pasibaigusi
smėlio audros sulaikė bet 
kokius aviacijos veiksmus

ir tai tik buvęs vienos nak
ties susirėmimas.

Italai sušaudė 
200 jugoslavą

LONDONAS, rugp. 12d.—
Pranešimai iš Italijos pasie
nio skelbia, jog pasekdami 
Hitlerio metodą, Jugoslavi 
joje italai sudegino šešis
kroatų kaimus ir sušaudė loyalty and patriotism, wias

memonation by issuing a1 of 24 Nationalistic groups
Proclamation design a t i n g 
July 25, 1942, as "Republic 
of Lithuania Day.” The 
great success of this Com-

will again demonstrate to 
the world that we are all 
American, and that we are 
united as one in our deter-

NEW YORKAS, rugp. 12 
d.—Keturi britui lakūnai, ga
benami orlaiviais iš Cicilijos 
į Tarauto, orlaivį atėmė iš 
italų ir pabėgo Malton.

tion to give “Illinois Na
tional Day” their full sup- 
port and assistance in mak
ing this occasion an out- 
standing success.

Dalyvavo.

Pasimatyme su guberna
torium atsilankė J. M. prel. 
Mykolas Krušas; Kun. Ignas 
Alba vičius; Kun. A. P. San- 
dys, MIC.; adv. Antanasmemoration, wherein many mination to win this war 

thousands of our citizens ofi The Lithuanian Group isj Olis; adv. Juozas Griah; dr.
Lithuanian extraction reaf- 
firmed their fine American

virš 200 asmenų.
Šis terorizmas pravestas

už tai, kad kaimiečiai padė
jo savo giminėms, pabėgu
siems į kalnus

ipractically demonatrated by 
your $100,000 subsription to 
War Bonds at this occasion.

It is with this šame spirit

represented in the Illinois Biežis; Vaidyla, “Sandaros” 
State Council of Defense byjred.; Antanas Vanagaitis; 
a Lithuanian Committee of Antanas Valančius; Wm. 
which Attorney Joseph J. Į Duoba; Antanas Petkus; 
Grish is Chairman. »Petras Kazwell ir kt.

As Governor of the Statei Pasimatymas įvyko Union 
of Illinois, I urge all Ameri-1 League klube, 65 W. Jack-

of patriotism and allegiancs1 cans of Lithuanian extrac- son Blvd.

nams besiveržiant Solomon 
salų gilumon Amerikos ir 
Australijos orlaiviai veda 
plačią japonų bazių naikini
mo ataką.

Iš pranešimų atrodo, jog 
amerikiečiai tvirtai įsitvir
tino trijose Solomon salyno 
salose — Tulagi, Florida ii 
Guadalcanai — ir susilaukė 
stiprios paramos.

Netikėtinumas.
Stebėtojai pareiškė, jog 

šios atakos japonams mato
mai buvo visai netikėtinos.

Norse oficialieji sluogsniai 
įspėja nereikšti perdidelio 
optimizmo, nes dar esą per- 
anksti spręsti kovų rezulta
tai, bet Australijoje jaučia
mas didelis palengvėjimas 
ir manoma, kad japonų su
darytieji planai visiškai pa- 
įro.
Chicagiečiai Kovose.

Tuo tarpu Chicagoje pulk. 
Chester E. Fordney pareiš
kė, jog “vieną trečdalį Ame
rikos marinų, išlaipintų So
lomon salose sudaro Chica
gos ar vidurvakarių kariai.”

Pulk. Fordney pareiškė, 
jog tikrasis skaičius, dali
niai ir vardai yra karo pas
laptis ir negali būti skelbia
ma, bet jis savo pareiškimą 
padaręs sąryšyj su bendrai
siais apskaičiavimais.

Nuskandintas britu 
orlaiviu vežiotojas

LONDONAS, rugp. 12d.— 
Britų admiralitetas paskel
bė, jog Viduržemio jūroje 
nuskandintas britų orlaivių 
vežiotojas Eagle, bet daugu
ma 22,600 tonų laivo įgulos 
išgelbėta.

Savo pranešime admirali 
tetas pažymi, jog toj pačioj 
apylinkėj nuskandintas bent 
vienas priešo submarinas. IŠ 
to galima spėti, kad 24 me
tų orlaivių vežiotojas žuvo 
kovoje.

Gali pakilti maisto 
produktu kainos

WASHINGTON, rugp. 12 
d.— Kainų administratorius 
Leon Henderaon paskelbė 
naują kainų metodą, pagal 

i kurį šio krašto maisto pro
duktų kainos gali pakilti 
maždaug pusantro nuošim
čio.

1 Tačiau tol, kol naujas ap- 
kainavimo planas nepaskelb- 

• tas maisto produktų kainos 
J turi pasilikti
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI MARYNAI MANKŠTOM! OFENSYVAI

Sv. Pranciškaus 
šventes paminėjimai

Katalikiškuose kraštuose 
yra paprotys kasmet spalių 
4 dieną suruošti gv. Pran
ciškaus šventės iškilmingą 
paminėjimą. Bažnyčioje tą 
dieną yra laikomos iškilmin
gos Mišios šv., Šv. Pranciš
kaus vaikai, jo prieteliai, ei
na prie šv. Komunijos, pa
sakomas šventei pritaikin
tas pamokslas.r

Po pamaldų bažnyčios sa
lėje įvyksta iškilmingas po
sėdis sekančia programa: 
paskaita apie šv. Pranciškų,
choras pagieda giesmių, jei, Pratimui, Pranciškus Gied- 
yra orkestras, sugriežhma I Saudas kartu 8U kltals klie‘
keletas muzikos dalykėlių.

Būtų gražu ir naudinga, 
kad šis paprotys įsigalėtų 
visose Amerikos lietuvių ko
lonijose. Ypatingai tretinin
kai turėtų rūpintis, kad kiek
vienoj parapijoj šv. Pran
ciškaus šventės paminėjimai 
padės žmonėms geriau susi 
pažinti su šv. Pranciškaus 
dvasia ir jo reikšme mūsų 
laikams.

Labai girtinas yra ir Ku
nigų Vienybės Rytų Provin
cijos sumanymas, šiemet spa 
lių 25 d. per Kristaus Kara
liaus šventę suruošti visos 
apylinkės Tretininkų konfe
renciją. Šią konferenciją pa
ruosti pavesta Apreiškimo 
parapijos klebonui kun. V. 
Pakalniui, todėl tikimasi, 
kad konferencija bus pui
kiai organizuota.

Konferencijos tikslas bus 
supažindinti kunigus ir pa
sauliečius su šv. Pranciškaus 
idealais ir bus kartu ieško
mos priemonės šv. Prane š- 
kaus dvasią paskleisti žmo
nių tarpe.

Būtų gera, jei panašios 
konferencijos būtų šaukia
mos ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Garbė Kunigų Vienybės 
Rytų Provincijos kunigams, 
kurie pirmieji sumanė Ame
rikos lietuvių visuomenę pla
čiau supažindinti su šv. 
Pranciškaus dvasia!

Atvažiavo iš Lietuvos
Šiemet birželio 31 dieną
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1 Švedijos laivu Drottning- 
,holm atvažiavo iš Lietuvos 
į New Yorką pranciškonas 
klierikas Pranciškus Gied- 
gaudas.

1940 m. bolševikams užė
mus Lietuvą ir uždarius vi
sus vienuolynus ir vieųuoly- 
nų seminarijas, Pranciškus 
Giedgaudas kartu su kitais 
pranciškonais klierikais slap 
ta perėjo sieną ir atbėgo 
Vokietijon. Vokietijoje jie 
nemanė pasilikti, bet norėjo 
tuoj vykti Italijon ir ten 
mokytis pranciškonų semi
narijose.

Įvykus kažkokiam nesusi- rre±rn,rii’ 40 valandų atlaidai

rikais vokiečių Gestapo bu
vo grąžintas atgal į Lietu
vą! Su didžiausiu gyvybei 
pavoju Pranciškus Giedgau
das vėl grįžo slapta į Kre
tingą. Laimingai atvykęs i 
Kretingą, jis stojo mokytis 
į Kretingos gimnaziją. Pa
buvęs gimnazijoje kelias sa
vaites, bandė trečią kartą 
eiti per sieną. Šį kartą buvo 
dar pavojingiau. Siena bu
vo ja,u aptverta aukšta spyg
liuotų vielų tvora ir stro
piai rusų saugojama. Ir tre
čią kartą Pranciškui Gied- 
gaudui pasisekė pereiti sie
ną.

Atvykęs į Vokietiją, kurį (AtvyRsta Argentinos 
laiką gyveno pranciškonų 
vienuolyne Allensteine ir 
Berlyne. Kurį laiką buvo pri
verstas dirbti vienoje spaus
tuvėje Berlyne. Pasiliuosa 
vęs iš darbo, atvyko į Mun- 
cheną ir pranciškonų semi 
narijoje baigė studijuoti fi
losofiją.

Kilus tarp Amerikos ir 
Vokietijos karui, kaipo A- 
merikos pilietis (gimė Pa- 
tersone, N. J.), buvo vokie
čių internuotas. Amerikos 
valdžios rūpesčiu išliūosuo- 
tas ir atvežtas į Ameriką.
Pabuvęs kurį laiką New Yor
ke ir pas savo gimines Pa- 
tersone, New Jersey, Pran 
ciškus Giedgaudas atvyko į 
Pittsburgh ir apsigyveno 
Lietuvos pranciškonų vie
nuolyne, 310 Orchard Str 
Pranciškus Giedgaudas lan
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U. S. marynai Kažkur Pacifike mankštomi of ensy vai prieš japonus. Marynų kuopa valtyje nuo transporto iriasi 
į pakraštį išlipti. Laivyno departamentas pareiškia, kad tuo būdu “sąjungininkams atidaromos ofensyvos durys 
pietiniam Pacifike. Šiandie marynai jau dalyvauja ofensyvoje Solomon salose.

ir ruošis kunigystei.
Tėvai Pranciškonai būtų 

labai dėkingi, jei atsirastų 
koks nors geradaris-ė. kuri3 
šį jauną, tiek daug iakentė- 
jusį prariciškoną, išleistų į 
kunigus. Už tai jis būtų am
žinai dėkingas ir, tapęs ku
nigu, visuomet prisimintų 
šv. Mišiose.

Tėvai Pranciškonai nuo
širdžiai dėkoja A. Klasevi- 
čienei iš Brooklyn, N. Y., 
kuri pirmoji klieriko Pran
ciškaus Giedgaudo, O.F.M., 
išlaikymui ir mokslui paau
kojo $80.00.

Savo pergyvenimus klieri
kas Pranciškus Giedgaudaą Pa., atvažiuoja Lietuvos
netrukus aprašys “Varpely
je’

Netrukus iš Argentinos. 
Buenos Aires, į Pittsburgą,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane 24 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj imo». 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akintus. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama { mokyklos vaikus.

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttafao- 
aaes Be akinių. Kaiaea pigias kaip 

pirma.
<712 South Ashland Ar.
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Braddock, Pa. — šv. Izi
doriaus parapijoj 40 valan
dų atlaidai prasidės antra
dienį, rugpiūčio 18 d., 9 vai. 
ryto, giedotinėmis šv. Mišio
mis, procesija ir pamokslu.
Baigsis ketvirtadienį, rug
piūčio 20 d., 7:30 vai. vaka
re, mišparais, pamokslu, pro “*?„**“*? 
cesija ir palaiminimu.

Trečiadienį ir ketvirtadie
nį bus giedotinės šv. Mišios 
su pamokslu 9 vai.; taip pat 
bus ir daugiau Mišių šv.

Antradienio ir trečiadie
nio vakarais 7:30 vai. bus

pranciškonas brolis Paska
lis Steponavičius. Amerikos 
viza didelėmis pastangomis 
jau gauta. Brolio Stepona
vičiaus kelionė į Ameriką 
kainuos $550.00.

ADVOKATAS

WHITNE/E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STAte 757J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso toL VlRglnia 0056 

Rgkidendjos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais • pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Rm. Tet GROvehill 0617 
Offiee teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai.: 8—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis stvtitarua.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND 8URGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 u* nao 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis paga! sutartį.

Office teL YARde 4717 
Namų teL PROspeet 1050

TeL YARde 6981.
Res.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI CR CHIRURGAI 

Ofiso vaL: kuo 1-3; nao 6:30-8:90 
756 Weet 35th Street

Kar kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galot tas bus Išgelbėtas.

(Mat 1Ą 222.

mišparai su pamokslais.
Išpažinčių ’ous klausoma 

rytais ir vakarais. Atvažiuos 
daug svetimų kunigų duoti 
dvasinę pagalbą klebonui 
kun. Vincentui Abromaičiui.

Misijonierius tėvas Geral- 
das, C.P., kuris yra garsus 
pamokslininkas, sakys pa
mokslus lietuviškai ir an-

Visi kviečiami atvažiuoti 
ir dalyvauti iškilminguose 
atlaiduose, pasiklausyti gra
žių pamokslų ir apturėti dva 
sinės naudos.

Braddockietis

Švelnus perspėjimas tobu-, 
liną, net suartina, šiurkštus 
padaro savo priešais.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gal j suteikti.
S5 MILTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių (tempimų. ..

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

OPTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
relefonas: CANAI. 0522, Chicapc 

OHSO VALANDOS: 
Kasdien S:10 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir SeStad. 9:10 a. m. 
Iki 7:0S p. m

Telef omu: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

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

rais pagal sutartį.

Tat OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel REPnblic 7868

TeL OANal 0267
Kės. tel.: PROspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

S Iki 0 va!, vakar*

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-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 šeSt.

3325 South Halsted St

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS lATIKINfrlA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCLID 904.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, ni 

TeL: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI

DI. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — B popiet,

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL OANal 2546 

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

Res.: 7004 So. Falrfield AveMM
Res. teL: HEMloek 1160

TeL YARde 2246

DR. C, VEZEL1S
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: s no 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern 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 VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieeiaia taipgi pagal sutartį. 

Rea telefonas SEEIey 0454.

TeL Oicaro 1454

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 
ir pagal autartį.

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

Rez. Tel. LAFayette 0094 
Ofiso Tel. I.AFYETTK 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

14'10 iki 2:30 P. M.
reė, it Sekm. įp^al lUtųUfim^,

Kelvirtad., rugp. 13 d. 1942

INSUBE YOUR HOME 
AGAINST HITLERĮ

)WWAft SAVINOS BONOS LSTAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aklnlua 
• taa k o mingai oi 
prieinamų ir.inų,

JOS F. BUDRIK
KKADTDVME

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS SORS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
5401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th SL 
Valandoa nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

TsL YAKds 5146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTOS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vaL ryto Ud B vaL kasdien

Ofiso TeL ............ VlRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
,(2-troa labos).

TaL MIDway 8880 Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki i 
vaL popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryta

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIKURGAB

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Ree. Tel.: Keuwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 28 lr 7-8 v. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL dienų,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
pagal sutartį

Oflao telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRglnia 2421

RF.MKIT1C “DRALOJį’
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Raudonasis Kryžius yra 
šviesa nutemdytam pasauly

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
Komiteto darbas pasižymi ryžtingu
mu ir aukojimosi,, Visas įsikariavęs 
pasaulis Komitetu pasitiki. Tad Komi
teto žygiai yra stipri pasaulio jėga.

Kai iškyla karas, tarp ka 
riau j ančių valstybių, su-' 
tartys netenka savo vertės. 
Viena išimtis yra Genevos 
sutartis, pagal kurią visų 
valstybių Raudonojo Kry
žiaus draugijų tarptautinė 
sutartis yra galioje. Yra f ak 
tas, kad karo metu Raudo
nasis Kryžius reiškiasi kai
po pasaulio jėga.

Raudonasis Kryžius visa
dos iškelia ir palaiko aukš
čiausius žmonijos idealus. 
Kur tik yra koks didesnis 
reikalas, kur tik pasitaiko 
kokia nelaimė, kur tik ne
laimingieji šaukiasi pagal
bos, Raudonasis Kryžius 
suskumba veikti su visu pa
siryžimu ir aukojimosi. Di
džiojo karo tragedijoje jo 
simbolis šviečia nutemdyta- 
me pasaulyje. Sergantieji ir

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIOS 
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.

, sužeistieji žino jo gailestin
gumą, badaują ir skurdo pa 
liestieji patiria jo nuolankią 
priežiūrą. Kaip visų didžiu

oju dalykų, taip ir Raudono
jo Kryžiaus pagrindinė idė
ja yra kilni. Tai gelbėti su
žeistuosius ir sergančiuosius 
nepaisant kokią uniformą 
jie vilki, kokią vėliavą jie 
neša. Nei tautiniai, nei reli
giniai, nei socialiniai klausi
mai čia neturi jokios reikš
mės.

Tarptautinis Raudonojo
Kryžiaus Komitetas Gene
voj (Šveicarijoj), kurs įs
teigtas 1884 m., yra įgijęs 
viso pasaulio pasitikėjimą. 
Šio Komiteto darbai yra be 
partyviai. Jis prižiūri, kad 
visos valstybės įsakmiai lai 
kytusi visų Raudonojo Kry-

(Nukelta į 6 pusi.)

VALANDOJE

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MFN18KI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
FASITlKfiJlMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJA
Lietuvaičių Seserų Pran

ciškonių vadovaujama Šv. 
Pranciškaus Akademija, 
Pittsburge, švietimo srity
je vaidina didelę rolę. Nor3 
akademija nesenai įkurta, 
bet savo mokslu ir auklėji
mu prilygsta prie senai 
Pittsburghe veikiančių aka
demijų. Akademijoj moky
tojauja aukštuosius moks
lus baigusios ir patyrusios 
seserys. Akademijos vado
vybė nesigaili lėšų įsigyti 
mokslo priemonių. Šv. Pran 
ciškaus Akademija kreipia 
didelio dėmesio ne tik į mer
gaičių išmokslinimą, bet ir 
į religinį ir tautinį jų išau
klėjimą. Religinėje ir tau
kinėje atmosferoj mergai
tės subręsta ir pasiruošia 
savystoviam gyvenimui.

Dėl aukšto mokslo lygio 
ir auklėjimo Šv. Pranciš
kaus Akademijos vardas 
yra plačiai žinomas. Mer
gaičių skaičius akademijoj 
kasmet didėja ir šįmet pa
siekė 180. Didėjant mergai
čių skaičiui, Seserys Pran
ciškonės buvo priverstos 
statyti erdvesnius akademi
jos rūmus. Pernai šie rūmai 

i buvo baigti ir pašventinti. 
Akademijos rūmai yra mo
derniškai įrengti ir erdvūs.

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

68 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskr., Pakapės parap., 

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

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

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų ir Simono Dau
kanto draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose — 3314 So. Emerald Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugpiūčio 15 d. Iš namų 10:00 

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

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

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

YARda 4908.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Jie yra tikras Amerikos lie
tuvių pasididžiavimas.

Šįmet akademiją baigė 25 
mergaitės ir gavo diplo
mus. Graduančių iškilmės 

1 buvo nepaprastai gražios. 
Ir kalbos ir muzika, ir dai
nos ir pačios akademikės 
padarė didelio įspūdžio gau
siai susirinkusiai publikai.

Kas norėtų įsigyti šįmet

A. "I" A.
BARBORA LIUTKIENfi
Mir? rugp. 11 d, 1942 m., 

12:00 vai. ryto.
Gimus 1 letuvoie. Kilo Iš 

Ry tavos parap. Ir miestelio.
Paliko dlde’lame nu'iūdlme: 

giminaitį Pranelškij Aluti, Ir 
kitas gimines, draugus Ir pa
žįstamus.

Velionė nriklausė prie Apaš
talystės Malilot, Tretln’nkų, 
Gyvolo ir Amžino Rožančiaus 
ir šv'. Juozapo draugijų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 8o.
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyko penktad., 
rugpiūčio 14 d., 1942 m.

Iš koplvčios 8:00 vai. ryto 
bus atlydėta J švento Jurgio 
parapijos bažnyčių, kur’oje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pabaldų bus 
nulydėta j švento Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kvleč’ame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę lieke:— Giminės,
Draugai lr Pažįstanti.

I aldotuvlų direktorius A. M. 
Phillips, telefonas Yards 4908

išleistą puikią ir iliustruotą 
knygą apie akademijos vei
klą, prašomi rašyti sekan
čiu adresu:

Sister Principal, St. Fran
cis, Academy R. D. 10 So. 
Kilis, Pgh., Pa. X.

t
A. A.

ANELE SILERIENfi 
(po tėvais Kasperaitė)

Gyv. 3119 W. Pershing Rd.
Mirė rugp. 10 d., 1942 m., 

10:30 vai. ryto.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Šaulių apskr., Vaiguvos par.
Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime

— 2 dukteris, Teklę Usalis ir 
žentą Kazimierą ir Oną Clark 
ir žentą Robert; sūnų Julius; 
7 anūkus; pusbrolį Vincentą 
Andrulį ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, o Lietu
voj brolį Dominiką Kasparą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj
— 2616 West 38th St.

Laidotuvės įvyks penktad.,
rugp. 14 d. Iš koplyčios 9:30 
v. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasid. Pan. šv. par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Ženrtai, 
Sūnus, Anūkai, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laid. direkt. John F. Eu
deikis, tel. Yards 1741.

*• +
POVILAS BURBA

(Gyv.: 7252 S. Campb-II Avė., 
namų tel. Heni.uck 1UOIS)
Persiskyrė su šiuo pasau

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

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

Amerkoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me: moterj Onų (po tėvais 
BlauzJžiukė. po pirmu vyru 
Ribikauaktonė); dukterį Fran- 
cee; podukrų Ro e ir Jos vy
rų Frank Dorsey tu šeima; 
posūnj Frank Rib.kauskų; bro
lj Antanų ir Jo moterj Ade
lę tu še'ma; 2 pusbrolius — 
Povilų ir jo moterį Onų l’ak- 
štis su šeima; ir Juozapų Mi
kėnų; taipgi daug kitų giminių, 
draugų Amerikoj ir Lietuvoj.

Prikausė p,re Žagarlečlų ir 
Žema*«lų kliūbų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičlaus koplyč oj, 4348 S. Ca
lifornia Avė. Laidotuvės Jvyks 
šeštad., rugp. 15 d., 9:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio pa-, bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kizmiero kapi
nes.

Visi a. a. Povilo Burbos gi
minė', draugai lr pažįstami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
Jam paskutinį patarnavimų Ir 
atsisveikinimų.

Nu.lūdę: Moteris, Duktė, Po
dukra. Posūnis, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laid. direkt. J. L'ulevičius, 
tel. LAFayette 3572.

KOPLYCIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP iVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolsh B488-B48B

HELP WANTED — VYRAI

DIE MAKERS
f 1.40 | valandų, su užtenkamai "over- 
tlme.” Turi būt lst class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
B705 Cottage G rovė.

METAI. CLEANER — patyręs priej 
automobilių. Kreipkitės J — (
GREAT NORTHERN AUTO PARTS 
2130 Clybourn Avė., DIVersey 7021

ATIDA TOOL & DIE MAKERS
Aukščiausia alga mokama Ir užten
kamai ‘-overtime’’. Ats'šeukite Į — 
SUNNVSIDE TOOL & DIE UOliKS 

2222 No. Cicero Av. mie

FOUNDRY HELP
Tiktai ženoti vyrai su šeimomis pri
imami. Taipogi reikia MACHINE 
MOLDERS. LABORERS. MELTERS 
ir BURNER8. Atsišaukite J —
PETTIBONE MULLIKEN CORP. 

4710 West Diviston St.

REIKIA ROI'GH GRINDERS 
Paieškome Rough Grinders ir Floor 
Moulders. Kreipkitės į —

CENTRAL PATTERN AND 
[ FOUNDRY CO.

, 3737 So. Saeramento Avė.

SKILLED MECHANICS
Tool Makers, Bench Machinists. Mil- 
llng Machine Hands. Boring Bar 
Hands, Automatic Screw Machine 
Set-up Men. Inte-ual Grinders Main-

, talnance Men. MUlwrieht, Electri- 
I cians ir Beit Men. Aukščiausia mo
kesties ratą. Užtenkamai ‘overtime’.

THE BUDA COMPANY 
Harvey, Illinois

Apliknntus matysime llotel Sherman ket
virtadieni ar penktadieni, rugp. 13 lr 14 
dd.. nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Pra
rykite pasimatymo su Mr. J. W. Baker, 
ar asmeniškai atsišaukite | Harvey, III. 
dirbtuvę.

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

| \Vabaslį Avenue.

BUS BOYS
Prie restorano darbų. 18 iki 2 8 me
tų amžiaus, švariai atrodanti. Nuo
latinis pilno laiko darbas. Valgis ir 
uniformos duodamos. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

HARDING’S 
21 So. Wabash Avenue

REIKIA STIPRIŲ VYRŲ. Kilnojimo 
darbui popieros dirbtuvėje. Nuolati
nis darbas. Kreipkitės į — 
THOMAS PAPER STOCK, 860 West 
Evergrcen, netoli Halsted ir Division.

LUNCH WAGON SERVERS 
12 jaunų vyrų. Geras užmokestis. 
Turi turėti gimimo paliūdijimus. Jei 
nesulaukę 21 metų amž. tai turi 
gauti leidimų (Minor’s release) iš 
Board of Education. Kreipkitės į: 
PRESSED STEEL CAR CO.. 136th 
& Rrandon. Mr. Gallimore. telephone 
Bayport 1234, Ezt. 311.

CHUNGKINGAS, rugp. 
12d.—Nepatvirtinti praneši
mai skelbia, jog sąjunginin
kų. orlaiviai bombardavo 
Formosos salą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

HELP WANTED — MOTERYS

B/ G FOODS, INC.
Jaunos moterys ar merginos reika
lingos už veiterkas ar prie sanvičlų 
prirenglmo. Apsllmam nemokančias 
išmokinti; proga jsidlrbti; gera už
mokestis, valgiai, uniformos duoda
mos ir išvalomos; darbas pilnu lai
ku ar trumpomis valandomis; die
nomis ar vakarato. Atsišaukite rytais 
ant 2-tro aukšto sekančiai —
174 AVEST RANDOLPH STREET

MERGINOS AR MOTERYS reika
lingos, 18 metų ar suvirš, prie įvai
rių dirbtuvėje darbų. Pastovūs dar
bai. Atsišaukite j —

J. A. DI BOW MFG. CO.
1007 Milvvaukcc Avenue

> ' —
OPERATORES reikalingos. Single 
needle, flat lock double needle. lr 
lap seamers. Taipogi zig-zag opera
torės. Išmokinsime nemokančias. 
VENU8 FOUNDATION GARMENT

123 No. VVaeker Drlve 
(Kamp. Randolph St.. ant 6 aukšto)

RUS GIRL prie lengvo darbo. Nuo 
8 vai. ryto iki 4 vai. popiet. $14.00 
j savaitę. Atsišaukite po 10:30 vai. 
ryto. TRIANGLE RESTAURANT,

225 So. Wabar.li Avenue

OPERATORES — SPORTS WEAR 
Turi turėti užtenkamai patyrimo: ga
li uždirbti $25.00 ar daugiau j sa
vaitę. Pastovus darbas; atųstogos 
apmokomos.
KATZENBERG & .RIVKIN, 237 Šo. 
Market St.

COUNTER GIRLS
Puiki proga jaunoms merginoms 18 
iki 25 metų amžiaus, išsilavinti vei- 
terkų darbams Chicagos puikiausio
je kavinėje, šis darbas labai malo
nus ir moka $2.50 j dienų, fi die
nos į fiavaitę su valgiais ir tipsais. 
Pastovūs darbai su proga tapti vei- 
terkomis aukštesnio uždarbio. Atsi
šaukite į Personnel Dept., 1-mame 
beismente sekančiai —

PALMER HOUSE 
State and Monroe

REIKALINGA PATYRUSIOS MO
TERYS skirstymui popieros dirbtu-

j vėje. Tik patyrusios teatsišiukia. 
THOMAS PAPER STOCK CO.. 8«0 
W. Evergreen, netoli Halsted ir Dt- 
vlsion St.

OPERATORES — 2 needle ir sin
gle needle. siūti marškoninius dra
bužius. Aukšta ‘‘piece" rata garan
tuojama.

VIKING APPAREL CO.,
711 W. lake Street.

OPERATORES 
Patyrusios prie single needle ir zig- 
zag mašinų, isūti megstinus rayon 
apatinius. Aukščiausia užmokestis, 
pastovus darbas garantuojamas, šva
ri dienos-šv'esos dirbtuvė.

AMERICAN M AID CO.,
847 W. Jaekson Boulevard

WASHINGTON, mgp. 12 
d. — Pacifiko karo taryba 
šiandie sąryšyj su amerikie
čių žygiais Solomon salose 
pareiškė, jog tai priduodą 
drąsos vesti kovas.

MELBOURNE, mgp. 12d. 
— Australijos pre m j e r a s 
Curtin pareiškė, jog tik 
glaudžiai bendradarbiaujant 
bus galima laimėti.

BERLYNAS, mgp. 12d.— 
Nacių radio paskelbė, jog 
nuo sausio 1 d. suimta 
1,044,741 rusas.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVTNG!

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBUEANCH Dieną Ir FaktJ

KRETPKITES PRTE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Meimber of the IJthnantAn Chamber of Oonnmeroa.

RE5^IE)KNCI J A. 
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

MODERNI Išvidinė PARODA- 
4585 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3845

4006-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

LACHAYVICZ IR ŠONAI
2814 West 28rd Pisee

Tel. CANaI 2515 

42-44 Kast 108th Street

TeL PULiman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West 18th Street 

Visi telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP «
1040 Weet 40th Street 

TeL YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILIIPS
8307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA lr EVANAUSKA8

8819 Litnanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULiman 9661

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL
Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 

iš stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue 

Tel. LAFayette 8572



D B X U G X I

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

M34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, exctpt Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Suhacriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50-; Three 

Months _ $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents,

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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 raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač koreapondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

t ............. — ,
Entered as second-Claas Matter March 31, 1915 at Chicago, IU.

Under the Act of March 3, 1879.

Karo frontu vaizdas ir kas toliau?
PILKAS PASAULIS

Artinasi diena, kada šio krašto žmonės turės paro
dyti nepaprastai stiprią ir didelę moralę. Nors iš Solo
mon salų ir kitų frontų ateis, galbūt, linksmos ir džiu
gios žinios, bet jos niūraus pasaulio vaizdo dar nepa
keis. Todėl tokių faktų akivaizdoje tenka rimtai stip
rinti savo dvasią ir galingai apsiginkluoti moralinėmis 
jėgomis, kad galėtumėm sutikti rytojų.

Šešias dienas Amerikos karo jėgos narsiai kovės Tu- 
lagi vandenyse. Kiek ten nuostolių turėjo Amerikos jė
gos — sunku pasakyti. Kovose visuomet esti nuostolių.

Jei Amerikos karo jėgoms pasiseks Solomon kovose, 
aišku, kad tada padidės didesnis saugumas susisiekimui 
Amerikos karo jėgoms su Australija. Tada galės tęstis 
ir toliau ofensyva. Ar bus laimėta ar pralaimėta Solo
mon kovose, vis tiek pasaulio vaizdas dar pasiliks pil
kas.

KAUKAZO FRONTAS
Kaukazo frontas dar laikosi. Eina smarkūs mūšiai. 

Žinios ne kokios. Kritus Kaukazui, dar nereiškia, kad 
Rusijoje nebebus aliejaus, maisto ar karo potencialumo. 
Bet padėtis rimta. Kritus Kaukazui, greičiausia, kapi
tuliuotų Turkija prieš Hitlerį, o jau tada labai pasun
kėtų sąjungininkų karo reikalai Viduriniuose Rytuose.

INDIJOS KLAUSIMAS
Jungtinės Tautos pergyvena didelį smūgį po to, kai 

Indijoje įvyko kruvinos riaušės. Indija, Britanija ir A- 
merika neturėjo prie to prileisti, nes buvo matoma, kad 
tokie dalykai gali įvykti. Dabar naciai ir japonai šiuos 
įvykius naudoja savo tikslams. Bet atrodo, kad Indi
joje susidariusią keblią padėtį galima dar prašalinti ir 
daugel klausimų išrišti taikiu būdu. Reikia tikėtis, kad 
tuo keliu bus einama.

EGIPTO FRONTAS
Sąjungininkų karo jėgos sulaikė Rommel jėgas. Jau 

mažiau gręsia pavojus Suez kanalui. Bet maršalo Rom
mel kariuomenė dar neižvyta. Rommel pagalba yra vis 
dar pristatoma. Atrodo, kad Rommel ruošiasi naujai 
ofensyvai. <

KINUOS FRONTAS -r.
t» > -i.Kinijoje mažos Amerikos jėgos padeda kinams mušti 

japonus. Bet tai vis dar vietos pobūdžio mūšiai. Japo
nų karo spaudimas Kinijoje vis dar vyksta. Atrodytų, 
kad japonai vis dar Kinijos fronte dominuoja.

I
SUBMARINŲ VEIKLA

Džiugu pabrėžti, kad Atlante priešo submarinų veik
la sumažinta, bet vis dar Amerikos laivyno problema 
yra opi. Reikia manyti, kad diena iš dienos Amerikos 
reikalai Atlante gerės ir priešo submarinai bus išvyti. 
VIS DAUGIAU IR DAUGIAU

Vis daugiau ir daugiau Amerikos kariuomenės pasie
kia britų salas. Didėja galimybės antrojo fronto. Bet 
besibaigianti vasara ir artėjantis ruduo antrojo fronto 
reikalu gali ką kitą pasakyti. Bet karo vadų kalba gali 
būti stipresnė už rudens kalbą.

KAS REIKIA DARYTI CHICAGOJE
Toks yra pasaulio vaizdas. Ką gi mes turime veikti £ 

dabar Chicagoje? Realiai žiūrėti į gyvenimą. Tenka Nauji ginklai 
atsisakyti nuo vaikiškų verkšlenimų. Mes turime stip
rėti moraliai. Daugiau ir uoliau dirbti ir pasišvęsti ka
ro laimėjimo reikalams. Daugiau turime pirkti karo 
bonų ir štampu lr atiduoti senus daiktus karo reikalams.

PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS <
Rašo P. T.

Filipinai ištikimi Amerikai
Filipinų salose japonai propagandos keliu bando fili

piniečius patraukti savo pusėn, pareiškia kun. Pacifico 
A. Ortiz, jėzuitas. Bet nėra nė mažiausio pavojaus, kad 
filipiniečiai atsimestų nuo J. A. Valstybių. Jie visados 
bus ištikimi Amerikai.

Kun. Ortiz yra filipinietis ir personalus kapelionas 
salų prezidentui Manueliui Quezon. Jis apie tai rašo 
katalikiškam savaitrašty “America”.

Anot jo, penktosios kolonos daug padėjo japonams 
įsigalėti Javoj, Sijame, Malaya ir Burmoj. Bet Filipi
nuose japonai nesulaukė sau tos pagalbos. Filipiniečiai 
greta amerikiečių kovojo su priešu. Kai kuriose salose 
dar ir šiandie jie kovoja. Kovoja už laisvę, už savo že
mių nepriklausomybę. Jie yra susigyvenę su krikščio
nišku gyvenimu ir demokratine santvarka. Japonų gi 
pažadai yra viliugingi.

Kun. Ortiz užtikrina, kad, kiek jam žinoma, japonai 
tenai nelaimės nė menkiausio gyventojų palankumo. Ir 
visi ten tvirtai įsitikinę, kad japonai bus suklupdyti. 
Už tatai japonai galės “dėkoti” savo vadams militaris- 
tams.

Darbininku organizacijos nesilaiko
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 

Green praeitą antradienį kalbėjo vienam susirinkime 
Michigan City, Ind. Didesnę savo kalbos dalį jis pa
šventė apie gyvuojančius Amerikos Darbo Federacijos 
nesusipratimus su Congress of Industrial Organizations 
(CIO). Jis sakė, kad tarp abiejų organizacijų nesusi
pratimų įlanka pakankamai plati. Paskutinėmis dieno
mis Chicagoje buvo bandoma nesusipratimus išlyginti. 
Bet šios pastangos neturėjo pasisekimo.

Green ragino darbininkus, kad jie nepasimestų su sa
vo aukojimosi karo gamyboje. Pažymėjo, kad karo ga
mybos darbininkai taip pat skaitosi kariai, nes jie ka
riuomenėms karo frontuose pristato visus reikalingus 
karo reikmenis ten grumtis su demokratijos ir žmoni
jos laisvės priešais. Aktualioji kariuomenė turi turėti 
pakankamai tankų, lėktuvų, ginklų ir įvairių rūšių ka
ro medžiagos.

Apgailėjo, kad tarp šių darbininkų organizacijų gy
vuoja nesutikimai, kurie neleidžia milijonams darbi
ninkų gaivinti vienybę, ypač karo metu reikalingą so
lidarumą. Bet reiškė daug vilties, kad Amerikos Darbo 
Federacijos darbininkai ir be to su CIO solidarumo 
visomis pastangomis darbuosis už karo laimėjimą.

Rašo P. J.

Ne liežuviu karas
Ašis norėdama laimėti karą griebiasi įvairiausių prie

monių, nuo sabotažo iki juokingų priekaištų. Ašis per 
savo radijo stotis varo aštrią propagandą sulaužyti są
jungininkų dvasią. Visi pranešimai, ypač karo eigos 
pranešimai labai padidinti. Jie taip išsišoksta, kad tie
siog užmiršta savo tuos gražius nupasakojimus ir kas
dien vis maino jų spalvą. Dažnai jų pranešimai vienas 
kitą sukerta. Iš to aišku, kad ašis nesitiki taip lengvai 
nugalėti sąjungininkus, bet kitokio būdo neturi įti
kinti savo žmones. Tuo pačiu mėgina patraukti ir kitų 
šalių gyventojus. Jei šis būtų liežuvių karas, tai ašis 
būtų seniai laimėjusi.

Ar verta?
Daugeliui šiandien, kai Amerika jau pradėjo ofensy- 

vą kyla klausimas ar verta visos tos gyvybės ir karo 
reikmenų aukos, kurios daromos užimti keletą mažų 
salų. Reikia neužmiršti, kad Solomon salos duoda ja
ponams geras lėktuvines bazes, netoli Australijos ir 
sudaro sąjungininkams pavojų. Japonai dar negalėjo 
tas salas, kaip norint, priruošti defensyvai. Žinoma, žy
miai sustiprintos jų įgulos, kiek galima pasiruošta at
laikyti priešo užpuolimą. Tai aišku iš Amerikos nuos
tolių. Tačiau visa tai reikalinga, nes palikdami priešą 
tose salose dar keliems mėnesiams, vėliau sunku būtų 
juos išvaryti. Verčiau dabar pakelti kai kuriuos nuos
tolius ir atsiimti sau bazes. Be to, reikia atminti, kad 
ofensyva vis turi didesnių nuostolių, negu defensyva. 
Tai liudija pačių japonų mėginimai užimti kai kurias 
•alas.

Šiomis dienomis spaudoje pasirodė naujausių Ame
rikos karo ginklų paveikslai. Nauji ginklai užtikrina 
diktatoriams galą. Naujos rūšies M«4 tanke, kurias da-

Ketvirtad., rugp. 13 d. 1942

(“Draugas” 1917 m. rug
piūčio 13 d.).

Anglijos laivynas nenuga
limas,... Dienraščio “Berlin- 
er Tageblatt” bendradarbis 
kapitonas Persens rašo, kad 
Anglijos karo laivynas yra 
vis dar stiprus ir kontro
liuoja jūras, nežiūrint, kad 
anglų laivynui padaryti di
deli nuostoliai.

•

Anglijos lietuvių aukos 
Lietuvai.... “Išeivių Balsas” 
praneša, kad Škotijos Lie
tuvių Komitetas gavo iš Bri
tanijos valdžios leidimą pa
siųsti Vilniun 800 daniškų 
kronų.

Armija užėmė 
didelį garažą

Armija vakar savo žinion 
paėmė didelį 21 aukšto ga
ražą, kurs bus naudojamas 
sandėliu. Garažas yra greta 
armijos užimtų Stevens 
ir Congress viešbučių.

MAKE 
EVERY 

FA Y DAY

t BOND DAY
Širdis, kurioj gyvena dai

na, piktui visados yra užda
ra. (Korner).

Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

Po svietu pasidairius
Iki šiol moterims viso

kias madas nustatinėjo Pa
ryžius. Ale kadangi jis da
bar yra nazių užimtas, tai 
patiems reikia mados išsi- 
mislyti.

Štai, Bruklyno lietuviškų 
ruskelių gazieta savo tavor 
škoms nustatė tokias skry
bėlių madas.

Kurios mėgsta paukštį, 
lai ant galvos užsideda gy
vą vištą, o po ja du kiauši
niu, kad višta tupėtų ir 
kvaksėtų. Tokią skrybėlę, 
sako, reikia pavadinti “Ku- 
rica” (lietuviškai Višta).

Kurios mėgsta batukus 
(šiusus), reikia juos pri
taisyti taip, kad atrody
tų. j°g vaikščiojama aukš
tyn kojomis (ir be to balša- 
vikai vaikto galvomis — 
ne taip, kaip kiti žmonės — 
kojomis). Tokią skrybėlę, 
sako, reikia pavadinti “Sa- 
pog” (lietuviškai Batas).

Šuniuką, sako, ant galvos 
neapsimoka tupdyti: jis rei
kia vedžiotis.

Taip pasipuošusios mote
rys atrodys tikrai proleta- 
riškai.

kai apie antrą frontą tik 
šneka, tik savo šoblę galan
da, ale niekur kojos neiške
lia, savo macės neparodo. Jei 
jau ne kur kitur, galėtų at- 
maršuoti. į Čikagą ir čia 
atidaryti frontą, kad W. H. 
Thompsoną grąžinus į ma
joro vietą, nes, kaip vienas 
“Chicagos Patriotas” jam 
raportuoja, jog lempos stul 
po pastatymas gatvėj prie 
Thompsono kainavo $150, o 
prie klerikalo Kelly $1500 
(galėtų vieną nulį šoble nu
kirsti ).

Tokie generolai, kurie 
vien šoblėmis mosikuoja, ir 
apie frontus tauzija, bet 
nieko neveikia, tinka tik su 
musėmis vajevotis.

Vienas sandarietis savo 
gazietoje nusiskundžia, kad 
bažnyčios, kur sielos yra 
“liftinamos”, paliko tuščios, 
o “beauty parlors”, kur vei
dai yra “liftinami” pasida
rė kupinos.

Iš tikrųjų, nezaliežninkų 
bažnyčios, į kurias sanda- 
riečiai rinkdavosi “liftinti” 
savo sielas, ne tik paliko 
tuščios, ale daugely vietų 
visiškai užsidarė.

Švaki parapijonai.
Cicilistų generolas So. 

Bostone yra lygus lietuviš
kiems baisa vikams vaj su
ninkąs. Jis, kaip ir baisa vi-

bar pradėjo masiniai gaminti yra geriausios rūšies pa
saulyje, kaip liudija išmėginimai Afrikos tyruose. Šios 
tankos sukamoji centrinė patranka geriau veikia, negu 
kitų rūšių tankų patrankos, nes gali į visas puses šau
dyti.

Taip pat didžiausi pasauly lėktuvai jau pradedami 
gaminti. Išmėginimai parodo, kad šie lėktuvai tokie di
deli, jog galėjo su 35 lėktuvais pristatyti tiek karo reik
menų Kinijon per savaitę, kiek virš šimtas trokų būtų 
turėję vešti per visą mėnesį. Juose galima vešti karinin
kus, mažasias tankas, garsius Jeeps, patrankas ir kitką. 
Lėktuvai labai greiti ir gerai apginkluoti. Ašies vadų 
kinkos dreba ir jų plaukai ant galvos atsistoja, kaip jie 
pamąsto apie Amerikos gamybos galybę, nes žino, kad 
kiekvienas naujas lėktuvas, kiekvienas naujas tankas 
priartina jiems teismo dieną. Remkime Amerikos ga
mybos karą.

Spicpirvirvio Dumkos
Anądien Viedomoscis pa

skelbė Seno Komendanto 
mintį: “Yra visiškai aišku, 
kad Goebbelsas norėtų, kad 
mes sakytumėm, jog anglai 
yra negeri”.

Kadangi Bimbos, Andru- 
liai ir Pruseikos kaip tik 
prismygdami taip seniau 
sakydavo, aišku, jie šinka- 
vo nacinį “stofą”. Be to, jie 
tą šinkuoja ir dabar, skelb
dami, kad anglai negeri, nes 
neatidaro antro fronto.

Į Hitleerį ir Mussolinį pa
sižiūrėjus, žmogus nežinai, 
ar piemuo veda avį, ar avis 
ved* piemenį?

PADEGAMOSIOS PRIEŠO BOMBOS
the BOMB l« IIMoeK PMC 

COMTROL , SCOOP IT UP ON THE 
• MOVEI., BIEST RIOMTINO THE 
BUCKBT, BŪT L e AVIMO EANO

.. I* THE SOrtS CAN BE OROPPEO 
FSOM A WINPOW TO 
Place wmebb rr can simcm our 
(VITMOMT HARAA —

I «ST RIP .
Of IT J

i THAT

...THEM, HOCCHMd TH* BUCtCET 
ON THE SHOVEL, CABRT IT OOT 
OE THE HOUSE.

Vakar šioje vietoje huvo įdėtas braižinys, išaiškinantis, iš ko susideda padegamosios 
bombos, kurias priešai lakūnai meta iš lėktuvų ant miestų, šiandie skaitytojas prašo
mas įsidėmėti, kaip reikia elgtis su tokia bomba, jei ji nukristų ant namo. Tos rūšies 
bombos, kad ir mažos, bet labai pavojingos. _____________

-r—F-
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KARO AUDRŲ SUKORY

Iš laikraštininko užrašų 
Rašo K. Šilinis

Nervų karas" ir 
čemberlenizmas" 

Vakaru fronte

rr Y

Jau kariai užėmė tronto 
pozicijas. Reti susišaudymai. 
1939 metų pabaigoje dau
giausia vyko “nervų karas“.

Rašytojas Dorgel e s s a s, 
kuris dalyvavo Didžiojo ka
ro mūšiuose, šio karo pra
džioje buvo nuvykęs į fron
tą kaipo korespondentas 
ir aprašė kaip jaučiasi pran- i 
cūzai kariai fronte.

vo kūriniu. Tačiau nuo juo- 
• kų jie susilaikė. Ką gali ži
noti, kas ji tokia? Gai ge
nerolo duktė?.... Pagaliau 
aišku, kad ji — didelė as
menybė, nes kitaip gi nebū
tų galėjusi pralysti pro sar
gybas ligi pirmųjų apkasų 
linijų. Vienas kareivis paty
lomis įtarė, kad tai galinti 
būti šnipė.

Tačiau tikrovė pasirodė 
labai paprasta. Pasirodo, kad 
tai buvo vienos kavinės sa- 

i vininkė, kuri gavo leidimą 
vykti pasiimti savo likusių

IEŠKOMA SANDELIO SUGRIUVIMO PRIEŽASTIS AMERIKOS LIETUVIŲ MARSAS

Į kovą! į kovą! lietuviai šio krašto! 
Ištautėjim’s pradėd’ daugiau vis mus smaugt! 
Pajutus Lietuva, kad jos vaikai žūva,
Pradėjo mus visus į vienybę šaukt.

Gana mums miegoti ir nieko neveikti, 
Juk žūvam Lietuvai tautų sukury, 
Pradėkim krutėti, jaunimą gelbėti, 
Neleiskim mes jam vergaut svetimiems.

O, brangus jaunime, Lietuvą pažinki,
Tu ją pamylėsi su visą siela,
Labai ji galinga senovėje buvo,
Jos vardas skambėjo ir buvo miela.

Mes, broliai, sesutes, o ypač jaunimas, 
Mylėkim Lietuvą, skambias jos dainas. 
Tegul jos garbinga kalba čia nežūva, 
Tegul jos gražumą pasaulis supras.

Lietuvytis.

daiktų, kurių nespėjo pasi- 
Elzaso kaimiečiai prieš ka- ■ imti išbėgdama. Svarbiausia 

rą dėvėdavo šventomis die- — ji buvo palikusi radijo 
nomis vadinamus cilinderius. priimtuvą.
Šitų cilinderių prancūzų ka
reiviai labai daug rado pa
liktuose tuščiuose namuose, 
nes kai alzasiečiams reikėjo 
bėgti iš savo pastogių, ma-

— Kas atsitiko su mano 
priimtuvu? — ji paklausė 
kareivių.

— Galite būti rami, po
nia. Visi jūsų daiktai stovi

tyt, noras dėvėti cilinderius neliesti.
išgaravo. O kiek buvo gar-1 Kaip tik tą akimirką kaž-
daus juoko, kai

prancūzų kariai su cilin- 
deriais pasirodė apkasuo
se.

lė po namus triūsdama ir tžius, kur miega didvyriai 
3ena močiutė mylimam anū j garsūs ir dvelkia kažygiška 
keliui; dainavo jas brolelis (dvasia. Pasakoja apie pik-

("L»rau<4M' Acme teiepooiu.
Indianapolis, Ind., kertė, kur Warehouse ar.d Suorage Company didelis pastatas su

griuvo. U. S. vyriausybė šį sandėlį buvo ūžė muši maistui ir kitiems daiktams sukrauti........................
Ieškoma sandėl o'sugriuvimo priežistis. Kai kas sako, kad, rasi, tas įvyko nuo sprogimo. * kariiž_ę išjodamas ir jauna tus žemaičius ir senius barz

Girdžiu graudų tėvynės balsą

kas netoli padrioskėjo. Po
nia pašoko.

— Kas čia?
— Tai karas, ponia, —

mandagiai jai atsakė kapi-
Nemažesni linksmumą su- tona3 _ Kiek užplkaly sto. 

kėlė apkasuose ir "čember-1 vi mūsų baUrejli kuri aĮ> 
lenas”. Kiekvienas didesnis šaudo prieįo apka3u3 Ma.
ar mažesnis kariuomenės da
linys būtinai jį turi. O ir 
sąlygos “čemberlenizmui”

tysite, už minutės — kitos

Girdžiu balsą iš tolybės 
šaukiantį. Galingas jisai ir 
širdį veriantis, liūdesio pil
nas ir skaudus, didis ir šiur 
pus. Jis kyla iš samanotos 
bakūžės, nuo Nemunėlio ty
ro, iš kenčiančios tėvynės 
ir skrenda toli per žalius 
miškus ir nutryptus pasėlio 
laukus, virš aukštu kalnų ir 
gilių vandenų, skersai tuš-

Rašo Pu nas Jančius

šiol negirdėtą žmonių su
žvėrėjimą; jis kalba apie 
smurto užgrobimą, kruvi
nas nekaltų žmonių skerdy
nes, trokštančius vaikelius, 
nadu mirštančius senelius,

nebus ir pasauly viešpataus 
taika ir ramybe. Tada jis 
liudys žmonių aini j ai apie 
nenugalimą lietuvio laisvės 
dvasią, pasakys apie nekal
tos tautos kančias ir var-

drėgnuose kalėjimuose ken- gus, apie kruvinas kovas ir
lavonų krūvas ir mokins jas 
gerbti viena kitos laisvę ir 
tvarkytis pagal Amžinos 
Tiesos dėsnius.

mergelė rūtų daržely; dai
navo jas sesė lietuvė kasas 
dabindama ir mylimojo ber 
nelio lauddama; dainavo jas 
gražus dobilėlis ir tas žilas
kvaršinčius vos 
balsu.

girdžiamu

vokiečiai “atsakys“. Todėl 
labai prašau, ponia, važiuo- 

laba’. palankios: fronte be- j kįįe kuo greičiausiai atgal, 
veik visą laiką lyja. Žiūrėk,'

1 Ponia užsigavo.
kareivis išskečia lietsargį, _ ? Važiuoti atgal
ir eina į mišką malkų ar-Į be radijoPaparato? *

ba j šaltini vandens. Kareiviai jai padėjo su- 'pa8aką apie lietuvio skaus-
Pagaliau prieita Ugi to, rasti radijo aparatą, sudė-|m,J8 ir vargus> 8Unaikintus 

namus ir išardytas šeimas,
nai reikalingus daiktus, ir 
ponia iš savo buvusios ka
vinės išvažiavo, lydima stip
rios artilerijos ugnies.

čiančius ir ištrėmime vargs 
tančius ištikimiausius tau
tos sūnūs ir išniekintą tė
vynę.

čius Sibiro plotus, kur iš- Į Girdžiu tą balsą virš pat- 
tremti lietuviai, ir pačias rankų griausmo ir bombų 
Afrikos dykumas, į tas ša- [sprogimo ir vis jis pasako

ja apie tuos šiurpulinguslis, kur dar šviečia laivės 
saulė ir tiesa yra gerbiama, 
kur lietuviškoji širdis pla
ka. Ir neša jis ten tą liūdną

kad prancūzai net iš avan- 
postų pradėjo vokečiams 
“gadinti nervus” lietsargiais. 
Guli kareivėlis apkase ir 
nuolat kaišioja lauk “Čem
berleną“.

Avanposte, kuris yra tik 
300 metrų nuo pirmųjų vo
kiečių pozicijų, rašytojas pa
sikalbėjo su kareiviu, kuris 
gulėjo prisispaudęs prie ran
kinio kulkosvaidžio.

— Jums nenuobodu? — 
paklausė rašytojas.

— Ne. O kodėl čia turi 
būti nuobodu? Kartais pas 
mus atvyksta svečių.... Pvz., 
pereitą savaitę pas mus bu
vo atsilankiusi viena ponia...

Rašytojas nustebo...
— Ponia?.... Greičiausiai 

tai buvo gailestingoji sesuo, 
arba Amerikos laikraštinin- 
kė, arba Anglijos lordo duk
tė....

— Ale ne. Tikriausia po
nia.

— Palaukite, bet juk tai 
neįmanoma! Moterys į ap
kasus neleidžiamos...

— Garbės žodis — tik
riausia ponia. Jei netikite, 
paklauskite mūsų kapitono. 
Kapitonas papasakojo, kad 

prieš kelias d'.enas tikrai čia 
atbirbė lengvas automobilis, 
iš kurio išlipo jauna išsida
žius ir madingai apsirengu
si moteris. Sargybiniai, ją
pamatę, net išsižiojo.

— Taip, tai buvo tikrai 
ponia.

Kareiviai ją apstojo pus
račiu ir negalėjo atsistebėti 
šituo neįprastu frontui Die-

Kaip prancūzų
kiaulės išsprogdino 
vokiečių minas

Jau minėta, kad alzasie- 
čiai savo miestelius ir kai
mus turėjo palikti paskubo
mis, todėl karvės, arkliai, 
kiaulės ir kiti naminiai gy
vuliai pasiliko. Kad neišdvė- 
stų badu palikti be priežiū
ros ir maisto paukščiai, viš
tas, žąsis, antis ir kitus na
minius paukščius kareiviai

pralietą kraują ir 
supiltus kapus.

šviežiai

Ateina bl įsas iš 
anapus Atlanto

Neša jis ją, kad girdėtų 
visa žmonija apie didžią

įvykius, tas baisiais kan
čias, tuos skausmus ir var
gus, kuriuos broliai lietu
viai pragyveno ir pergy
vens. Kartoja jis tą pasaką 
ir kartos ją amžinai. Jis iš
pasakos tą mūsų tautos
tragediją ir tada, kai bus

Girdžiu tą balsą kai ano
se dienose jisai skambėjo 
po visą šalelę džiaugsmin
gai ir stipriai. Tada jis dai
navo apie jauną mergelę ir 
gražų dobilėlį: apie mylimą 
brolelį, kuris žirgą balnojo 
ir į karužę išjojo; apie mei- 

llę ir raibąją gegutę; apie 
(mėlyną dangų ir kalnus kei 
muotus. Dainavo tas daine-

nutilęs patrankų griausmas,
les mūs gražiausias motinė-

Perkelia mane tie garsai į 
miškus tamsius prie tylių 
ežerų ir upelių, kur žmnės 
pasakoja, kad gyvena kryk
štaujančios laumės ir nars
tosi undinės, kur landžioja 
miškiniai ir šmižinėjo nyks 
tukai, kur lakšto aitvarai ir 
baidosi kitos neregėtos bū
tybės. Kalba jie apie pas
kendusius dvarus ir užkerė
tus turtus; apie gražią gam 
tą ir javų derlių: nerūpi 
šiems žemės vaikams paini 
pasaulio politika, jie tik pra 
šosi, kad leistų jiems savo 
kampelyje gyventi ir ra
miai baigti šią žemišką ke
lionę.

Jie nevergaus

Ir rodo milžinkapius did-

dočius ir kariauninkus nar
sius, kurie prie Žalgirio su
triuškino galingas kryžiuo
čių eiles. Tie ginklu žvan
gantys karžygiai, kurie gui 
dė savo gyvybę už tėvynės 
laisvę ir kovėsi su gausiais 
priešų pulkais, susilaukė ly 
giai narsių, tyliai, be ginklo 
kovojančių ainių, kuriems 
garbingiau mirti laisvės ko
vose, nei vergauti raudonų
jų diktatorių rojuje.

Kalba ir apie vėlesnių ga
dynių didvyrius, kurių var
dai retai minimi ir kuriuos 
dar rečiau užtinki — apie 
knygnešius, kurie nieku lai 
kė savo gyvybę ir nepaisė 
valdžios bausmių, kad ap
šviestų tamsoje vargstan
čius brolius ir pažadintų tą 
apmirusią iš karingų bočių 
paveldėtąją laisvės meilę — 
apie savanorius drąsius, ku 
rių kapus pažymi prasti me 
diniai kryželiai ir kurie lie
jo savo kraują ir guldė sa- 

(Nukelta į 6 pusi.)

bombų sprogimas ir padan- 
gėse nesigrums lėktuvai, : 
kai užmarštin skęs audrin- iI
gos kovos skambesys, kai

skriaudą, žmogaus įgimtųjų žuvusiųjų kraujas išdžius 
teisių nepagerbimo ir visos ir apgys tautų žaizdos, kai 
tautos pavergimą, apie ligi žudikų diktatorių nė kaulų

zavosi ir vyriausybė įsakė 
likusias gyvas kiaules pri
statyti intendantūrai. Ir pa
sipylė po kaimus šalmuoti 
kovbojai, kurie jas išmoko 
gaudyti savotiškais laso. 
Kiaules jie krovė į sunkve
žimius ir siuntė ponams in- 

pasiskubino sudoroti. Kar- tendantams. Tačiau viename
ves, arklius jie nuvarė at
gal į užfrontę. Tačiau liko

fronto sektoriuje kiaulių gau 
dymas baigėsi katastrofin-

tūkstančiai kiaulių, kurios &’'*• ^ia fronto liniją buvo 
yra labai neklusnios ir jos užėmę Alžiro šauliai, 
užbėgo ant vokiečių mimio-' Religingi musulmonai at- 
tų vietų ir jas išsprogdino.' sisakė griežtai vykdyti vy- i 
Kareiviai žiūri į sudrasky-, riausybės įsakymą: 
tas vokiečių minų kiaules ir prie kiaulių jie prisiliesti ne- 
galvas linguodami sako: gali. Grasinti jiems nieks

— Ak, koks turtas šuniui negrasino, bet įkalbėti ge- 
ant uodegos eina! Įruoju karininkai bandė. De-

Ir kareiviai pradėjo “tur- ja, musulmonai buvo neper- 
tą“ mauti nuo šuns uodegos: maldau j imi. 
nusitaikę patogesnį momen-( — Jeigu religija neleidžia,

pačiu primityviškiausiu bū 
du. Vienas iš tokių laikraš
čių skelbiasi turįs didžiau
sią tiražą visame Vakarų 
fronte, kitas vėl giriasi esąs

vienintėlis fronto dienraš
tis, kuris turi garbę pasi
rodyti kas penkiolika die
nų.

Vieno šarvuoto traukinio vy
rukai savo “oficiozą” pava
dino “Traukinys, į kurį žiū
ri karvės“.

Labai įdomūs tų laikraš
čių skelbimai. Pvz., vienas 
skelbia: “Daladier ir ponia 
Respublika praneša savo 
draugams, kad jiems gimė 
sūnus, kuris pakrikštytas 
Karo Kryžium. Motina ir sū
nus sveiki“. Kitas skelbia. 
“Ieškomas tepliorius, kuris

K k
$1000.00 U. S. WAR BONAIS

PER

“Draugo” Metinį Labor DayPikniku
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

VYTAUTO PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

tą, šokdavo iš apkasų, — pareiškė karininkai inten-, mėnulį galėtų nudažyti mė- 
prislgraibstydavo audras- dantūros atstovams, — nie- lyną spalva“. Vieno dalinio 
kylu kiaulių mėsos ir ją ko nepadarysi.... laikraštis “Baltasis triušis’’ į

virdavo, kepdavo pagal vi-; Ir kiaulės šitame fronto skelbia, kad šių metų vyrų 
sus fronto receptus. sektoriuje valkiojosi tol, kol žiemos mada tokia: “Spalva

Naktimis grįžti iš slapuką-1 musulmonus karius pakeitė haki; visą komplektą sudė
vimo be kiaulės šlaunies kierc kitas dalinys. ro kelnės, mundieris ir mi-
vienam padoriam kareiviui Kareivius gerokai palinks- lini’*. Laikraščio redakcija 
buvo gėda. mina ir fronto “laikraščiai“, esanti po antruoiu medžiu

Pagaliau frontas stabili- kurie yra iafirografuojami kaimo gale.
- 4 A___ __

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

Kviečiame visus senus-Jaunus
ADMINISTRACIJA
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PILIETYBES REIKALAIS
Rašo Viktoras Balanda

11 STRAIPSNIS 
Amerika buVo atrasta,

kščių pastebėjimo tik už 
trijų dienų. Kolumbas iš 

'agalima sakyti, kaip ir nety- au sav0 i&u-a
čia. Mat, Kristopas Kolum- gododami giesmes ir lydimi
, . 4. j a •, kryžiaus. Vietos gyvento-bus, kurs atrado Ameriką, J , ,

. .. , . jų, kuriuos Kolumbas pas- ijos ieškoti, bet J :
kelio ’ kaitė Indijos gyventojais, 

jis buvo priimtas dideliu 
džiaugsmu.

neisvaziavo 
ieškoti artimesnio 
Indiją.

Tuo laiku žmonių suprati
mas buvo, kad pasaulis yra . .
... .. . . . nimą atliko, net 3 kelionesketurkampis. Važiuojant At . x. __ . _ _____ .
lanto jūra privažiuosi prie 
krašto ir nugarmėsi į gel- I 
mes, iš kurių niekados ne- j 
pagrįši, galvojo jie.
Bet šen ir ten atsirasdavo 
žmonių, kurie pradėjo gal-

Kolumbas per savo gyve-

parvez-
Izabelei
Kolum-

į šį naują pasaulį, 
damas karalienei 
brangenybių. Bet 
bas ir mirė nežinodamas, 
kad jis surado naują konti
nentą, kurį jis skaitė Indi
ja. Naujo kontinento atra

voti, kad pasaulis yra run- jįmas tapo įrodytas jau
dinas”, kaip obuolys, ar 
kiaušinis. Vienas, kurs taip 
mintijo, buvo Kristopas Ko 
lumbas.

Kolumbui mirus.

Dabar susipažinkime 
šiokiu klausimu:

su

Klausim s: kokioj šaly 
tamsta gyvenate? (What 
country do you live in?)

Atsakymas: Aš

Norėdamas surasti trum
pesnį kelią į Indiją, su ku
ria Europa, tais laikais, ve
dė plačią prekybą, atsikrei- j 
pė į savo šalies, Italijos, ka- Amerikos Jungtinėse Vals- 
ralių, kad jam duotų para- tybėse: (I live in the United 
mą kelionei. Šio karaliaus I States of America). Jeigu 
jis buvo išvadintas sapnuo- atsakyta Amerika, tai atsa- 
toju. Tada jis atsikreipė į kymas bus patenkinantis. 
Anglijos karalių, bet ir čia Kaip kam keistal atrodOi 
jo balsas nebuvo išklausy- I kad Kolumbas atrado 6ią 
tas. Tik Kolumbui atsikrei- išalį_ o vadinama kit0
pus j Ispanijos karalienę 
Izabelę prašymas prigijo.

Tuo tarpu Ispanija buvo 
nuvagrinta karų. Jos vals
tybinis iždas buvo tuščias. 
Tat karalienė Izabelė užsta
tė brangenybes, kad suteik
ti galimybės užmanytai ke
lionei.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE J

Acomtvsionor bruise 
IS AN INJURV CAUSED 
By THE APPLICATION OF 
BLUNT FORCE. THE 
SKIN BEING ONBROKEN 

BANDAGE THE 
INJURED PART 
TIGHTLY AND APPLY 
AN ICEBAG OR A 
TOYVEL RUNG 
OUT IN ICE 

VVATER

, "The RESULTSOF 
IMPROPER POS- 
TURE AND OF / 

MOSCULAR / 
DISUSE IN 

CH1LDHOOD 
ARE EVI- 

DENT
EVERYVVHERE 
IN ADULTS 

OF POOR , .
> PHYSięUE/ J nLOCKJAW RESULTS . .

ESPECIALLV FROM GUNSHOT '
V/OUNDS AND FROM DEEP / 

PUNCTURES WITH RUST/> , 
NAILS WHICH HAVE S/A 
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Girdžiu balsą. • •
(Atkelta iš 5 pusi.)

vo gyvybę, kad kiti laimin- 
<gai gyventų. Į tų garbingų
jų kovotojų eiles stoja dar 
ir kiti naminio fronto ka
reiviai, kunigai, mokytojai, 
motinos ir tėvai, kurie mo
kino maželius kaip raides 
sustatyti ir išugdė tas dva
sines vertybes, kurios įpra
smina visą žmonių gyveni
mą, kuriose slepiasi visų 
jų pasisekimų priežastys ir 
kurie daro tautą didesnę, 
stipresnę. Tie dvasiniai po
lėkiai lietuviui itin bran
gūs: dėl jų jis gyveno ir 
mirė; juos gynė savo gyvy 
be nuo visų grubių materia
lizmo gėrybių, kurias siūlo 
virš Kremliaus plevėsuojan 
čia raudona vėliava ir rudi 
kultūrintojai. Pagaliaus ir 
mini tuos paskiausius drą
suolius, kurie šiose paskuti 
nėse valandose dėjo gyvybę 
už laisvę: gyvens jie amži
nai kiekvieno lietuvio širdy 
je, kaip gyveno mūsų sene- 

pasiliks
ta jų dvasia kaip garbin
gos kovos liudininkė ir ko
votojų tautos žymė.

, gyvenu RaucĮoiiasis KryŽlUS lat Plauko tarp Lisabonos , Kas nori pasaulyje šį-tą
ir Viduržemių jū’os uostų, pasiekti, tas turi dirbti irl^ų dideli darbai
Be to siuntos išvežiojamos kankintis. (Schiller). 
ir traukiniais.

Kiekvienas karas prap- 
liečia Tarpt. Raudonojo Kry

J y žiaus Komiteto darbą. Šio 1 P° dešimties ar daugiau me

(Atkelta iš 3 pusi.)

žiaus sutarčių. Jis tarpinin
kauja visų valstybių Rau-

Sėja palaistyta rašalu da
žniausiai duoda vaisius tik

žmogaus vardu. Tuomi nė
ra ko stebėtis. Dažnai gyve
nime taip pasitaiko. Vienas 
žmogus atlieka darbą, o kas 
kitas gauna kreditą. Taip 
pat buvo ir su Kolumbu. 
Jisai pirmas atvažiavo į 
Ameriką. Bet kokie metai 
vėliau čia atvažiavo žmo
gus vardu Vespucius Ameri 
cus ir jis sugryžęs rašė kny 
gas, leido propagandą apie

Kolumbui buvo gauta trys 
laivai, bet, sulyg laikų įsiti
kinimo, joks jūreivis nėjo 
su juo į tą kelionę. Tuomet
šis reikalas buvo išrištas ši a
... jo vardu — America. Kotokiu budu. Galvažudžiais, , , , . ,
... , ,. . ,. lumbas buvo kitoks —kurie buvo pasmerkti mirti,
buvo leista pasirinkti: ar 
važiuoti su Kolumbu ar eiti 
ant kartuvių. Pagaliau su
sidarė tam tikra įgula ir iš 
važiuota.

susisiekimuose. Jis apturi 
ir persiunčia interesuotoms 
valstybėms karo nelaisvių 
ir internuotų civilinių sąra
šus.

Tarpt. Raudonojo Kry
žiaus Komiteto atstovai lan
ko stovyklas, kur laikomi 
karo nelaisviai ir kitur in
ternuoti civiliniai. Jie patik
rina stovį ir privačiai pasi
kalba su vienais ir kitais. 
Priima skundus, bando išly
ginti kilusius nesusiprati-

karo metu sudaryta nauja ^ų 
agentija, kuriai pavesta rū
pintis karo nelaisvius ir su
žeistuosius kareivius keisti, 
civilinius repatrijuoti, su
rasti tėvams pasimetusius 
vaikus, o vaikams tėvus ir 
namiškius.

Jų laivai buvo vėju varo-

šį kraštą. Tokiu būdu šis J mus ir bando pakeisti sąly- 
kraštas ir buvo pavadintas gas taktingais pasiūlymais.

zmo-
gus: jis dirbo tik jūrininky 
stės darbą ir nieko nerašė.

Bet Amerikos šalis Ko 
lumbui atsimokėjo. Savo 
sostinę pavardino šiap. Wa- 
shington D. C., o pilnas pa

1939 m. rugsėjo mėnesį 
Komitetas, kaip ir per kitus 
paskutinius karus, atgaivi
no centrinę agentūrą pasi-

Namiškius paskirstyt ir da
linti maistą ' drabužius ir 
medikamentus ir kt.

Raudonasis Kryžius jun
gia visas valstybes ir tau
tas. Kiekvienas įvertina jo 
darbo principus. Paskiros 
valstybės pripažįsta jo gra- 
žuosius siekimus ir visi juo 
pasitiki. Nes žino, kad jis, 
Raud. Kryžius, bepartyviai 
tarnauja visiems visam

šį vakarą Budriko 
programa

Šį vakarą Budriko prog
rama iš stoties WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakaro, šį va
karą iš Cicero stoties lygiai 
7 vai. vakaro išgirsite pui
kią radio programą su skam 
bančiomis lietuviškomis dai
nomis, kurias dainuos Šu- 
rum-Burum moterų choras. 
Taipgi bus kitokių įvairu
mų. Šias programas leidžia 
Juozo Budriko rakandų ir 
radijų krautuvė, 3241 South 
Halsted St., kurioje dabar 
eina didelis rugpiūčio mė
nesio išpardavimas namų 
rakandų, radijų ir kitokių 
daiktų specialiai nupiginto
mis kainomis. Patartina pa
sinaudoti proga. Z.

Šaukia į kovą už laisvę

Nuniokotos tėviškes su
griautuose miestuose, išde
gintuose miškuose, nutryp
tuose pasėlio laukuose gir
dėti šiandien sielvartingas

Tie ilgi usiai gyveno, ku
rie daugiausiai kentėjo. Nie 
kuomet negalvoki, kad vie
nišos sielos nesupranta gy- raudos aidesys ir skausmoi» -

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JI KITIEMS

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GftRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviškumo. dr bulio, nemigos, 
fkauamo ar silpnumo kolų (neu- 
rlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug lluos- 
nūs, št-dies skausmus. Vartotojas 
tr aanklal gal p-adftl neglrdP.tus 
balsus girdėti, lai-siedinti nebūtus 
da’ktus ar kalbėti su s'ivtml. 
VI-MIN pagelbsti npgačtl ma’s- 
tingumo trūkumą, nuo ko svaiga
lų vartotoial tanki 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo >-ervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas lr rekomenduolamss Šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas lr neprt- 
veda prie blogo Įpr timo. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti lr 
per paštą. pr!s'unčiant pinigus, 

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

kainuoja $2.00.
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3.00.
Pars’duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

»O3 W. #3rd Street, Tel. ENG. 6515 
CHICAGO. IIJ*

venimo. Jie gyvenimą mato į šauksmas. Aimanuoja ir 
ir jį puikiai pažįsta. I verkia toji sena močiutė ir

______________ jauna mergelė, tie žili sene
liai ir gražūs dobilėliai. 
Verkia jie ir kenčia, tačiau 
jų širdyse dega laisvės mei 
lė, jų gyslose teka lietuviš- 
kasai kraujas; jie laukia 
progos sukilti vėl visi ir at
statyti nepriklausomų tėvy
nę. Retkarčiais vilčiai švys
telėjus pro tamsius karo 
debesius pasirodo jų narsu
mas, smogia jų kieti kumš
čiai, pasigirsta šovinio at
garsis, liejasi kraujas ir — 
vėl jie kenčia, vis laukdami, 
kad Kūrėjas pasigailėtų jų 
ir pašauktų į Amžinąją Tė
vynę, kur toli nuo šio au
dringo pasaulio skausmų ir 
vargų jie užtartų kenčian
čius brolius.

šiandien tas balsas skam 
ba garsiai ir šaukia kiek
vieną tikrą lietuvį į kovą 
už savo tėvynę ir jos laisvę.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

SKELBKITES “DRAUGE’

Taking your giri to the 
movies?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend ... you yourself probably don’t 
|tnow wh<_ther It’s offenslve or otherwlse. 
U you want to make a hit wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And it’s e-’sy. 
Simply rinse the mouth wlth Llsterine

. . , . . ..... > Antiseptlc before you start out. Llstėttna
keisti mformac jomis apie įsakariavusiam, vargstan-, haits food fermentatlon in the mouth, 

ėiflm ar ulini i the usual cause of breath odors accord-
vid.m pasauliui. | jng to some authorities, then over-

___________ 1 comes the odors fermentatlon produces.
Lambert Pharmacal Co., St. Loult, Mo.

karo nelaisvius. Šiandie be 
štabo Genevoje ši agentūra 
turi daugiau kaip 20 savo

mi. Keliauninkams kelionė rašas yra ^a’hington, Dis- skyrių visuose Šveicarijos
įkyrėjo. Netoli vieno jų lai- -tr,ct °f Columbul Slu0 I kantonuose. Tuose akyriuo-

. .. . , Amerika pagerbia, nevo krito meteoras. Meteo- i . «
.... ,. įtik savo tėvo Georgerai, paprastai krinta su di- i , . , ,

dėlių blitzkriegu. Toks blitz ,^'ngton ’ardą bet sykiu 
oficialiaai pagerbia ir Amekriegas Kolumbo įgulą iš- 

gązdino ant tiek, kad šie 
buvo pasirengę jį iš laivo 
išmesti, o patys grįžti at
gal.
Bet Kolumbo jūrininkystės 

patyrimai buvo dideli. Jis 
pastebėjo ir kiti jo įgulos 
nariai likosi įtikinti, nes 
sausžemio paukščiai pradė
jo rodytis po aukštybes, kad 
jau netoli randasi sausže- 
mis, kurį jie pasiekė, po pau

rikos atradėjo Kristopo Ko
lumbo.

vien se dirba tūkstančiai darbi
ną- ninku, daugiausia savano

rių. Jie kasdien iš viso pa
saulio gauna tūkstančius lai 
škų ir siuntų ir sąrašus su 
milijonais nelaisvių vardų.

NAPPY
p’

Extra! Extra!
Marąuette Manor

Gerai prisivalgė moky- 
tis nenorima. (Senovės prie-j |_|STERINE ANTISEPTiC
žo<“9)- To Malto Your Brooth Swootar

BE 100% 

WITH YOUR

Siuntų su maistu, drabu
žiais, knygomis ir kitokiais 
daiktais paskirstymas ir su 
tvarkymas, kur ir kokiems 
karo nelaisvoms turi būti 
siunčiama, yra milž'.niškas 
darbas. Tuo tikslu yra su
daryta didelė transporto 
organizacija. Raudonojo 
Kryžiaus lavai šiandie nuo-

"AA 99 
>N

YOUR lUoI
who hate these trying years!

< KERE S GLORIOUS NEIKS!

If you-Uke so many women be- 
tween the ages of 38 and 52-find 
this perlod ln a woman's Ilfe makes 
you restless, nervous, eranky, so 
tired and blue at tlmes-perhaps 
suffer hot flashes. dlzzlncss and 
dlstress of ‘‘lrregularltles"—

Start at once —try Lydia E.
Plnkham's Vegetable Compoundt 
Plnkham’s Compound Ir the best 
known medlclne you can buy today 
that ls made etpecially /or women 
—It’s famout to he!p relleve such 
dlstress when due to this female 
functlonal dlsturbance.

Plnkham's Compound has helped

WŪMEN.-.4Ū

UBKLo
thousands upon thousands of 
wotnen to go ‘ smlllng thru” annoy- 
lng mlddle age symptoms ALSO 
very beneflclal for younger women 
to help relleve dlstress of monthly 
functlonal dlsturbances. Pollow 
laoel dlrectlons. Lydia Plnkhum't 
Compound ls well worth trylngl

r:ABy Irv Tirman

1

2-Jų aukS mū-. 2x6 namas — 
žemės plotas 30 pėdų; karštas 
vanduo: yra ir garadžius 2 
automobiliams.
Kaina ......
4 fletų mflr. 1x5 — 3x4 kamb. 
Žemės sklypas yra 36x126 p. 
Ga-adžiu" 2 auto- djl 1 
mobilioms Kaina. ipl liOUU 
Modernus 5 kamb. 'eott-ge’ su 
aukštu cemento fundamentu:

£U.M\.plM"’:...$ 5.400
5-klu kamb. med'nis ‘cottage’ 
su 75 pėdų frontaxu. Y-a Ir 
gaT—dglus 2 mito- dj Ą 
mobiliams. Kaina. *S»OUU 
3 fletų mūr. namas 12x5 -
1x4 - 1x3), nuomos $140.00
Stenm heat. 2 automobiliams 
•mendftu". arti 70-tos Ir So.

EK'.^....$ 7.500
Brighton Park
2x4 kamb. mūrinis namas — 
bnngalow stogas, sau’Ss salo
nas yra fronte. dj Q 
Kaina .........................0»0UU

H. WOJCIECHOWSKI 
J. MAY

W. BRZEZINSKI 
5206 SO. ASHLAND AVENUE

$12,300

Labai Svarbus Visuomenei 
PRANEŠIMAS

Valdžia ragina žmoneg pirkti anglis ko-greičiausia, nes gelž- 
kelial daugiau Ir daugiau užimti kattg reikmenų pristatymu.

Dfl gumos trūkumo, valdžia patvarkė, kad 
trokų vartojimas turi būti 21% mažiau negu 
1941 metais.

Mainoma trūksta darbininkų, nes jie eina 
i Defense dirbtuves kur daugiau uždirba.

Jeigu Senatas perleis vien* bitą, tai gelž- 
kellams daleis pakelti pristatymo kainas. Tuom 
kartu ir sandeliams bus leista pakelti anglių 
kainas.

Dėl šių ir kitų prtežasAių pirkite anglis dabar, o patenki
nant) pasirinkimą galite rasti šioje firmoje —

THE VILIJA COAL CO.
3700 So. Spaulding Avenue

Phone: LAFAYETTE 2584
Savininkai — J. S. VITKUS ir J. J. PETRULIS
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TOLIMOS INDIJOS KAPAS PRIGLAU 
DE JAUNA LIETUVI
- Motutė pasakoja, kaip ji gavo žinią apie 
Felikso Katausko mirtį. - Lietuvio laiškai iš 
Indijos. - "Pamatau jo drabužėlius ir verkiu".

Juodoji žinia
Atėjusi lietuviškoji mamy

tė balta skepetaite šluostė
si akis ir prašė atlaikyti Mi
šias už jos sūnų, kurs buvo 
žuvęs Indijoje. Ji neseniai 
buvo gavusi telegramą pra
nešančią tą juodąją žinią 
Jos rankose buvo ir genero
lo raštas patvirtinantis tą 
patį:

— Su giliu liūdesiu aš pa
tvirtinu Karo Departamento 
telegramą, pranešančią apie 
mirtį jūsų sūnaus seržanto 
Felikso Katausko. Jisai žuvo 
Tolimuosiuose Rytuose š. m. 
liepos 21 dieną. Trumpas 
raportas praneša, kad jis 
mirė nuo žaizdų, gautų krin
tant (lėktuvui)....

Motinėlė savais žodžiais 
pradėjo pasakoti, kaip ją pa
siekė ta baisioji žinia:

— Vieną penktadienio ry
tą gavau nuo jo laišką. Ver
kiau, taip negera buvo. Gal 
nujautė širdis. Sekančią die
ną berniukas ir atneša te
legramą. Aš tuokart tvar
kiausi beismonte (buvo šeš
tadienis). Grįžtu į viršų — 
namiškio sūnaus nėra. Vis
kas kaip dirbo palikta, o jo 
nėra, mat jis gavęs telegra
mą apie savo brolo mirtį 
slėpdamas nuo manęs nubė
go pasakyti savo seseriai. 
Ateiiia ’ tef* mano <fūk(ė feu 
uošviene, šnekasi tarp savęs 
tyliai ir man sako: Dar ne
galima nė palaikų parsiga
benti.

— Mama, atsisėsk, pasa
kysiu naujieną.

— Gal vyras darbe užsi
gavo, — pasakiau susirūpi
nusi.

0 jos vėl mane prašo:
— Mama, atsisėski...
Atsisėdau ir su rūpesčiu 

pratariau:
— Tai gal Feliksas žuvo?
Taip ir buvo. Sėdėjau ir

verkiau, verkiau.... Pasiun
čiau sūnų paprašyti, k a d 
varpais paskambintų. Pra
dėjau juodas nuliūdimo die
nas. Jis buvo žuvęs liepos 
21 dieną, o mes žinią gavo
me liepos 25 dieną. Tuojau 
pasiuntėme Karo Departa- 
mentan, Vašingtonui teirau
damiesi daugiau žinių, klaus 
darni ar nebūtų galima at
sigabenti jo palaikų, bent 
palaidoti prie visos šeimos 
kapo.

Ir mamytė patiesė ant 
stalo baltą raštą išmargin
tą juodomis raidėmis, kur 
buvo parašyta:

j J *
— Mums labai gaila, kad 

turime jums pranešti, jog 
dėl sunkių dabartinių sąly
gų iš kitų kraštų, esančių 
už USA kontinentinių ribų 
negali būti atgabenti mirų 
šiųjų palaikai iki karo pa
baigai. Todėl ir jūsų sūnaus 
palaikai būtinai turėjo būti 
palaidoti tame krašte, kur 
jisai mirė.

Tačiau mes Tamstą užtik
riname, kad laidotuvės bu
vo tinkamai ir pagarbiai at
liktos ir kad kapas taip pa
žymėtas ir knygosna užra
šytas, kad kiek tiktai gali
ma yra užtikrinta, kad jį 
bus galima atrasti, ir pasi
baigus karui, pagal Jūsų pa
reikštą. norą iškasti ir at
gabenti į USA galutinam 
palaidojimui.”

Aną, rytą, kai
atsisveikinome...

Ir vėl jo motinėlė balta 
skepetaite perbrauk per vei 
dą, per akis ir pradėjo pri
siminti dienas kai sūnus iš- 
§jo:

— Nusiminęs buvo. Eina 
jis taip per kambarį, aš jam 
sakau — gal kojos dulkėtos, 
per karpetą eini. O jis — 
“Paskutinį jau sykį, ma
ma...” Rytą tėvas 7 valandą

C

A Story of War—And War Bonds

This new color porter, which soon will be used in all parts of the 
eountry to promote the sale of tVar Bonds and Stimpa, is one of 
four recently crcated to emphasize new tlicnies in the War Bond 
sales campaign, ę l/. S. Trs«ury Ospg

TO KEEP AN
OPEN BIBLE

BUY
INARBONOS

—Courtesy oj Charles RiOgMty, WATCBiun EsAlHfiBi

h. «. oovmmuT mirin* srricg 1787*0

išeidamas darban ir atsisvei
kindamas jam pratarė: “Par 
grįžk su kokiu straipu, aukš
tesniu...” O jisai — “Nepa
reisiu prastu, išsimokysiu”.
Ir tikrai atvažiavęs buvo iš 
Kalifornijos, turėdamas kor- 
poralo laipsnį.

Ir vėl motute parodė raš
tą, su Amerikos ereliu, ku
riame gražiai buvo išdrukuo- 
ta: — Visiems, kurie šį raš
tą matys sveikinimas, žino
kite Jūs, kad įvertindami 
Felikso Katausko ištikimy
bę ir sugebėjimus mes pa- Bridgeport. — Rugpiūčio 
rodome jam specialų pasi- 13 d. Lietuvių Auditorijos 
tikėjimą paskirdami jį kor-

Susirinkimai

Seserų Gildos 
susirinkimas

Vargdienių Seserų Gilaus 
rugp. 11 d. Aušros Vartų pa
rap. salėj susirinkimas buvo 
nepaprastai skaitlingas. Iš te 
galima suprasti, kad šiame 
susirinkime įsirašė 64 nau 
jos narės Ir viena garbės na 
rė, įmokėdama $50.00. Su 
sirinkimui vadovavo dvasios 
vadas kun. J. Dambrauskas. 
Visų pirma plačiai susirin
kime kalbėta, kaip plačiau 
ir sėkmingiau supažindinti 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos Seserų vienuoliją su 
lietuvių visuomene Ameriko
je. Buvo du svarbūs pasiū ( 
lymai, kad būtų išleista, at
skira knyga ir paskleista po 
Ameriką; antras pasiūlymas 
buvo, kad pagaminti kons
tituciją su trumpais paaiš
kinimais apie viršminėtas 
seseles. Abu pasiūlymai už- 
girti, bet antrasis, būtent 
konstitucija su trumpais pa
aiškinimais ir mokesčių la
peliais pasiūlyta, kad kuo 
greičiau būtų pagaminta. 
Šiuo reikalu plačiai kalbėjo

že rugsėjo 20 d. Susirinki
mas p knikui mielai pritarė 
ir narės pasiėmė dovanų kny 
gučių platinimui, kad iš kal
no užtikrinus geresnį pasi
sekimą.

Šio pikniko visas pelnas 
skiriamas padengimui kelio 
nės lėšų dviejų viršminėtos 
vienuolijos seserų pabėgėlių 
iš Lietuvos, kurios dar po 
šiai dienai randasi Argen
tinoje, Pietų Amerikoje. Tai
gi, kaip matome, tikslas be
galo svarbus ir turėtų būti 
visų remiamas, už tai drįs
tame visas ir visus kviesti 
į talką, padirbėti, ypač do
vanų knygučių platinime, ku 
rių galite gauti veik visose

a— ____  ~ ■ t -jsssi
Chicagos ir Cicero koloni
jose, o jei ne, tai malonėkite 
kreiptis į dvasios vadą toun. 
J. Dambrauską, kuris jums 
jų suteiks.

Turiu pažymėti, kad rei
kia tik džiaugtis, kad Varg
dienių Seserų Gildą nariais 
taip sklandžiai auga, už tai 
didelė ir nuoširdi garbė pri
klauso visoms, kurios rūpi
nasi kas kartą įrašydamos 
naujų narių, ir nei kiek ne
mažesnė garbė tiems, ku
rie rašosi į Vargdienių Se
serų Gildą, ir dedasi prie kil
naus labdaringo darbo.

Tegyvuoja garbingoji nau
jai įsikūrusi Vargdienių Se- 

1 serų Gildą! J. K.

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

SKOLINAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS 
LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

Žymi lietuvių 
finansinė įstaiga Kame 3%% 46-ti metai ,| 

sėkmingai patarnauja

13 Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo mėnesinis susi-' kun. J- Dambrauskas, kuris 
rinkimas bus rugp. 13 d. 8| pareiškė, kad konstitucija 
vai. vak. Visi nariai kvie- 3au rūpinamasi, ir tikimasi, 
čiami atsilankyti, šiame su
sirinkime bus aiškinama a- 
pie namus ir nuomas. Po su
sirinkimo bus alaus. Visi na
riai prašomi dalyvauti i/ 
naujų narių atsivesti.

Rašt. J. A. VHkišlus

kad už mėnesio, kito, jinai 
bus gatava.

Toliau sekė pasitarimas a- 
pie artėjūntį pikniką Aušros 
Vartų parapijos “Rūtos” dar

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION=

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118

paraku/1 Rr- >ia , ? •
K. J. Prunskis

(Bus daugiau)

Valstybes rūmai 
naktimis uždaryti

Iš Springfieldo praneša, 
kad tenai Illinois valstybės 
rūmai vizitoriams naktimis 
bus uždaryti, išėmus tuos, 
kurie turės specialius leidi
mus.

Valstybės sekretorius E. 
J. Hughes pareiškia, kad 
šių priemonių ' bus imtasi 
rūmus apdrausti nuo van
dalų ir sabotažininkų.

svetainėj įvyks 11-to Wardo 
Lietuvių Demokrątų organi
zacijos susirinkimas, kuria
me bus išduota įvairūs ra
portai, kaip iš mūs organi
zacijos, taip ir iš demokratų 
partijos veikimo. Visi nariai 
atminkime, kad dabar mūs 
organizacijos eina narystės 
vajus, tad atsiveskime į su
sirinkimą ir savo draugus.

Korespondentas

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ISvežlojame 
po vi.-ą 
ChUago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, mt.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefoną*: BOULEVARD 0014

f

WOI K STU 1)10
1945 35rt’ Street

/Z”/z,z/ /S^z^/zpz^
&JAr»v tat*Ae■>

ADVANCED 1»HOTIM,RAI»»I Y 

I.OWEST POKŠIMI. K PRI( ES

PHONE I.APAYETrE 2813

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, 7R
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... O« / O
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|f| CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

f

8.65

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

APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t

F1ARCUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

•V/Rl! ’(

VtotuntSlu ir Smagiausia* 
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. Western Avenne 

Phone: GROvehill 2242

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Ruga 
— Radios — Refrigeratora — 
Washers — Mangels — and 

, . Stovės.
Nationally advertised itema.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 

MILftINiAKO HTAKO M ŪŽIKA

UKIŲ INSTRUMENTU. 

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NdSPARDUOTI

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI, 8AJCAPHONES. FLU- 
TE8 au “cases” — $35.00. $37.50, 
$46.00 Ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NI8KI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKO8. TENOR BANJOS — 
$4.60, $1.50. $12.60 Iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 Ir $150.00. BASO U*> 
DENOALA8 — $12.00. SMIČE-
LAI 8MUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMfl BASAMK. VIOLAS Ir 
CBLLO — $1.50, $3,00, $6.00,
$10.30 Ii* $16.00. Striūnos d81 vi
sų vlrSmlnetų Instrumentų. BASH 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $13.60, 
323.60, $36.00, $50.00. PEDALS,
Hl BOTS, CTMBOLH, DRUM 
HEADfl pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PtECF. visiems 
brasa Ir "read” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PBRTYVA8 VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams, Trlūboms, Saaaphones, 
Smulkoma tr Gunarams.

OOUDSTEIN’S MŪRIO SBOP 

•14 Maxwell Si.. Chicago.

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms ftyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

labai gm>s riKte* moterų kailiniai, kailiukai* papon'tals arba 
rloth kotai pamhlnlda nužemintomis hatnomls.

ATEIKITE IH PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mra. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
'U

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

h Ą D A D Vra Ger,auslas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lz/AD/\l\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomto.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | m finų jardą ir apŽiūrtk įta
ką Ir auMtą rūftj LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vtf- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konatrafe* 
rijos ir pertaisymo namų.

Storm Saab, Combination — Door and InsuIaAion
APROKAVIMAK IR PRISTATYMAS DYKAI •

Caah arba Lengvais I&mokėjimab 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO,
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted SL Tet VICtory 1272



1 n K A r O A s Ketvirta^., rugp. 13 d. 1942

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP., TOWN OF LAKE,
SEKMADIENI, 

Rugpiūčio-August 
16+ą dieną, 1942 metais

, Pradžia — 12-tq valandą.

VICTORY
PIKNIKAS

Gražiame 
VYTAUTO DARŽE

(115th Street tarp Cicero 
ir Crawford Avenues)

Siame mūšy piknike, tarp kitko, turėsime $500.00 VV'ar Bondsais “Bingo” dovanoms! ... ir $150.00 VV’ar Bondsais Įžangos dovanoms! Mes esame pasiryžę padaryti šj VICTORY PIKNIKĄ vieną didžiausią ir smagiausių šio sezono! 
Jaunimui gros garsi METRICK’O orkestrą. Bus visokių žaidimų, įdomybių ir linksmybių jauniems ir seniems. Bus taipgi ir skanių, lietuviškų gėrymų ir valgių visiems užtektinai. Taigi, tik vieno dalyko trūksta — jūsų prisidėjimo.

Kviečiame visus iš visur atsilankyti ir praleisti vieną iš smagiausių dienų. . . Kun. Kleb. A. M. Linkus ir Parapijos Komitetas

Karo drafto registrantai turi 
taikintis prie taisyklių

Karinės vyrų konskripci- . 
jos direktorius Illinoise j 
pulk. Paul G. Armstrong įs 
pėja drafto registrantus, 
kad jie pilnai taikintusi 
prie drafto taisyklių, kad 
gaunamus iš drafto boardų 
kvestijonierius į dešimtį die 
nų boardams grąžintų su 
visais reikalingais atsaky
mais į paduotus klausimus.

Pagaliau tenka 
ir kurpiams

Office of Price Adminis- 
tration paskelbė ir apavų 
taisytojams (kurpiams), 
kad pradėjus rugsėjo 1 d. 
už guminių kulnių (kurkų) 
primušimą vyriškiams apa
vams nustatoma 40 iki 55 
centų kaina. Kaina nevieno
da atsižvelgus į gumos rū
šis. Už moterų apavams kul 
nių primušimą — 30 iki 40
c.

ir
o

«

M
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Neiškepkite Gerumą Iš Savo Valgią I

TalSyk'ės Gaminime Daržovių 
Sutaupant Vitaminus Ir

Mineralus

1 Visuomet kada tik galima vir
kite daržoves su lūpynomis, nes 
dauguma m'neralų ran d ari po 
žieve. Jei reikia lupti, tai vlsaį 
plonai.
2 Nelupkite, nė šmoteliais su- 
plaustyklt ar sirėžyklt pirm vi
rimo, ir niekados nemarkinkite; 
atidengimas orui ir markinimas 
mažina vitaminų vertybę.

3 Vartokite indus su geru už- 
dengalu, kad pa'aikius garų vi
duj. sutiumpintl virimo laikų Ir 
sulaikyti vandens išgaravimų.

4 Vartokite tiktai užtenkamai 
vandens už;l!dytl apačių indo.

3 Niekadrs nevartokite soda; 
nes Ji sunaikina vitaminu*

6 Atsukite iki pilno karščio kol 
garas pasl/odo; tada Jau Jdėklte 
daržoves lr prisuk te iki mažo 
karščio.

Tas yra svarbu, pareiškia į 
direktorius. Tos pareigos 
negalima neigti, arba teisin 
tis, kad neapsižiūrėta. Už 
tokį neapdairumą, arba są
moningą kve3tijonierių grą 
žinimo vilkinimą yra numa
tytos bausmės. Anot direk
toriaus, federaliniai teisė
jai šį kartą yra jau labiau 
griežtesni vyrų drafto reika 
lais ir nusikaltimai įstaty
mams nepakenčiamesni.

Kitas dalykas registran- 
tams taip pat svarbus: kai 
pakeičiama gyvenimo vie- , 
ta, reikia - tuojau apie tai 
pranešti savo drafto boar- 
dui.

Miesto mayoro nuospren
džiu atimti “laisniai” Morris 
Gottstein išlaikomai bilijar- 
dinei, 319 Market gat. Poli
cija patyrusi, kad tenai bu
vęs pakenčiamas gemblini- 
mas.

Dviračių pardavimas
Office of Price Adminis- 

tration Chicagos regijoninis 
administratorius John C. 
Weigel pranešė, kad dvira
čių pardavimas dar daugiau 
bus suvaržytas pradėjus šio 
rugpiūčio 15 d.

Laikykite šias taisykles arti' pečiaus 

atminčiai kaip sutaupyti vitaminus 

ir mineralus

Daugumas iš mūs, šiomis dienomis, ban
dome ko daug ausia palaikyti gerus, 
sveikus elementus maiste kurį mes per
kame.

Jei jūs naudosite ftivo pečių pilnoj 
prasmėje, jums bu« užtikrinta gavimas 
visų vitaminų ir mineralų valgiuose ku
riuos Jūs gaminate. Iškirpkite Sias tai
sykles . . . nes Jvms a p. i nokės jas 
palaikyti.

7 Neatldengkite uždengaio lai
ke virimo. Nereikia pamaišyti.
8 Virkite daržoves kol pasida
ro ‘‘t nder-erisp”. Pervirlnlmas 
sunniklni vtaminus, taipgi pa
kenkia skonį, rudėj'.mų lr spalvų.
9 Daržoves tuojaus paduokite 1 
stalų valgyti.
10 Skystumas nusunktas nno vi
sų daržovių turi naudingų valgio 
elementų. Va tokite skystumus 
pagiim'nant ramius, daržovių 
"eocktallB", dažalus lr sriubas.
Moderniškas Būdas Kepti Mėsų 

su Mažiau Susiraukimo ir 
Daugiau Aitam Inu

1 Įdėkite mėsų. riebių dalį iš 
viršiau* į negl'ių skauradų ir ta
da į pečiaus "oven".
2 Neprldėklt vandens ar "baste'’.
3 Kepkite žemu karščiu, kad su
taupyti skystumus ir v taminų 
vertybę. Proteinai tada nebūna 
perkepitt, su'rauklmas yra su
mažintas. Kepkite Jautienų, a- 
vienų ir veršiena 325 grad. karš
čio, švi *ž ų kaulienų Ir paukštie
nų 350 grad. karščio.

PUBLIC SERVICE COMPANY at Northern Illinois

FOR
CHURCH»>HQME

• BUY
’ WAR HŪNI1S

—Cuurtesy of Charles Rulgway, Watchman-Examlner 
K49

B

Chicagon atkeliamas 
indijonų biuras
Iš Washingtono atkraus

imas Chicagon indijonų 
reikalų biuras, kuriaam pa
talpos parinkta Merchandi- 
se Mart 24-asis aukštas 
(lubos).

Sakoma perkraustymas 
bus baigtas ateinantį sek
madienį, kai atvyks 225 dau 
giau tarnautojai. Dabar kol 
kas atvykę tik 22.

Be to, šį mėnesį Chicagon 
bus atkelti dar du biurai: 
Fish and Wild Life ir Na
tional Park Service.

Airporte daug 
daiktu pametama

Chicago airporte infor
macijų viršininkas C. E. 
Kammerer, kurs tvarko ir 
pametamų ir randamų daik 
tų departamentą, sako, kad 
žmonės airporte daug viso
kių daiktų pameta, tarp ku 
rių daugiausia tai raktų. Pa 
metama pirštinaičių, skry
bėlaičių, kamerų ir kitų 
mažmožių. Daugumas pa 
mestų daiktų grąžinama 
greitai. Kiti daiktai turi il
gai laukti savininkų.

Anot Kammerer, tas įvy
ksta dėl žmonių skubotu
mo.

New Yorko mayoras 
negalėjo balsuoti
žiniomis iš New Yorko, 

to miesto mayoras La Guar
dia antradienį per “prima- 
ry” rinkimus negalėjo daly
vauti balsavimuose. Liepos 
11 d. jis nusikėlė į naują re 
zidenciją ir užmiršo rinki
mų komisijai pranešti savo 
adreso pakeitimą.

Aušros Variu
parapijos piknikas 
puikiai pasisekė

VVest Side. — Pereitą sek
madienį įvykęs Aušros Var
tų parapijos metinis pikni
kas buvo žymus pasisekimas. 
Vytauto parkan suvažiavo 
daugybė žmonių, ne vien 
vestsaidiečių, bet ir daugelis 
iš kitų kolonijų. Matėsi sve
čių kunigų, profesionalų ir 
biznierių. Pikniko ūpas buvo 
labai malonus.

Svarbiausias pikniko įvy
kis buvo dovanos — keturi 
Karo Bonai, kiekvienas $25 
vertės. Jie teko sekantiems 
asmenims:

1. Nr. 1929, Joseph Typ- 
ner, 2300 VVest 23rd Str.

2. Nr. 8642, E. Ruplis, 
2008 VVest 23rd Str.

3. Nr. 13625, Ignacas Ra- 
dzevičia, 3336 So. Lituanica 
Ave.

4. Nr. 10746, V. Yukne, 
2335 So. Western Ave.

Kitos dovanos teko:
5. Nr. 4849, Victoria Hess, 

2110 VVest 21st Place, du to
nai anglių.

6. Nr. 9069, Josephine Moc 
kus, 2301 So. Leavitt Street, 
round-trip bus tikietas į De
troit, Mich.

Viktoras Yukne, garažo 
savininkas, savo Karo Boną 
paaukojo parapijai. Tenka 
pastebėti, kad biznierius V. 
Yukne šiam piknikui buvo 
padovanojęs naują seriją 
“bingo” kortelių. Nuoširdžiai 
ačiū V. Yukniui.

Keturių smulkesnių dova
nų: lašinių, audeklo, užval
kalo gavėjai: pirmas — Nr. 
92, antras — 375, trečias — 
372, ir ketvirtas — 400. Pra
šomi ateiti į kleboniją ir at
siimti dovanas.

Padėka
Šiuomi reiškiu gilios pa

dėkos žodį savo parapijo- 
nams, prieteliams ir plačiai 
katalikų visuomenei už to
kią gražią paramą, suteiktą 
per mūsų metinį Aušros Var
tų parapijos pikniką Vytau
to parke pereitą sekmadienį.

I^ai Viešpats Dievas Jums 
šimteriopai atlygina.

Kun. J. A. Dambrauskas

EVilYHOfn

SHOOT STBAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONOS
=======(

C
X Andrius Daugirdas, ne

seniai atvykęs iš Europos, 
ilgesnį laiką gyvenęs Portu
galijoj, ateinantį šeštadienį, 
rugp. 15 d. 8 vai. vakare, Šv.

A. DAUGIRDAS

Jurgio parapijos salėj kal
bės Lietuvos Piliečių Sąjun
gos susirinkime. Ta proga 
bus parodyti paveikslai Lie
tuvoj nužudytų lietuvių ku
nigų ir pasaulionių.

X Izidorius Petrauskas, 
Bridgeport Clothing Store 
savininkas, 3310 So. Hals
ted St., vakar mirė. Velionis 
buvo 69 metų amžiaus ir se
nas Bridgeporto gyventoj as- 
biznierius, plačiai apylinkės 
lietuvių žinomas. Laidotuvės 
bus šeštadienį, rugp. 15 d.

X Komp. A. Aleksls, Var
gonininkų Sąjungos centro 
pirmininkas^ vkkar iš Chi
cago išvyko į Atlantic, N. 
J., kur jo sūnūs Norbertas, 
tarnaująs kariuomenėj (ra
dio skyriuje) tapo perkeltas 
iš Miami Beach, Calif.

X Darius-Girėno Pamink
lo Statymo Komiteto susi
rinkimas šaukiamas šį va
karą, rugpiūčio 13 d. “Mar
gučio” redakcijoj. Susirinki
me bus padaryta apžvalga 
iš Lietuvos Respublikos Die
nos, kurioj buvo paminėta ir 
Dariaus-Girėno devynių me
tų tragiško žuvimo suk&ktįp.

X Muz. A. Mondeika lr 
muz. J. Brazaitis puikiai pa
sidarbavo suruošdami šaunų 
Varg. Są-gos Chicago Pro
vincijos išvažiavimą praeitą 
antradienį Povvers Lake, Wis 
Per vakarienę kurorto salėj 
pasakyta eilė kalbų apie var
gonininkų rolę Amerikos lie
tuvių gyvenime. Paskui žais
ta, šokta., dainuota. Tik ge
rokai sutemus nenoriai imta

skirstytis. Prie svečių vai
šinimo daug pasidarbavo ir 
A. Mondeikienė.

X Kun. J. Šauiinskas, šv. 
Mykolo parapijos klebonas, 
kviečia visus No. Side lie
tuvius dalyvauti parapijos 
naudai ruošiamam išvažia
vime ateinantį sekmadienį, 
Jefferson miške. Be to, ti
kisi sulaukti svečių — drau
gų ir pažįstamų — iš kitų 
Chicago lietuvių kolonijų.

X Veronika Liepienė, Die
vo Apvaizdos parapijos žy
mi veikėja dabar serga ir 
randasi šv. Luko ligoninėj.

X Febronia ir Albina Bru
sokai tės iš Sheboygan, Wis., 
praeitą sekmadienį buvo 
viešnios mūs veikėjų Prano 
ir Brigytos Cižauskų. Feb
ronia yra ispanų kalbos ver
tėja vienoj įstaigoj Chica
goj, o Albina skelbimų me
nedžeris vienos departamen- 
tinės krautuvės Sheboygane. 
Būdami kruopštūs Brusokai 
Sheboygane yra įsikūrę pa
našiai kaip žymesnieji čika- 
giečiai Evanstone — reziden 
cija prie pat Michigan ežero 
kranto pastatyta ant trijų 
lotų, kuriuose darbščios Bru- 
sokienės ranka užvesta vie
tomis gėlynas. Trys dukte
rys ir vienas sūnus vieni jau 
baigę aukštus mokslus, kiti 
dar siekia. Brusokai yra pa
vyzdingi katalikai ir nuola
tiniai “Draugo” skaitytojai.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEBERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius


