
...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-—Abraham Lincoln
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SMARKIAI PUOLA NACIUS SICILIJOJE
Kareiviai pasiekė Munda aerodromą

Priešas vis dar rodo stiprią opoziciją
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietų Pacifike, rugpiū
čio 4.—Amerikiečiai pėsti
ninkai prakirto kelius per 
džiungles, pralaužė japonų 
apsigynimo linijas, ir jau pa 
siekė rytinį galą Munda ae
rodromo, kuris eini iš rytų 
į vakarus. Svarbiausioji prie 
so apsigynimo linija ir daug 
didelių ir kruvinų kovų dar 
laukia jų.

Gen. MacArthur štabo na
rio pranešimu, japonų opo
zicija didėja, nežiūrint dide
lio sąjungininkų bombavi-

mo visų japonų pozicijų to
je apylinkėje.

Didžiausioji žinia iš Paci- 
fiko ofensyvos vakarinio 
galo yra ta, kad per praei
tas 10 dienų sąjungininkų 
lėktuvai sunaikino mažiau
siai 200 priešo kariuomenės 
iškėlimo laivų. Vakar prie 
Cape Gloucester lėktuvai 
nuskandino dar 29 tų laivų. 
Toje apylinkėje, amerikie
čiai ir australiečiai prisiar
tino iki tos vietos, iš kur 
artilerija dabar gali apšau
dyti japonų pozicijas.

Gali baigti vandens HAUJI BALSUOTOJAI 
filtravimo stotį

WASHINGTON, rugpiūčio 
4.—Donald M. Nelson, karo 
produkcijos tarybos pirmi
ninkas, šiandien pranešė 
Chicagos Mayorui Kelly, 
kad WPB davė Chicagai lei
dimą įsigyti reikalingas ma- į 
šinerijas ir reikmenis užbai
gimui naujos vandens filtrą 
vimo stoties pietinėj Chica- 
goj.

Chicago miesto inžinieriai 
sako tos stoties baigimas iš
ims apie 70 nuošimčių išma
tų iš ežero vandens.

ATLANTA, Ga., rugpiū
čio 4.—šiandien buvo pri
imtas priedas Georgia vals- j 

I tybės konstitucijai, 
1 bus leidžiama balsuoti 
kinams ir merginoms 
18 metų amžiaus.

Gubernatorius Ellis 
nall, jauniausias šio krašto 
gubernatorius, sakė jeigu 
18 metų vyrams duodama 
kovoti už šį kraštą, jie turi 
turėti teisę ir balsuoti.

Manoma tuo priedu Geor
gia valstybėj dabar padau
gės balsuotojų skaičius 165,- 
000 jaunuoliais.

Užšalde restoranų 
ir kavinių kainas

Kainų administracijos ofi 
sas šiandien įsakė 85,000 
restoranams ir užeigoms 
septyniose vidurvakarinėse i 
valstybėse neimti aukštes
nes kainas, negu buvo ima
mos balandžio 4-10 savai
tėj. Įsakymas veikia Illi- 
nois, Wisconsin, Minnesota, 
Nebraska, Iowa, abejose 
Dakota valstybėse, ir Lake 
apskrity, Indiana.

Naujuoju patv a r k y m u 
restoranininkai, kurie dėl 
racionavimo duoda mažes
nius maisto ar gėrimo kie
kius turi arba numažinti 
kainą arba duoti kokius no
rint priedus, ir neleistina 
sugalvoti naujas kombinaci
jas aukštesnėm kainom.

Anot kainų administrato
riaus McKeough, restorani- 
ninkų asociacija pasižadėjo 
įsakymo laikytis.

t

BOMBOS SUBMARINŲ KIEME, HAMBURGE

kuriuo 
vai- 
nuo

Liepsnos kyla virš Howaldstwerke, laivų kieme, Hamburg, kai RAF užpuolė liepos 
24 dieną. U. S. kitą dieną smarkiai bombardavo ir rado dar degant U. S. aštuntoji oro 

i jėga atnaujino ataką liepos 26 dieną ir suardė submarinų centrą.

Ar-

Suėmė keistą mokytoją
WASHINGTON, rugpiūčio 

4.—Teisingumo departamen 
tas šiandien pranešė apie 
areštą Stephen Weinberg, 
50, kuris nurodinėjo vyrams 
kaip išvengti ėmimą ka
riuomenėn. Jis mokindavo 
juos kaip nuduoti kurtumą, 
vidurių ligas arba net pro
tines ligas.

Anot FBI direktoriaus J. 
Edgar Hcover, jis taip ge
rai išmokinęs kelius “sįLL- 
dentus,” kad jie buvo ka
riuomenės gydytojų atmesti 
kaipo netinkami armijai.

Nori žinoti apie

ATSISAKĖ GELBĖT
NACIAM. ĮKALINO

LONDONAS, rugpiūčio 4. 
— Monsigni’oras Waeyen- 
bergh, Louvaino Katalikų 
Universiteto rektorius, na
cių okupacijos autoritetų 
Belgijoj nuteistas 18 mėne
sių kalėti už tai, kad jis at
sisakęs naciams duoti sąra
šą studentų, kurį vokiečiai 
būtų naudoję parinkimui 
studentų priverstinam dar
bui Vokietijoje. Apie tai 
pranešė Belgijos žinių agen
tūra.

Naciai traukiasi iš Orei miesto

Karo laivai bombarduoja nacius
Kariuomenės spaudžia ašies linijas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugpiūčio 

4.—Ašies Mt. Etna linija šiandien smarkiai nukentėjo nuo 
Amerikos karo laivų bombardavimo, sąjungininkų bombe
rių atakų, ir šimtų artilerijos kanuolių apšaudymo. Visas 
tas puolimas vyko kartu su 
sąjungininkų kariuome n i ų 
spaudimu ant priešo linijų. 
Gen. Eisenhower štabas pra 
neša, kad amerikiečiai dasi- 
varė dar šešias mylias ar
čiau priešo šiaurėje, ir ke
lias mylias centraiiniam 
fronte, prie Mt. Etna.

Amerikiečių septintoji ar
mija, papildyta pasilsėju
siais šiaurės Afrikos kovų 
veteranais, užėmė Caronia, 
šiauriniam Sicilijos krašte. | 

Tuo pačiu pranešimu ofi
cialiai patvirtinta užėmimas 
Catenanuova, Centuripe ir 
Agira.

Amerikos didieji krūze- 
riai ir destrojeriai bombar
davo pakraščių kelius Sici
lijoj ir ašies apsigynimo 
punktus į vakarus nuo Cape
Orlando, apie 43 mylias į t kimo linijų.

vakarus nuo Messina.
Tuo pačiu laiku britų krū- 

zeriai apšaudė Sicilijos ry
tinį; pakraštį, ypatingai ke
lią prie Taorminos, į šiaurę 
nuo Catania, ir prie Cape 
Molini.

i Amerikiečiai < 
giuoja Tyrenijos 
keliu ant Milazzo, 
nuo Messina.

Kanadiečiai tuo 
varosi ant Biancavilla ir Ad 
rano, abu pakeliui į Mt. Et
na.

Pietrytiniam fronto gale 
ašies stipriausi vienetai 
smarkiai priešinasi anglų 
kariuomenei prie Catania.

Sąjungininkų lėktuvai ir 
vėl vakar naktį atakavo Na- 
polį, taikydami bombas ant 
geležinkelių ir kitų susisie-

dabar žy- 
i pakrašičo 

20 mylių

pat laiku

I

invazijos pinigus
NEW YORKAS, rugpiūčio 

4.—Walter E. Spahr, eko
nomijos profesorius New 
Yorko Universitete, šian
dien reikalavo Treasury de
partamento paaiškinti apie 
taip vadinamų “invazijos 
pinigų” vertę.

Spahr nuomone, spauda 
ir Kongresas turi žinoti apie 
tuos pinigus, kurie spaus- 

Argentina šiandien dinarai ir leidžiami Sicilijoj 
Lira vardu. Anot jo, Treas- 

jųew ury departamento praneši
mas apie tuos pinigus atsi
žymi tuo, kuo jis apie 
pinigų leidimą ir vertę 
praneša.

AMGOT, sąjungininkų 
litarinė vyriausybė Sicilijo-

v •

Argentinos laivai 
plauks New Yorkan

BUENOS AIRES, rugpiū
čio 4.
davė leidimą jos prekybi-1 
niems laivams stoti L----
Yorko uostuose, vietoj vien 
tik New Orleans. Argentina 
buvo uždraudusi savo lai
vams plaukti į New Yorką 
nuo 1942 birželio mėnesy, 
kuomet naciai paskelbė blo
kadą Amerikos Atlanto pa- je, paleido apivarton ame- 
kraščio. rikoniškus “lira”.

I

Į 
j

Bombardavo nacių 
aerodromą Prancūzijoj

LONDONAS, rugpiūčio 4. 
—Anglijos Whirlwind bom
beriai vakar naktį padarė 
didelius nuostolius nacių 
aerodromui prie Guipavas, 
arti Bresto, Prancūzijoj. La
kūnai matė, kaip bombos 
sprogo prie stoties pastatų. 
Visi bomberiai saugiai grį
žo.

Bėgdami palieka didžiąsias kanuoles
MASKVA, rugpiūčio 4.— 

Raportai iš fronto praneša 
apie vokiečių pasitraukimą 
iš savo apsigynimo linijų 
aplink Orei miestą. Apie 
250,000 vokiečių traukiasi 
iš paties miesto į vakarus, 
kol rusai dar neperkirto jų 
susisiekimą į tą pusę.

Vokiečiams liko tik siau
ras koridorius į vakarus. 
Jie smarkiai kontratakuoja 
rusus, kad tas paskutinis 
kelias iš Orelo nebūtų jiems 
uždarytas.

Vokiečių kariuomenė lai
kė Orei miestą nuo 1941 
metų. Rusams jį dabar už
ėmus, nacių visas pietų cen
tro frontas susmuktų ir su
darytų pavojų jų pozicijai 
Bryanske.

Mažieji keliai iš Orei į 
vakarus kimšte užsikimšę 
nacių pėstininkais, tankais 
ir kitais vežimais. Sakoma 
naciai palieką savo didžią
sias patrankas skubėdami 
iš Orei.

Rusų kariuomenės iš visų 
pusių randasi netoli paties 
miesto. Vakar dieną jie at
siėmė suvirš 50 kaimelių. 
Pasausėjus keliams, rusų 
tankai padeda vyti bėgan
čius vokiečius.

Donets bazeinėj vokiečiai 
sustojo kontratakavę rusus, 
kadangi jų puolimai neat
siekė savo tikslo pavaryti 
rusus iš Mius upės vakari
nio kranto, ir palengvinti 
rusų spaudimą ant Orei.

Italų kariuomenė 
apleidžia Graikiją

ISTANBUL, rugpiūčio

tų 
ne-

mi-

Vaiky paralyžius
Chicago je

-

Atidės taksy svarstymą 
kol užsibaigs vajus

WASHINGTON, rugpiūčio 
4.—Numatoma, kad Kongre 
sas atidės taksų kėlimo 
svarstymą iki kol pasibaigs 
karo bonų pardavimo vajus, 
kuris prasidės rugsėjo 9 d 
Iždo ir kongreso atstovai 
arti susitarimo dėl taksų 
reikalo atidėjimo tolimes
niam laikui. Kongreso ko
misijos pirmininkas pareiš
kė, tačiau, kad jis turės pa
sitarti su kitais komisijos 
nariais pirm negu jie gali 
sutikti su tokiu atidėjimu.

Kongresas turės rūpintis atsakė, kad jam išrodo jog 
apie sukėlimą dar 16 bilijo- Indianos kukurūzų derlius 
nų dolerių daugiau metams šiais metais turėtų būti In
karo lėšų padengimui. ] bai geras.

Šiandien buvo pranešta, 
kad Chicagoje atsirado dar 
dešimts ligonių sergančių 
vaikų paralyžiaus liga. Dr. 
Herman N. Bundensen, svei
katos departamento virši
ninkas, perspėjo gyventojus 
visaip saugoti savo sveika- 

|tą.

Willkie nesisako
apie kandidatūrą

RUSHVTLLE, Ind., rug
piūčio 4.—šio miesto laik
raščio reporteriui užklausus 
Wendell L. Willkie ar jis ir 
vėl kandidatuos į preziden
tūrą 1944 metais, Willkie

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Rusų 

pranešimu, sovietų kariuo
menės jau prasilaužė pro 
nacių linijas ir kovoja su 
vokiečiais pačiam Orei mie
ste.

IŠ LONDONO. — Sąjun
gininkai konstatuoja, kad 
jie niekad nesiūlę Italijai 
kokią norint taiką, bet vien 
tik besąlyginį pasidavimą.

IŠ SICILIJOS. — Visos 
sąjungininkų kari nome nes 
žygiuoja pirmyn, nors vie
tom naciai dar stipriai prie
šinasi.

Iš ITALIJOS. — Italijos 
vyriausybė iki šiol dar nėra 
bandžiusi susitaikyti su są
jungininkais. Išrodo, kad 
sąjungininkams lieka tik pa 
čios Italijos invazija.

4. 
—Vakar dienos raportu pra 
nešama, kad šiomis dieno
mis vyksta bendras pasi
traukimas italų kariuome
nės iš Graikijos. Jie renka
si Albanijoj, iš kur jie per 

i Adriatikos jūrą bus perkel
ti Italijon.

Kiti italų vienetai aplei
džia Montenegro ir žygiuo
ja į Trieste ir Fiume, šiau
rėje. Nepatvirtintas rapor
tas sako šitie italų daliniai 
pasidavę serbų partizanams, 
kurie juos vėliau paleido, 
kuomet italai sutiko parti
zanams palikti visus savo 
ginklus, amuniciją, ir veži-i 
mus.

Sakoma italų pasitrauki
mas iš Balkanų gali taip 
nusilpninti vokiečių pozici
jas, kad naciai turėsią patys 
apleisti Graikiją, Bulgariją 
ir pietinę ir cemralinę Ju
goslaviją.

Prancūzai pradėjo 
kovoti vokiečius

BERNAS, rugpiūčio 4.— 
Prancūzų raportai Šveicari
jos laikraščiams raportuoja 
susirėmimus tarp prancūzų 

i ir vokiečių bei italų karei
vių. Dėl tos priežasties na
ciai nustatė 8 vai. vakaro 
gyventojams jau būti na
muose. Pirmiau buvo leista 
gatvėmis vaikštinėti iki 11 
vai. vakaro.

Vichy nustatė dideles pa
baudas už susirinkimus, ne
žiūrint ar tai būtų dienos ar 
nakties metu.

Žada vieningai veikti
ALDŽYRAS, rugpiūčio 4. 

—Generolai Henri Giraud ir 
Charles de Gaulle šiandien 

i apsimainė pažadais veikti 
į vieningai Prancūzijos išlai
svinimui. Gen. De Gaulle 
pavedė savo kariuomenės 
dalinius Gen. Giraud vado
vybei.

ORAS
Šilta. Protarpiais lietus.

Reikalauja karalių ir 
premjerą rezignuoti

LONDONAS, rugpiūčio 4. 
—šios dienos pranešimais, 
italai Milane ir Turine rei
kalavę Italijos karaliaus 
Viktoro Emmanuelio abdi- 

e s kacijos ir Premjero Pietro 
Badoglio rezignacijos už 
tai, kad jie iki šiol nesusi- 
taikė su sąjungininkais.

Kituose pranešimuose kal
bama apie panašius įvykius 
Genoa apylinkėj. Vienas ra
portas iš Berno sako karei
viai apsiginklavę su kardais 
išvaikė uosto darbininkus, 
kurie demonstravo prieš 
Badoglio. 100 asmenų buvo 
sužeista.

521 J.A.V. bomberis 
atakavo Romos miestą

WASHINGTON, rugpiūčio 
4. — Karo departamentas 
šiandien paskelbė, kad 521 
Amerikos bomberis dalyva
vo liepos 19 d. atakoje ant 
Romos, kurios metu buvo 
numesta 1,101 tonas bombų.

Sakosi nuskandinę 
tris anglų laivus

LONDONAS, rugpiūčio 4. 
—Berlyno radio pranešimu, 
vokiečių patrolės laivai nu
skandinę tris britų greituo
sius laivus prie Terschelling 
salos šį rytą.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI 
Iš Wyoming Klonio, 
Pennsylvania
VISUS KVIEČIAME
I PIKNIKĄ

Skaitant spaudą vasaros 
laikotarpy, dažnai tenka pa
stebėki garsinimus visokių 
išvažiavimų, kuriuos rengia 
parapijos, įvairios organiza-, 
cijos ir draugijos. Tad, kar
tais ir ateina mintis paklau
sti, kam «jie reikalingi? Vi
si tokie išvažiavimai, ar pik
nikai, kaip žmonės pripratę 
pavadinti, turi du pagrindi- • 
nius tikslus:

1- m.as, rengiama, kad pa
daryti šiek-tiek pelno para-1 
pijai, ar organizacijai 
tolimesniam veikimui, 
be pinigo jokia įstaiga 
gali gyvuoti.

2- ras, rengiama,- kad 
laikyti tarpe savęs draugiš
kumą ir tautos meilę, žmo
gus per visą savaitę pririš
tas prie vienokio, ar kitokio, 
užsiėmimo. Jo protas ir kū
no jėgos įtemptos darbe, tad 
būtinai jam reikalinga nors 
viena diena poilsio gryna
me ore. Tuomet mūsų or-

mūsų pačių naudai, bet lie
tuvių visuomenei — tai yra 
steigimui Lietuviškos Bibli
otekos — Knygyno, kuris 
yra labai reikalingas ne tik 
čia, Amerikoje, bet ypač bus 
reikalingas po karo, tėvynėj 
Lietuvoje. Išvažiavimas į- 
vyks sekmadienį, rugpiūčio 
8 dieną, Sans Souci Parke.

jos 
nes:
ne-

Programa prasidės 4:30 
popiet. Ji susidės iš kalbų 
ir muzikos. Solo dainuos vi
sų mylima dainininkė B. 
Schevets-Regnosky. Kalbą 
pasakys kun. A. Ežerskis. j 
Duetu dainuos Regnosky ir 
muzikas Bronius Voveris. 
Muzikalę dalį baigs vargo
nininkų ansamblis.

I
Tad, kviečiame visus lie

tuvius atsilankyti piknikan.
Vargonininkų kuopa

POLICIJA SUČIUPO VAGI

I

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA RŪPESTINGAI 
RUOŠIASI KONFERENCIJAI

(LKFSB) Artėjant rugsė
jo 2-3 d., kada Pittshurge 
įvyks USA lietuvių konfe
rencija, dar su didesne e- 
nergija vykdo paruošiamuo
sius darbus. Taryba posė
džiauja po pora kartų per 
savaitę ir nemažai laiko tu
ri praleisti susirašinėjimams 
bei kitiems organizaciniams 
darbams. Liepos 23 d. Chi
cagoje buvo sušaukusi vie
tos veikėjų pasitarimą. Esi-

ĮEXTRA! EXTRA!

. kur kurie lankys susirinki
mus, kad tūtų aiškinama 
apie konferencijos tikslus ir

|vo painformuota apie kon- S™““1 Pare*a arinkti
ferenciją ir jos paruošia
muosius darbus bei išrinkta 
speciali propagandos komi
sija Chicagos apylinkei. Jos 
nariai pasistengs lietuviškas 
radijo valandėles įtraukti į
konferencijos garsinimo dar rius, kurie skelbiasi “Drau- 
bus, pasiskirstė vietomis, ge”.

I atstovus. Visų nuotaika 
ra ir tik teiraujamasi 
bar apie transportacijos 
limumus.

ge- 
da-

Palaikyklte tuos blznie-

(
|

Il

pu

"Draugas” Acme photo 

Oficieriai, vienas su šautuvu, velka jaunuolį:'negrą va
gį pro išdaužtą langą siuvyklos. Jis buvo sučiuptas laike 
Harlem riaušių.

10 dienų atostogų. Jau trys 
metai kaip tarnauja Dėdės 
Šamo Coast Guard skyriu
je ir yra East Coast Flori
dos apylinkėse. Juškai turi 
dar kitą sūnų Klemensą, ku
ris šiuo metu randasi kur 
nors Š. Afrikoj.

Juozas ir Veronika Juškai 
yra seni Sreboygan’o gyven- 

šeima iš Milwaukee, tojai, pavyzdingi katalikai, 
t rėmėjai ir 

>” nuolatiniai
?■ i

Bernadiktas kwris parvyko skaitytojai. —Koresp.

Susilaukė svečių
Sheboygan, Ws. — Juozas 

ir Veronika Juškai, 1030 
Clara Avė., šiomis dienomis 
susilaukė labai daug svečių. 
Atvyko jo brolis-nė, Pranas

I ir Antanina Juškai iš Chica- 
ganizacijos ateina į pagal- S03’ ^1., *r sūnus Pranas su 
bą parengdamos puikius iš
važiavimus. Sulaukus sek- savo L-—— — ——..------ , - - * -
madienio, ar šiaip šventės J Wis. Be to, vienas brangiau- uolūs parapijos 
žmonės skaitlingai važiuoja šių svečių — mylimas sūnus dien. “Draugo 
į tokius išvažiavimus, nes J'x’*
žino, kad linksmai ir svei-Į 
kai praleis dieną. Ten jie iš
girs rimtų kaįbų, gražios, 
muzikos ir pamatys visokių 
įvairumų. Turės progos pa
simatyti su savo draugais- 
draugėmis ir atnaujinti drou 
giškumo ryšius, kuriuos, gal, 
jau buvo pamiršę. Tos die
nos nuotaika sustiprins jų 
jėgas tolimesniam kasdieni 
niam darbui.

savo žmona ir duktė Ona su

______________________  
Sovietų belaisviai

— Laikraščių žiniomis, 
Šiauliuose įrengtoje sovietų 
belaisvių stovykloje esą trys 
lietuviai: Stasys Martinkus 
(jo tėvai gyvena Leckavoje, 
Mažeikių apskr.), Petras 
Nariūnas, kilęs iš Maletų 
valsčiaus, Vičiūnų kaimo, iri 
Jonas Budrys, kilęs iš Pa- 
dubysio valsčiaus. Savitar- i 
pine Pagalba, kiek tai įma- 
noma, lietuvių kilmės be
laisviais rūpinasi. «-

- —........ >,

<

Visos organizacijos ren
gia išvažiavimus. Tad ii 
mes, Amerikos Lietuvių R 
K. Vargonininkų Sąjungos 
Wyoming klonio kuopa, ren-, 
giame išvažiavimą — pik
niką, kurio pelnas eis ne

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYKES
PATARNA

VIMAS!
— karts — 

Specializooj*
Tame!

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 9

Z?

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Mums Valdžia SAKO:
TAL’PYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galinga. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan
galų.

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

.Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys 'atitaisė- 
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS 1373

at-

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl
19 4 3

S U P R E M E
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius 
DABARTINE 
DTVIDENTV 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\S
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

Nebūkit supau- 1 
čleH neranstel* I 
pakinkliai*. Gy- I 
▼enkit ltuosl nue I 
patrūkimo bėdos I

C I A L —
Iškirpkite SJ skelbimų Ir priduo-| 

kitę mums pirm 30 dienu laiko iri 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMAAK ATTNIM\
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Cr&.tOT ot Cuctom Appllane** for Tt yra
M S. STATĖ, KM. 010, STA. 41M
Daily 10 AM. TU 3; Moo , Frt. TU • FJC 

Bteurter ’TII 1. Snnday » te 4.

I

Pint ItBERAL EARHIMf.S

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan in- 
aaranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE J8TAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I __

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Ybu 
Cm 
B* 
S u r*
of

81* yra. specialia rarsinlmo bandymą* fr 
natai* kitom lalkrateįuom. Talpri, Ma 
paalOlyma* nebu* atkartota*.

Jaunuoliai, kurte nepriimami 
karo aviacijos skyrių- ft priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

NUOŠIMČIO RATOMS.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street -

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Uegsaminuotl jas modernttklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
15 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vte* akių Itemplm*. ..

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smatana. Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas l*-toa 
rslrf—n OAMAL OSM, CMcagc

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:!• a. m. Iki >:>• p. m. 

TreOad. Ir kegtad. • :>• a. m.
M

AKT S EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. 1ML WK, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS

TeL YARdi 2346

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. EEPublic 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Reiidencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YABds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8'30
756 VVest 35th Street

TeL CANal 0257 '
Bes. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 va.1. vakar*

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO -

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

šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL M±Dway 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki ft 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 įsi. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
— 
Ofiso TeL............... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TVačinH. ir Selrm. tik ■naitariu*.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PenkL, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

RakmadieniaiM Dagtį miaitArimv

»

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvyaę 
kovoja už jos laisvę — 
yra kilnus žmogus.

to.

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Ketvirtadienis, rugp. 5, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, imNOTS

HELP WANTED — MOTERYSSveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcHer Avė., Chicago

VASARINIS MĖŠLUNGIS
Vasaros kaitrų metu mėš

lungis dažniau pasitaiko.
Metalo liejyklose ir gtle 

žies dirbtuvėse, 
kaitra nuolatos 
mėšlungis gali 
ne tiktai vasarą, 
mos metu.

Vasarinio, geriau 
kaitrinio, mėšlungio 
vaizdas yra šitoks: pradžio
je žmogus greit pavargsta, 
paskui galvą skauda, po to 
raumenis pradeda tampyti, 
retkarčiais vidurius skaus
mai gniaužo.

Dėl nuovargio ar galvos 
skaudėjimo žmogus papras
tai nesijaudina, nes nežino, 
jog tai yra pradiniai mėš
lungio simptomai. Bet kai 
paskui jo pirštų, rankų ar 
kojų raumenis pradeda 
skaudžiai tampyti, kai tie 
raumenys į kietus gniužulus 
susitraukia ir baisiai gelia, 
tai tuomet jau rimtai mėgi
na save gelbėti.

Nežiūrint mėšlungio prie
žasties. nežinant kaip save 
gydytis, žmogus dažnai 
daro klaidą ir padaro 
daugiau savo sveikatai 
los.

Kadangi per mėšlungio 
ataką raumenis baisiai ge
lia, ir paskui po atakos rau
menis ilgokai vis skauda, tai 
žmogus pamato, jog turi 
raumenų ‘reumatizmą”; ir 
pradeda ryti visokias pigul- 
kas nuo reumatizmo ir* tri
na savo skaudamus raume
nis visokiais linimentais. O 
tai nieko nepagelbės. Nuo 
“reumatiškų” vaistų perdi- 
delių dožų gali tik savo šir
dį sugadinti.

Kiti eina į pirtį ir šutina- 
si save karštuose garuose, 
manydami, jog tokiu būdu 
išvarys lauk savo “reuma-

kur ugnies 
yra didelė 
užatakuoti 
bet ir ;ie-

sakant 
atako

pa- 
dar 
ža-

Budriko Moderniška Krautuvė

DIDELIS
Pasirinkimas
Namams Reikmenų, Gerų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir R.ekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

tizmą”. 0 tikrenybėje, pir
tis mėšlungio nepagydo, bet 
ligą dar labiau pablogina. 
Kodėl pablogina, — sužino
site perskaitę apie mėšlun
gio priežastį.

Mėšlungio priežastis. Tik
roji kaitrinio mėšlungio prie 
žastis, — tai pristigimas kū
nui druskos kiekio. Kuomet 
oras yra karštas, žmogus 
daug prakaituoja ir daug 
geria vandens. Vanduo ir 
prakaitas išplauna lauk iš 
kūno druską. Druska yra 
reikalinga kiekvienai gysle
lei, kiekvienam raumeniui, 
kiekvienai kūno ląstelei. 
Druska kūną vėdina ir gai
vina; druskoje esami natrio 
ir chlorido ionai atlieka sa
vo chemines ir fizijologines 
pareigas mūsų kūno vidu
je. Kai kūnui pristinga drus 
kos, tai pasireiškia įvairių 
simptomų; ir vienas iš skau
džiausių simptomų — tai 
mėšlungis.

Kaitros metu, kuomet 
žmogus labai prakaituoja ir 
troškina gerti, reikia var
toti truputį daugiau drus
kos su maistu. Tokiu būdu 
atpildysi reikalingą kūnui 
druskos kiekį, kuris yra iš
plaunamas lauk su prakai
tu. Neturėsi skaudžių mėš
lungių, 
pristigs 
kuriuos 
nakties 
miego, 
daugiau druskos.

Dirbtuvėse geri a m a s i s 
vanduo yra arba pasūdytas, 
arba prie vandens randasi 
druskos tabletės. Darbinin
kai išmintingai daro kai ge
riant vandenį nuryja drus
kos tabletę. Tai apsaugoja 
darbininką nuo ‘ ‘krempsų 
— mėšlungio.

7 7IIVA 17 CII7FKTA leisti Prie Izmir ir kiti bom- / £UVUr \L jUlUjIA berįaį buv0 paversti nusi- 
TRAUKINIŲ NELAIMĖJ leisti Thrace, Turkijoje.

Visi lakūnai vienoje ir kito- 
-Dviem Milwaukee je. vietoje bu™ palmti poli'

cijos žinion. Virs 150 bom- 
berių dalyvavo atakose 
ant Ploesti aliejaus laukų

SEATTLE, Wash., rug
piūčio 4. 
geležinkelio traukiniam su
sidūrus prie Warden, cen- 
tralinėj Washingtono daly, 
septyni vyrai buvo užmušta 
ir 12 sužeista. Anot prane
šima, keleivinis traukinys 
atsimušė į kitą traukinį, 
abu apsivertė.

ir

PLATINKITE “DRAUGĄ”
Sunkiu Darbu?i1

“DRAUGAS” HEI.P IVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI
Ar Jūs Įdomajaute

los. F. Sudrik, k
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LETDŽTAMJ RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kil.. Nedėlios vaka
re — 9-tą valandą.

WHFC, 1450 Kil., Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

MERGINU IR MOTERŲ — reikia 
prie lengvų švarių dirbtuvės darbų. 
100% karo darbai. Patyrimas ne
reikalinga, laikas ir pusė už virš
laikį. Lietuvis formanas priežiūroje. 
Atsišaukite

STENSGAARD & ASSOCIATES *
346 N. JUSTINE MON. 0418

i

karą

t.
JUSTINAS 

MALINAUSKAS

AKiek dabar yra
Kaune gyventojų

(LKFSBU Prieš šį
Kaune buvo netoli 150,000 
gyventojų. Gegužės mėn. pa 
baigoje Kaune buvo išduo
ta 109,970 maisto kortelių, 
taigi iki tiek yra sumažėjęs 

' | vietinių gyventojų skaičius.
Pranešama, kad garsiausis 
Kauno viešbutis Metropolis 
su restoranu pavestas išim
tinam vokiečių naudojimui

Lakūnai internuoti
ANKARA, Turkija, 

piūčio 3. — Nemažiau 
trys bomberiai kurie
bardavo Ploesti , aliejaus 
laukus, buvo priversti nusi- •

rug- 
kaip 

bom-

Mi-ė rugp. 1 d., 1943
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. 
Panevėžio apskr.. 
parap.. Vaivadų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserų vaikus Justin Turvidą, 
Povilą Daunorą, Oną Yodikie- 
nę. Ludviną Gasilionis-Sango 
ir Domicėlę Gasparkienę ir jų 
šeimas: gimines-Joe Malinaus
ką, Bronę Bagdoniukę ir P. 
Venckuną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktad., 
rugp. 6 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parao. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulineros pamal
dos už velionio sietą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserų Vaikai ir 
kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai: La- 
chawicz ir Sūnai, t;lefonas — 
CANal 2515.

m.,

Kilo iš
Panevėžio

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ARC WELDERS

TURI ATLIKTI LAIVYNO
BANDYMUS

IRGI REIKIA
WELDERS PAGELBININKŲ

CHIPPERS
SNAGGERS 

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

t

MAŠINŲ MOKINIŲ 
NEREIKIA PATYRIMO

jei raumenims ne- 
druskos. Ir tiems j 
kamuoja mėšlungis 

metu ir išbudina iš 
patartina vartoti

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas M. D. — Tams 
tos laiške minimas 
tars dijetyšinas” 
daktaras, o 
šarlatanas.

Atsakymas
pimas nosies

i

I

tik

s.

“dak- 
nėra joks 
paprastas

G. — Te- 
vidaus su pu

šinių spyglių aliejumi nepa
kenks, nors nosies mųkozos 
ir nepagydys.

Atsakymas K. A. — Be- 
reikalo baugštinies, bereika- 
lo patiki žmonių prasima
nymams. Nuo kiaulienos 
mėsos, nei nuo tomeičių, 
galima gauti vėžį.

į

f 
(

Nelegali maisto 
prekyba Lietuvoje

(LKFSB) Pakruojaus- 
šiaulių ruože nacių tarnau
tojai padarė kratą viename 
traukinyje. Važiavo apie 
800 žmonių. Pas juos rasta 
ir konfiskuota 2,500 kiauši
nių, 80 kg. mėsos bei laši
nių, 50 kg. sviesto. Nuo 1942 
m. rugsėjo 1 d. iki 1943 m. 
kovo 31 d. Kauno komisa
ras peržiūrėjo 2,107 bylas, 
liečiančias privatišką mais
to pirkimą ir pardavimą. 
Nubaudė pinigais
suma 334,995 markių. Pre
kių buvo konfiskuota už 52,- 
000 markių.

♦
ne* '

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

[BARGUTm
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

bendra

I

Moderniškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla. Žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

Išmokite dirbti prie Vertical Tur- 
ret Lathe — Blanchard Grinderg 
— Horizontai Boring Mill ir kitų 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Mes Turim 
KELETĄ DARBŲ 
Atdarų Dabar

KAIPO

HEAT TREAT
HELPERS

HAND
TRUCKERS

MUSŲ
Svarbioj Karo Dirbtuvėj

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Visoms Merginoms
ŠTAI JUMS PROGA

LAIMĖTI KARĄ!
BUKITE DRILL PRESS. MILLING 
MACHINE AR TURRET LATHE 
OPERATORĖMIS AR INSPEKTO
RĖMIS.
Gera pradinė mokestis laike moki
nimo su užtenkamai progos įsidir
bimo. Dieną, popiet ar vakarais šif
tai. Sena įsteigta dirbtuvė atliekanti 
Defense darbus.

ATNEŠKIT PILIETYBES 
PRIRODYMĄ

DĖL PASITARIMO PAŠAUKIT 
miss DOEY

SEELEY 3200
60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 

LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL. 
10% NAKTIMIS BONAI 

PROGA DĖL ĮSIDIRBIMO

GIMIMO REKORDĄ 

dirbanti prie svarbių

ATNEŠKIT

Tie dabar 
karo darbų nebus priimti.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

GERA VTETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 pp.

HELP VVAJTTKD — MOTERYS

SIUVĖJU — patyrusių prie siuvimo__
paduškų upholstered rankandams. 
$1.00 į valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
522$ Lake Park Avė. Plaza 5070

VYRAI IR MOTERYS

LENGVIEMS DARBAMS
DARBININKŲ

Moterų It vyrų, 17 metų ar suvirš. 
Tiktai pilnam laikui. Dieną ir naktį 
šiftai. Progą. įsidirbimo. Puikios 
darbo sąlygos: nauja gera transpor
tacija: pastovūs darbai po karo.

THE MEYERCORD CO. 
5339 W. Lake St.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

iMbai geros rfišlen moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Danly Machine 
Specialties, Ine.

2100 S, 52nd AVĖ.—CICERO, ILL.
DRILL PRESS ir MTLLING MA
CHINE OPERATORIŲ 5514 vai. į 
savaitę, karo darbai.
PROCUNIER SAFETY CHUCK CO. 
18 S. Clinton 5th floor.

VYRU ir VAIKINU reikia, dirbti 
shipping kambaryje, laikas ir pusė 
mokama virš 40 valandų. 60c į va
landą.

MEYER BOTH CO.
1935 S. Michigan

DARBININKŲ
75c j valandą. 48 vai. savaitė. Lai
kas ir pusė virš 40 valandų. Nuo
latini svarbūs karo damai. Atsišau
kite tuo jaus.

HOYNE INDŲSTRIAL 
SALVAGE CO.

2501 S. Hoyne Avė.

DIRBTUVĖS DARBININKŲ
Amžiaus 17—50 

Svarbi Karo Pramonė 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

ATSIŠAUKITE 
EMPLAYMENT OFISE 

4435 S WESTERN BLVD.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 

viršlaikio. 100% karo darbai.
CHICAGO VITREOUS 

ENAMEL PRODUCTS CO. 
1401-47 S. 55th Ct.

(5600 West — Cicero)

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVŪS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

Merchant Shippers Ass’n.
1858 S. WESTERN AVĖ.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

^ĮiĮ PIRKITE KARO BONUS!

. REIKIA 
VEITERKŲ

NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
Air conditioned Restaranas 
Valgis — Uniforms — tipai 

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY 
Lunchroom Union Station

Merginos.
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

ASSEMBLERS IK POWER 
MACHINE OPERATORIŲ 

100% Karo Darbai.
48 Valandas Savaitėje. 

Laikas ir pusė už Viršlaikį. 
Šviesi, švari moderni dirbtuvė. 

Patyrimas Nereikalingas.

NORTHERN ELECTRIC 
COMPANY 

________ 5224 N. KEDZIE

MOTERIMS
LABAI GEROS PROGOS PO 

KARO DARBŲ MŪSŲ 
TAIKOS LAIKU PRAMONĖJE 
Mums reikia dirbtuvėje pagelbinin- 
kių dabar — Geros darbo sąlygos 
— Viršlaikis mokant laiką ir pusę 
—Canteen ir Cafeteris ant vietos— 
Puikus ligoninės pienas.

Atsineškite pilietybės liūdimus.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
Nuo pirmad. iki šeštad. tarp 8 
'. vai. ryte ir 4:30 popiet. 
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.

2145 S. 54th Avė.—Cicero, UI

VYRŲ AR MOTERŲ
Prie lengvų darbų rakandų dirbtu
vėje. Darbas arti jūsų namų. Geros 
darbo sąlygos. Pastovus. Patyrimas 
naudingas.

KRUISSINK BROS.
3434 S. Ia Šalie Boul. 8446

Radio Darbas PARDAVIMUI

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami 

NUOLATINIS DARB.AS 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“Amerfca’s Smart Sėt” 

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

PARSIDUODA — Grocernė ir Bu- 
černė. su ar be namo. Gerai išdirb
tas biznis daugelio metų rezidenci
jos distrikte. Atsišaukite:— 2639 
WEST 65th STREET.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTU

INSPEKTORIŲ
Precision darbai. Turi būti A-l ir 
turi turėt vienų metų ar daugiau 
tame darbe patyrimo.

MERGINŲ
dirbtuvės darbams; su 

patyrimo prie drill press 
mašinų. 100% Defense

Lengviems 
kiek nors 
Ir milling 
darbai. Atsišaukite 1

3231 W. LAKE ST.

U PHOLSTERERS reikia prie pa
taisymo darbų. Pastovūs darbai. 
$1.35 į valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
5228 Lake Park Avė. Plaza 5070

Karo melu žmonės 
geriau valgo

Žinovai teigia, jog šiuo 
karo metu žmonės daug ge
riau valgo. Nors stalai ir ne- 
lūžta nuo įvairių skanumy
nų, kaip praeityje, tačiau 
šių dienų maistas žmonėms 
daug naudingesnis ir svei
kesnis, negu tas, kurį praei
tyje valgė.

Paraginkite savo pažįsta
mus kad jie užsisakytų įdo
miausią laikrašti “Draugą”.

REMKITE “DRAUGĄ“

Girtuoklis už degtinę ati
duoda: pinigus smuklinin
kui, sveikatą ligai, o sielą 
▼elniui.
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Krikščionių demokratų vaidmuo Italijoj
Italija netrukus bus priversta besąlyginiai pasiduoti 

sąjungininkams. Kito kelio jai nėra. Toliau kariauti ji 
nepajėgs, nes žmonės nori taikos ir, be to, kraštas yra 
blogame ekonominiame padėjime. Neišsilaikys ilgai ir 
gen. Badoglio vyriausybė. Ar anksčiau ar vėliau ji bus 
priversta atsistatydinti ir užleisti vietą tiems, kurie 
tuojau imsis pildyti italų tautos valią — eiti prie taikos.

Sąjungininkai, laikinai perėmę Italijos valdžią, tuoj 
sudarys galimumus tarti savo žodį dėl krašto ateities, 
valdžios formos ir jos sudarymo.

Yra rimtų davinių manyti, kad pokariniame Italijos 
atstatyme svarbų vaidmenį suvaidins krikščionių de
mokratų partija, kurią fašistai nugrūdo į požemius prieš 
dvidešimtį metų. Toji partija pirmiau buvo vadinama 
populistų (žmonių) partija, kurią įsteigė žymus kuni
gas Don Luigi Sturzo 1919 metais. Kun. Sturzo, dabar 
73 metų amžiaus, buvo fašistų persekiojamas ir dėl to 
priverstas iš Italijos išvažiuoti. Dabar jis gyvena Jung
tinėse Valstybėse ir čia darbuojasi savo krašto gerovei.

Tiesa, šiuo tarpu nežinoma, kiek dabar pajėgi yra 
Italijos krikščionių demokratų partija. Tačiau nieks 
neabejoja, kad italai gausingai jon rašysis, nes jos 
socialinė ir ekonominė programa, kuri pagrįsta krikš
čioniškais dėsniais, italams patiks. Ypač patiks tiems, 
kurie nekenčia fašizmo ir jokiu būdu nėra linkę nei 
prie socializmo nei prie komunizmo. Reikia neužmiršti, 
kad 1921 metais ši partija, tik po dviejų metų nuo savo 
įsisteigimo, pasiuntė į parlamentą net 101 atstovą. Tai 
buvo didžiausia paskira politinė grupė Italijoj.

Iš to galima spręsti, kad ši partija pokarinėj krašto 
rekonstrukcijoj vaidins svarbų vaidmenj.

Lietuvių balsas didžiausiame dienraštyje
“The New York Times” rugpiūčio 2 d. laidoje įdėjo 

ilgoką kun. Norberto Pakalnio, New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirmininko, laišką su antrašte — “Plea for 
Baltic Countries. ”

Laiškas parašytas Lietuvos, Latvijos ir Estijos de 
jure pripažinimo 21 metų sukaktį minint.

Atpasakojus kaip didelę pažangą buvo padariusi Lie
tuva laisvo ir nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu, 
priminus sutartis su Sovietų Rusija ir jos pažadas, 
kuriuos sovietai sulaužė, teisingai pabrėžia, kad nei 
Lietuvos, nei kitų Baltijos kraštų žmonės nenori, kad 
jų kraštai būtų sujungti su Rusija, bet trokšta būti 
išlaisvintais iš nacių okupacijos ir atsteigti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jų viltys yra sudė
tos į Atlanto Čarterį. Rašinys baigiamas svarbiu pa
reiškimu: “...mes norėtume garsinti savo vilt/, kad So
vietų Rusija pašalins vienintelę nesutikimo kliūtį Jung
tinių Tautų stovykloje, atsisakydama nuo savo impe
rialistinių siekimų prieš Baltijos valstybes. Iš tiesų, 
jau laikas Sovietų vyriausybei išlaisvinti dešimtis tūks
tančių Baltijos tautų kankinių, ‘apgyvendintų’ Rusijos 
Arktiko srityje ir sutikti, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija būtų priimtos į Jungtinių Tautų eiles.’’

Reikia pagirti New Yorko Lietuvių Tarybą ir jos 
pirmininką, kad taip efektingai iškėlė Lietuvos reika
lus didžiausiame ir įtakingiausiame dienraštyje Ame
rikoje. . _ . < *4 A7 3E 2. _ ’Bžaiu. .

Didysis tautosakos rinkėjas
Šiais metais suėjo 60 metų nuo didžiojo tautosakos 

rinkėjo kun. Antano Juškos dainynų “Svadbinė rėdą” 
išleidimo.

Kariu su savo broliu, kun. prcf. Jonu Juška, jis taip 
pat rinko žodžius lietuvių kalbos žodynui.

Kun. Antano Juškos, kaipo tautosakos rinkėjo, dar 
ligsiol niekas nėra pralenkęs.

Nacių barbarizmas
Overseas News Agency (ONA) gavusi iš Londono 

žinių, kurias paduoda lenkų telegramų agentūra, kad
kas savaitę vokiečiai išžudą 120 belaisvių Vilniuje.

Tam tikroje apylinkėje, kuri vadinantis Ponary, 
kiekvieną antradienį ir trečiadienį nužudoma po 60 be
laisvių.

Iš to galime susidaryti sau dar aiškesnį vaizdą, ko
kie barbarai yra Vokietijos naciai ir kaip didelis yra 
reikalas juos kuo greičiausiai sutriuškinti.

Argentina apsisprendžia
Iš gana patikimų šaltinių sužinoma, kad naujoji Ar

gentinos vyriausybė vis tik rengiasi nutraukti san
tykius su ašim. Prie to rengiasi labai atsargiai. Sako
ma, kad ji norėjusi tą žingsnį padaryti, kai sąjunginin
kai pradėjo Sicilijos invaziją, tačiau laikinai susilai
kiusi, kad neparodyti, jog Argentina dedasi prie jung
tinių tautų tik tada, kai jų pusėje .aiškiai maro pergalę.

Jau prieš mėnesį laiko Argentinoj pradėti registruo
ti Vokietijos piliečiai. Ką tas reiškia, aiškinti, berods, 
nereikia.

Ta proga paminėtina, kad naujoji Ramirezo vyriau
sybė siekia įgyti gyventojų pasitikėjimą, lengvinant 
jų ekonominį būvį. Be kitų dalykų, numažinamos butų 
nuomos, nuo penkių iki dešimties nuošimčių pakelia
mos darbininkų algos.

Lenkų ateities planai
Lenkija siekia atsistatyti nepriklausoma ir demo

kratiška valstybe.
Lenkijos Tautinė Taryba paskutiniame savo susirin

kime Londone nutarusi, kad tuoj, kaip tik kraštas bus 
išlaisvintas iš okupantų, pravesti ten demokratiškus 
rinkimus. Tuo reikalu vienbalsiai priimta cuitinkama 
rezoliucija, pridedant dar ir tai, kad valstybės konsti
tucija turės būti priimta tik tuomet, kai jau vokiečiai 
bus išvyti iš Lenkijos. Be to, tame pačiame tarybos 
susirinkime užgirtas naujojo premiero St. Mikoiajczyko 
nusistatymas laikytis savo predecesoriaus gen. Sikors
kio politinės linijos.

Reikia manyti, kad lenkų taryba ir vyriausybė iš
trėmime, siekdamos atstatyti demokratinę Lenkijos res
publiką, elgsis demokratiškai ir su savo kaimynais, iš
sižadant imperialistinių tendencijų.

Bolivijos šventė
Pietų Amerikos valstybė Bolivija yra pavyzdys, kad 

ir mažosios valstybės gali džiaugtis savo nepriklauso
mu gyvenimu. Bolivija savo gyventojų skaičiumi pri
lygsta Lietuvai: turi 3,426,000 žmonių, taigi ne ką dau
giau kaip Lietuva. Boliviją prisimename todėl, kad ji 
rugpiūčio 6 d. turi savo tautinę šventę, kuri jiems pri
mena 1825 metų rugpiūčio 6 d., kada Bolivija, buvo pa
skelbta nepriklausoma. Įdomu, kad Bolivija net ir savo 
vardą gavo nuo išvaduotojo — Bolivaro. Tai dalis se
nos garsiosios inkų imperijos. Dabar čia apie 50 nuoš. 
gyventojų yra indijonai, kalbą savo tarmėmis, o apie 
25 nuoš. maišytų. Kraštas labai kalnuotas, susisieki
mas sunkus, taigi ir kultūrinė pažanga nedidelė, daug 
neraštingų. Nemažai jų tarpe yra pasidarbavę katali
kų misijonieriai ir dabar Bolivijoje yra apie 2,780,000 
katalikų. Reikia tikėtis, kad įvestasis priverstinas moks
las išmokys rašto visus boliviečius. Seniau Bolivija bu
vo labai garsi savo aukso kasyklomis.

Šias žinias apie Boliviją paduoda LKFSB.

SPAUDOS APŽVALGA *] 
k- - - -  ■■ .. . . . . . . . . .
Didelė ir vertinga knyga

Pauliškų vienuolija tik ką išleido Labai svarbią kny
gą — “Outline History of the Church by Centuries”. 
Šią 1,100 puslapių knygą parašė kun. McSorley, pau- 
listas. Jos kaina $7.50.

Knygos autorius milžinišką darbą atliko. Milžiniš
kame veikale randame plačią labai sistematingai pa
rašytą Katalikų Bažnyčios istoriją visų amžių, visų 
pasaulio kraštų, su labai tiksliomis datomis, vardais 
etc. Autorius drąsiai ir tiksliai apsklembia ir pačius 
vėliausius pasaulio įvykius, kurie yra surišti su Baž
nyčios gyvenimu.

Ši knyga bus labai naudinga ne tik istorikams, re
liginėms mokslo įstaigoms, bet ir visiems istorijos ir 
mokslo mėgėjams.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Ketvirtadienis, rugp. 5, 1943

LIETUVIŲ KONFE
RENCIJA IR BOLŠEVIKAI

Po svietą pasidairius £ “ "a“ ?,
Lietuvių bolševikų laik

raščiai pačias didžiąsias sa
vo “kanuoles” paleido į dar
bą, kad atakuoti lietuvių 
patriotų šaukiamą Amerikos 
lietuvių konferenciją Pitts- 
burge.

Bolševikų viršūnės davė 
įsakymą savo agentams ei
ti j lietuvių draugijas, šmeiž 
ti Amerikos Lietuvių Tary
bą ir agituoti prieš siunti
mą į konferenciją atstovų.

Šie agentai sušilę dirba, 
kad tik trukdyti konferen
cijai.

Bet vargšams labai ne
vyksta. Susirinkimuose pra- 
kiša ir turi išeiti “ilgomis 
nosimis”.

IR JIE ŠAUKS 
KONFERENCIJĄ

Bolševikų lyderiai, maty
dami, kad lietuvių patriotų 
konferencija bus gausinga 
ir kad jos balsas, pakeltas 
už dar stipresnį Amerikos 
karo pastangų rėmimą ir 
Lietuvos išlaisvinhhą. su
galvojo šaukti savo konfe
renciją, sukviečiant jon vi
sus lietuvių tautos išgamas, 
pardavusius Lietuvą didžia- . 
jam jos kaimynui ir aiškiai 
dirbančius prieš Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atsteigimą.

MILŽINIŠKAS 
SKIRTUMAS

Tad, težino mūsų visuo
menė, kad į Amerikos Lie
tuvių Tarybos šaukiamą kon 
ferenciją rugsėjo 2 ir 3 dd., 
Pittsburgh, Pa., suvažiuos 
ištikimi Amerikos piliečiai 
ir trokštą padėti Lietuvai 
išsilaisvinti lietuviai, o į 
bolševikų šaukiamą susirin
kimą (kur ir kada jis bus 
dar neskelbia) bus sukviesti 
tie, kurie yra Amerikos de
mokratinės santvarkos prie
šai ir jos ardytojai ir tie, 
kurie iš kailio neriasi besi
darbuodami prieš Lietuvos 
žmonių teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą po 
šio karo.

Russian War Relief, Ine., 
praneša, kad per pastaruo
sius šešis mėnesius daugiau 
nei už milioną dolerių Sov. 
Rusijai pasiųsta įvairių reik
menų. Gi grynais pinigais 
Sov. Rusijai šelpti pasiusta 
iki $6.249,541.00. O kur dar 
Anglijos pagelba?

Tai bent sumos!
O kur bent vienas rublis 

iš Sov. Rusijos Amerikai su
šelpti? Juk ir Amerika ka
riauja.

Gal, Bimba, ar kit koks 
Stalino bambizas pasakytų? 
Prieš karą komunistai plū

do kapitalistus ir veikė, kad 
sugriauti ‘ ‘kapitalistines”
valstybes ir visur įvesti ‘‘že
mišką rojų”. Dabar patys 
džiaugiasi. Ne tik jie “safe- 
ty” po kapitalistų “padu”, 
ale dar ir savo “rojui” gali 
pašalpos duoti.

Geria vandenį, į kurį 
spiaudė. . „ .... _
. . ' ' -i j '/ , • , r

Daugelis mislija, kad ci- 
cilizmo lietuvių tarpe Ame
rikoj jau kaip ir nebėr. Ne
tiesa. Yra vietų, kur ciciliz- 
mas dar nuo “Šakės” gady
nės praktikuojamas, štai, 
jums priklodas.

reporteris.
“Apsiženyk, tai visos kva- 

rabos išnyks”, pagalios re
porteris jam sako.

“Kam man ženytis, kad 
mano draugai ženoti”, — at
sakė Andrius.

Vedusi moteris visuomet 
maloniai prisimena vyrą, 
kurs ją norėjo vesti, bet 
nevedė. O vyras dar mei
liau prisimena tą merginą, 
kuri nenorėjo už jo tekėti.

žmogus gali prie visko 
priprasti. Gali priprasti net 
ir prie bombų kritimo ir 
ekspliozijos. štai, kas pa
sakojama apie tris Kana
dos kareivius Anglijoj.

Stovykloje jie visi sykiu 
miegojo. Staiga, didelis 
triukšmas ir žemę judinąs 
sprogimas. Pasirodė, būta 
atakų iš oro. Pakilęs vienas 
kareivis paklausė:

— Ar čia perkūnija, ar 
, bombos?. ■ .

— Ne perkūnija, tiktai 
ta ir sprogsta.

— O aš maniau, kad vėl 
pradės lietus lyti, — pri
dėjo trečias, — apsivertė 
ant kito šono ir vėl saldžiai 
užmigo.

Brooklyn’e išeinančios ci- 
cilistų gazietos “N. G.”
Lawrence, Mass., reporteris 
su V. Lagūnų ir J. Vaškelio- 
niu nuvažiavo į Haverhill, 
Mass., pasimatyti su savo 
geru draugu A. Majausku. 
Sustojo jo biznio vietoj. Biz
nierius pastatė ant stalo 
bonką šnapso, o reporteris 
nuėjęs į daržą prisirovė ža
lių cibulių. “Užkandžiaujanti, 
girkšnojam ir Andrių per 
šerengą leidžiam už tai, kad 
viengungis, senbernis ir ka-

“ Benito Musolinį,, tasai 
‘cezaris’ su pelų kojom nu

virto” rašo raudonųjų lietu
vių gazieta.

Tai tik pradžia, tavorš- 
čiai. Yra Europoje ir dau
giau “pelų kojom” diktato
rių, kuriems taippat ateina 
dienos nuvirsti.

NAUJI PRIKLODAI
Girtuoklio vaikai badau

ja, smuklininko lėbauja.
Girtuoklio meilė mirtimi 

dvokia.

(Iš “Draugo“, 1918 metų 
rugpiūčio 5 d.)

Talkininkų ofensyvą... A- 
merikiečiai su prancūzais 
pradėjo ofensyvą prieš vo
kiečius pietuose nuo Sois- 
sons. Scissons talkininkų 
jau paimtas.

Baisūs vokiečių nuosto
liai... Prancūzų spauda ra
šo, kad Vokietija nuo karo 
pradžios ligi dabar neteku
si 4,760,000 kareivių. Karo 
lauke vokiečiai turi 5,430,000 
v7rJi-

IN TRENCHES, BŪT OUT OF WAR

AxU priioners of war at Camp Atterbury, Ind., work (and get pald 
for it) aa they wa.it for the fighting to cease Italians, 98 per eent 
of these internees are Catholics. A priest. an Army Chaplain, ia

• assigned to their spiritua! care. (NC-Acme photo.)

Ašies belaisviai dirba Camp Atterby, Ind. Jiems už dar
bą apmoka. Visi belaisviai italai. 98 procentai jų yra ka
talikai. Kariuomenės kapelionas paskirtas aprūpinti jų 
dvasinius reikalus.
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Raudonasis Kryžius - vargšų motina
(Atsiųsta)

mų, daugiau kaip už $10,- 
000,000 reikmenų,
drabužių, muilo ir kitų rei
kalingų daiktų buvo pasiųs
ta į Alliance of Red Cross 
ir Red Crescent Societies.

Įvairiais budais pašalpa

Tinkamas maistingumas 
šiandie yra būtina dalis gy
vybės. Mūsų pramonės mil
žiniška produkcija reikalau
ja pilniausios žmonių pajė
gos, dėlto tinkamas maistas
yra būtinai reikalingas svei- Ti ansportacijai 
katai. pašalpa Rusijos

Sunkiai dirbdamas žmo- dar padidės, 
gus, reikalauja maisto, ku
ris teiktų kuo daugiausiai buvo teikiama lenkų ir grai- 
energijos, reikalingų mine- kų moterims ir vaikams, 
ralų ir vitaminų Tūkstančiai vis tebėra pa-

Raudonasis Kryžius mai- bėgėlių stovyklose. Ki.i tūks 
tinimo skyrių įs.eigė prieš tančiai perkelti į Pietų ir 
20 metų. Praeitais metais Rytų Afriką, kur jie stei- 
šis patarnavimas žymiai iš- gia mokyklas, stato bažny- 
vystytas. Daugiau nei 300,- čias ir bendrai pradeda nau- 
000 šeimininkių lankė Rau
donojo Kryžiaus maitinimo 
kursus, kuriuos gali lanky
ti kas tik nori ir gauti pil
nų informacijų iš vietos 
Raudonojo Kryžiaus sky
riaus.

Raud. Kryžius rado, kad 
maistas yra svarbi dalis pa
šalpos darbo karo pabėgė
liams užsienyje. Tai liudija 
anksčiau Lenkija, vėliau Is
panija, Prancūzija, Anglija 
ir Kinija. Kuomet žmonės 
esti aprūpinti arba fiziniai 
barjerai nutraukia pašalpos 
darbą, R. K. tuojau kitur 
imasi to darbo.

Praeitą metą daug pašal
pos buvo teikiama Soc. So
vietų respublikoms. Nepai
sant transportacijos keblu-

ją gyvenimą.
Be maisto, medikalių if 

mokyklos reikmenų, Raudo 
nasis Kryžius neseniai iš
siuntė 500,000 drabužių į E- 
giptą pabėgėliams. Juos pa
gamino Raudonojo Kryžiaus 
savanoriai — darbininkai.

Praeitą žiemą ir pavasa
rį pienas, aliantų valdžių 
parūpintas, buvo išdalintas 
vaikams Šiaurės Afrikoj, ku 
rie su tėvais pabėgo iš Pran
cūzijos ir Italijos. Amerikos 
Raudonasis Kryžius taipgi 
parūpino tūkstančius kald-, 
rų. drabužių ir kūdikiams 
reikmenų.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
siunčiami dalykai išdalina
mi priežiūroj Intern2tion?l 
Red Cross Committee.

Koks charakteris yra blogas?
Blogo charakterio šaltinis 

yra puikybė ir perdėtas jaus 
mingumas. Puikybė gimdo 
jautrumą ir pavydą, o jaus
mingumas — ieškojimą sau 
patogumų, skrupulus, me
lancholiją.

1. Puikus (išdidus) cha
rakteris. Reikia pripažinti, 
kad nėra nieko aklesnio, 
kaip išdidi siela. Ji manosi 
esanti aukštesnė už visas 
kitas; ji viską priskiria sau. 
bet nieko Dievui; ji visada 
didžiuojasi, atsiliepia su pa
nieka apie kitus, yra staigi, 
viską laužanti, nori, kad vis
kas lenktųsi jai ir kad jos 
nuomonė visada turėtų vir
šų.

2. Jautrus charakteris. 
Jautri siela nuolat viskuo 
įsižeidžia; ji pažiūri į viską 
iš blogos pusės, visiškai ne
pakelia pabarimo ar prieš-

M
yt

1 •Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSIAS I 
KALNAS.
Turine didelį 

p a a i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Takiom Laikrodžius, Laikro
dėliu#. žiedus. Rašomas Plunk
snas <t Muzikalius Instrumen
tus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KOVOS RYTŲ SICILIJOJE

•'Drauaras” AjCici. pnotu
Britų 8-tos armijos kareiviai kovoja per perėją ir atakuoja priešo geležinkelio stotį

APIE ALASKOS UNIVERSITETĄ
A. Briška
studentų tuomi, kad vasa
ros metu jie užsidirba 
lėktinai pinigų mokslo 
tams.

Baso Kun.
Alaska turi ir savo aukš

čiausią mokslo įstaigą — u- 
niversitetą. kuriame abiejų 
lyčių jaunimas turi progą 
siekti aukštojo mokslo ir 
tapti įvairių profesijų žmo
nėmis. Ši mokslo įstaiga ron 
dasi Fairbankse. Universite
to pastatai gražūs, ruimin
gi, tvarkingai išdėstyti la
bai gražioje vietoje. Visa a-

už-
me-

stu-

rytų Sicilijoje. Britai pietuose, o amerikiečiai ir kanadiečiai šiaurėje smarkiai ašies 
jėgas spaudžia.

tik išoriniais dalykais ir pa
siduoda mažiausiai pagun
dai.

8. Skrupnlatiškas charak
teris siaurai ir klaidingai 
vertina visus daiktus, nuo
lat, įkyriai ir be jokio pa
grindo mėgsta grįžti prie at-. 
liktų išpažinčių, greit pasi- Į 
duoda pagaunamas neramu
mų, kurie paraližuoja visą 
tokio žmogaus dvasinį gy
venimą.

9. Melancholiškas charak
teris, kuris yra sunkenybė 
sau ir visiems su juo susi-

1 duriantiems, kiekvienai men 
kai sunkenybei atsiradus, 
netenka visokios drąsos. Vi 
sai teisingai sakoma apie tą 

taravimo ir visada mano, charakterį, kad tai yra liūd- 
kad tos pastabos ir pabari- numo charakteris, 
mai yra jos visai nenupel-; 
nyti. Dėl to tokios sielos 
nuolat susigraužusios, 
lat aimanuoja, pilnos anti
patijos, pasityčiojimo

3. Pavydas eiiarakteris.
Pavydas reiškiasi tuo. kad 

artimui kame nors pasise
kus, pavydi siela jaučia ne
pasitenkinimą. jai net skau
da dėl to. Pavydi siela įsi- 
vaizduoja, kad ji yra apei
nama, paliekama nuošaliai, 
kad jąja niekas nesidomi 
o tik kitomis; ji nuolat už
imta kitų sekimu.

4. Nelygus charakteris y-
ra pilnas prieštaravimų. Kas 
patiko vakar, šiandien jau 
nebepatinka. Originalumas 
ir kapryzas yra svarbiausia 
to charakterio žymė; toks 
žmogus sunku suprasti ir 
pažinti. Vieną ir tą patį da
lyką čia jis garbina, giria, 
čia tuojau kritikuoja. ___
drai. tie žmonės visada no
ri kito, negu jie turi; jie no
ri būti kituose namuose, tu-

l rėti kitą užsiėmimą, kitą 
t rūbą ir t.t.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMO DIENOTVARKĖ

Rugpiūčio 11 d. 1943 m. Hotel New Yorker, N. Y. Sei
mas prasidės šv. Mišiomis 9 vai. ryto Aušros Vartų baž
nyčioje (32 Dominick St. New York City) už Amerikos 
pergalę ir Lietuvos nepriklausomybę.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
LAFAYETTE 8617

Matome, kad blogo 
rakterio žmonės patys 

nuo’ čia ir kankina kitus.
Taip pat matome, 

dalykai gali komplikuotis 
arba susikomplikavę greit 
išsipainioti, žiūrint kokio 
charakterio yra žmonės, ku-j 
rie vadovauja. Tauta, visai 
rami taktiškos valdžios vai-

l j
dona, sujunda, susiskaldo, 
net pakelia revoliuciją, kai 
tik patenka į netaktingo, į- 
kyraus, nediskretiško, visus 
įžeidžiančio ir įtartino va
do rankas. Blogam charak
teriui niekur nesiseka ir 
vietoj kaltinti dėl tų nepa
sisekimų save, jis kaltina 
visus tuos, kurie turi nelai
mės gyventi kartu su juo 
Blogas charakteris giriasi 
niekam nepataikaująs ir tai, 
ką turįs pasakyti visiems 

°Ben* tUF*S drąsos pasakyti tie
siai į akis. Jis taip pat įsi
vaizduoja valdąs visų šir
dis; tačiau jis jas valdo tik 
baime, kurią įvaro visiems, 
ir greit pastebi, kad jo įta
ka tėra tik išorinė ir yra

5. Egoistiškas charakteris palaikoma tik prievarto (L) 
viską suveda į save, ieško į 
tik savo patogumų, yra rei
kalaujantis, nekenčia sun- į 
kesnių darbų if sau reika
lauja tik to, kas lengviau
sia ir maloniausia.

6. Išsiblaškęs charakteris 
yra toks, kuris niekada pil
nai nesusikaupia prie savo 
uždavinio, lengvai pasiduo-; 
da vaizduotės svajonėms ir 
paviršutiniškai atlieka visus 
darbus.

kaip

Seimo atidarymas malda 10:30 vai. ryto. 
Pirmininko žodis.
Prezidijumo.ir komisijų rinkimai.
Pereitų metų seimo protokolo skaitymas.
Centro valdybos pranešimai:

a.
b.
c.
d.

K. V.
Pašalpos komisijos pranešimas.
“Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai’’, knygos ko

misijos pranešimas.
Centralinių Organizacijų Dvasios Vadų pranešimai:

a. Federacijos
b. S. L. R. K. A.
c. Moterų Sąjungos
d. Darbininkų

Vyčių
f. Vargonininkių sąjungos
g. S udentų ir Profesionalų Sąjungos

Paskaita “Mūsų Atsakomybė’’, kun. dr. Kazimieras

Pirmininko
Iždininko
Sekretoriaus

Vice-pirmininkų
Biuletenio redaktoriaus pranešimas.

|

7. Paviršutiniškas cha rak 
1Į teris yra toks, kuris neturi 
į rimto pagrindo, tenkinas?

e.

10.
Urbonavičius. "

Kunigų Vienybės Biuletenis.
Katalikų Spaudos Reikalai.
Centralinės Organizacijos ir jaunimas.
Lietuvos Atstovybės prie Vatikano ir nuo karo nu

kentėjusių lietuvių šelpimas.
15. Lietuvai medikamentų klausimas.
16. J. A. V. Episkopatui laiškas.
17. J. A. V. Valstybės Departamentui memorandumas

11.
12.
13.
14.

Alaskos universiteto 
dentai, baigę mokslo metus, 
skuba į darbus. Vieni vyks
ta į kasyklas, kiti į žuvies 
pramonę, ir t. p. Ir taip per 
atostogas jie užsidirba pi
nigų sekančiam mokslo me-pylinkė apaugusi pušinais 

ir beržais, žiūrint per langą 
tolumoje matyti milžinas 
kalnas McKinley su amžinu 
sniegu ir ledais viršūnėje. 
Apylinkės vaizdas jaunam 
studentui daro tiek įspūdžio, 
kad jis niekuomet gyveni
me nemano skirtis su tuo 
kraštu; studentai linksmi ir 
turi savo himną, kuris daž
nai skamba imi versi te to 
kambariuose ir lauke.

Alaskos universitetas ne
gali didžiuotis savo amžiu
mi: yra jaunas, bet gali di
džiuotis tuo, kad mokslas 
pastatytas aukštame laips
nyje; žodžiu, lygus U. S. u- 
niversitetamš.

Mergaitės studentės ran
da užsiėmimą miestuose ir 
miesteliuose. Jos daugiau
siai suranda sau darbo krau
tuvėse, valgyklose patarnau 
tojomis ir įvairiose dirbtu
vėse. O Alaskoje darbinin
kui, norinčiam dirbti, gali
ma uždirbti daugiau, negu 
kur kitur. Tokia proga va
saros metu naudojasi dau
gelis studentų iš įvairių U.

i

Į S. valstybių. Kitokiu būdu 
jie nebūtų turėję progos iš
eiti universiteto mokslą. 
Kaip studentai visų univer
sitetų, taip ir Alaskos jau
čia savo priedermę karo rei
kale. Dėlto šalę mokslo suo
luose, yra pasirengę su ka- 

i riuomene ginti savo šalį nuo 
priešų.

Pastaruoju laiku univer
sitete tiek padaugėjo stu
dentų, kad patalpose pritrū
ko vietos. Dėlto daugeliui 
buvo atsakyta vieta dėl tos 
priežasties.

Dr. C. Bunneli visą savo 
laiką ir jėgas pašvenčia u- 
niversiteto kėlimui ir Alas
kos apšvietai. Jis gyvena 
mažame namelyje, keliasi 
anksti prieš šeštą valandą 
ir diena iš dienos rūpinasi 
visais universiteto reikalais.

Šiuo metu universitetui 
būtinai reikalinga didesnės 
patalpos ir pagerinimai. Jau 
1941 m. universiteto rekto-

Universiteto prezidentu y- 
ra C. Bunnel, sūnus vieno 
Pennsylvania ūkininko, bai
gęs Bucknell universitetą 
su pasižymėjimu 1900 m. ir 
išvyko į Alaską. šiaurėje 
ant Wood salos indėnų mo
kykloje jis užėmė mokytojo 
vietą. Taipgi iki 1922 m. bu
vo vietinių teisėjas. Jau se
niai Alaskos gyventojai ne
rimo be savo aukščiausios 
mokslo įstaigos, kur jauni
mas galėtų siekti mokslo. 
Pagalios, 1922 m. paskelb
tas universiteto atidarymas 
su C. Bunneli priešakyje. 
Pradžioje studentų buvo k- 
bai mažai. Atidarymo dit- 
ną įsirašė tik šeši studen
tai. Bet, laikui bėgant, stu
dentų skaičius augo ir da- _*. xxx. lUAIi ¥ VI 01 VVkU XVXIVU- 
bar visuose universiteto sky j-jug prašė valdžios paskir- 
rruose randasi 400 studen- įį $362,000.00, kad būtų ga-

Įima pastatyti universitetą
Universiteto knygynas y- kaip reikia. Bet gavo tik 

ra turtingas įvairiomis ve r- $00,000.00. Aišku su tokia 
tingomis knygomis. Be to. suma negalima didelių da^- 
iš U. S. gauna apie 140 įvai
rių moksliškų leidinių. Stu- 
z~l Vi 4" «-» t 4- — J _ — - — -j

i ir atvykę iš U. S.
Pusę Alaskos gyventojų 

sudaro eskimosai ir indš-

. .. 7 C ------dentai yra vietos jaunimasapie Amerikos lietuvių šiame kare bendradarbiavimo .
pastangas.

18. “Catholic Lithuania” knygos klausimas.
19. Kunigų trūkumas pokarinėje Lietuvoje.
20. Labdarybės draugijų organizavimas (St. Vincent nai, bet reikia stebėtis, kad 

de Paul).
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Karo veteranų organizavimas. 
Blaivybės draugijų organizavimas. 
Taupumas — J. A. V. karo bonų pirkimas. 
K. V. konstitucijos pataisos. 
Rezoliucijų priėmimas.
Kultūros Institutas.
Nauji sumanymai.

28. Malda už kenčiančią Lietuvą ir K. V. mirusius narius.
29. Seimo užbaigimas malda.

i 
I

f

Kun. J. A. Karalius, pirmininkas l

kų nuveikti. Visi universite
tas turi savo* studentams Ii- 
gonines, Alaskos gi univer
sitetas to neturi. Susirgus 
studentui, jis siunčiamas į 
artimiausio miesto ligoninę. 

Baigę Alaskos universite
tą gauna geras vietas, vieni 
Alaskoje, kiti čia, grįžę į 
U. S. Daugelis baigusių A- 
laskos universitetą studentų 

z'ejus. kuriame sukrautos gauna darbus valdiškose i- 
senovės 
eskimosų, indėnų ir rusų lai-1 
kų. Muziejuj yra spaustuvė 
pirmojo Alaskos laikraščio 
(1894 m.).

Alaskos universi’cto stu
dentai skiriasi nuo U. S.

universitete randasi tik ke 
Ii eskimosai ir indėnai stu 
dentai. _ „

Prie universiteto yra mu- lasK0s studentų
. crauna HarKna tralrličb-rvon 5.

Alaskos liekanos: 3taigose su «eru
Alaskos universiteto stu

dentai mokslo metu gyve
na universiteto pastatuose. 
Prieš karą mokėdavo už 
kambarį; $10.00 ir $35.00 už 
valgį. Mokslas būdavo dy
kai.

FACTS YOU NEVER KNEW!!.»
By Bob Dart

OP CANNlNG WAS

P?AC TlCAL , hOWE VE P

w£ll,\nhich partWHAT YEAR
MODtL
6lT?

. NEW JER5EY MACHINIST UNOE8TOOK AS A ►•HOBBY.BUILDING AN AUTOMOBILt ENTlRELY 

BY HAND...THIS FEAT TOOK HIM TwELVE YEARS, 
VORKING ON AN AVERAGE FjVĘ HOuRS PER tVY.

D'VA MEAN?

ESEARCH The ANIMAL movth
■ 10 BE CLEANER THAN IMAT0F MAN. 

'HEMICAL CHFFERENCESINTHE 
ANIMAL SALIVA RE9ULT IN A į 

LOW BACTERIA COUNT.

GOTfĄ

A TROPlCAU BlftD , LbNG-ftEvC 
BY THE ANClENT EGVPTlANS, 
AbGPT A-r CATGFHNG LOCUSTį 
TOGETHEft WlTH THE BiBUCM. 

CORCHNGS OF UXU5T iHVASiONS 
\THE EGYPTlAN VENCO*- 
'COMPOF“"" '
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

^ ========

Įamžinkime savo 
vardą

Planuojama lietuvių sene
lių prieglaudas rūmus už
baigti ir jų vidų tinkamai 
ištaisyti. Bet kad greičiau 
šį darbą atlikti, yra reika
linga skubi ir stipri visuo
menės pagalba,. Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjunga, ku
rios iniciatyva prieglauda 
statoma ir kuriai tenka di
džioji našta ir atsakomybė, 
jaučia, kad prie tokių dar
bų, kaip labdarybė ir prieg
laudų statymas, tai nėra vie 
nos kurios draugijos ar są
jungos darbas, bet visos vi
suomenės reikalas. '

Šiuo tarpu geriausia ir 
greičiausia priemonė pagel
bėti labdariams ir pagrei
tinti prieglaudos baigimą y- 
ra —

— Ar klube besidarbuo
jant neteko sutikti daugiau 
lietuvių?

— Porą sutikau. Vienas 
iš Chicagos, o kitas buvo 
muzikantu.
NEBEREIKIA KAREIVĖ
LIAMS SLANKIOTI 
SANKRYŽOSE

pramogos
— KĄ PASAKOJA LIETUVIS KLŪBO DIREKTORIUS.
— 15 MOTERŲ IR 60 MERGAIČIŲ, PASIRUOŠUSIŲ 
PAŠOKTI, PAKALBĖTI. — IŠVYKOS Į MIŠKĄ 
ŠIAUDŲ VEŽIME. — KĄ KAREIVIAI ĮŠNEKA 
REKORDUS, SIUNČIAMUS MAMOMS IR 
SUŽIEDUOTINĖMS ?

f

UMPIRE PINELLI TO THE RESCUE

I

užsi-
minės ir už mus melsis.

Kas šį kilnų darbą norė
tų padaryti, tesikreipia į 
Labdarių Sąjungos kuopas 
arba tiesiog pas kun. A. 
Linkų, prieglaudos statymo 
komiteto pirmininką, 4557 
So. Wood St., Chicago, III. 
Ten gausite visas reikalin
gąsias informacijas.

Ligšiol jau atsirado keli 
geradariai, kurie įrengia 
kambarius prieglaudoj.

Paskutinėmis die n o m i s 
šiam tikslui paklojo $200.00 
p. Šleinis, kurs kiek pir
miau buvo davęs $300.00. 
Tuo būdu jo vardu bus į- 
rengtas prieglaudoj kamba
rys.

Praėjusiame Labdarių Są
jungos centro susirinkime 
paaiškėjo, kad Ciceroje jau 
atsirado trys lietuviai, ku
rie paseks Šleinio pavyzdį 
— įamžins savo vardus prie
glaudoje.

Tad, į talką lietuvių sene
lių prieglaudai baigti!

I

Mickey Owen, Brooklyn catcher, on the giound with 
Walter Cooper, Card’s catcher, on top, his head twisted 
under Owen’s chest pad, in free-for-all during game at St.1 
Lou Pinelli holds back pitcher Les Webber, who allędgedly 
1.hrew bean balls which arroused Cards’ irę.

(Acme Telephoto)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

šeštadieniais — dideli šo
kiai.

Sekmadieniais — iš ryto 
kava ir užkandžiai tiems, 

i kareiviams, kurie buvo mies 
tely bažnyčioje.

.Vėliau — moterys atneša 
pyragaičių, keksų, kavos, ki
tų skaiėsiu ir kareiviai ne
mokamai vaišinami.

Kalėdose, 4 July suruošia- 
mos vaišės prie nukrautų 
stalų. Velykose — duodama 
kia.ušinių-margučių.

Šiaip jau metų bėgyje pa
daromi išvažiavimai: gauna 
arklius su vežimu, priklotu 
šiaudų, susėda čia kareiviai 
su vietos jaunimu, išvažiuo
ja kur į mišką, kepa deš
reles.

I

t

prieglaudos rūmuose Įam
žinti savo vardą, įtaisant 
juose kambarį savo var
du.

lbd

Kambario įtaisymas kai 
nuoja penki šimtai ($500) 
dolerių. Galite jį įrengti sa
vo vardu, ar savo tėvų ar 
ko kito atminčiai. Tai gali 
padaryti ne tik paskiri žmo
nės, bet ir draugijos bei or
ganizacijos.

Statome gražiausius ir 
brangiausius paminklus prie 
savo mylimųjų ir artimųjų 
kapų. Bet tie paminklai yra. 
šalti, kaip ir pats kapas. Jie 
neneša naudos mirusiųjų 
sieloms, neneša naudos nė 
visuomenei. Kas kita su pa
minklais prieglaudose, ligo
ninėse, mokyklose, knygy
nuose ar kitose panašiose vi
suomeninėse įstaigose. Jei 
kas pagelbsti tas įstaigas 
išstatyti, įrengti, padaro di
delį gerą savo artimui, nu
sipelno visuomene/ ir savo 
vardą įamžina.

Sakysim, jei kurie iš mū
sų savo vardu įrengsime lie
tuvių senelių prieglaudoj 
kambarius, ar šiaip ką rei
kalingo ir naudingo ten į- 

taisysime, tie gyveną sene
liai mūsų vardą visuomet

i

Rudeninis labdarių 
piknikas
(Atsišaukimas į draugijas) 
Didž. Gerb. Draugija:

Lietuvių Labdarių 
gos centro rudeninis 
kas bus sekmadienj, 
jo 5-tą d., labdarių 
“Margučio” artistų
išpildys gražią programą. 
Bus rodomi krutamieji pa
veikslai. Be to, išlaimėji- 
mams skiriama
paršas ir peųki doleriai pi
nigais. Visas pelnas yra ski
riamas senelių prieglaudai 
baigti statyti. Kalbėtojais 
pakviesti aukšti valdžios 
žmonės.

ne- 
tu

— Ar daug tokių ŪSO 
klubų yra?

— Gal apie tūkstantį. 
Man, — pasakojo lietuvis 
direktorius, — tenka dirbti 
katalikų klube. Katalikai 
šioj srity gražiai darbuoja
si, turi apie 300 klubų. Jų 
išlaikymas nemažai kaštuo
ja, po kokius 700, po 1,000 
dolerių per mėnesį ir dau
giau kiekvienas klubas. Bet 
jie naudingi. Ir mūsų mies
telyje, kai nebuvo klubo, ne
buvo kur kareiviams eiti. 
Atvykę į miestelį, būdavo, 
užeina pažiūrėti krutamųjų 
paveikslų, o toliau — stovi. 
Sėdi būdavo kur ant kampų.

Dabar turi kur sustoti, 
apsivalyti. Nupirkome apie 
10 lovų, tai jei kuris negau
na viešbuty vietos, pastato
me nakčiai klube lovelę.
KAREIVIŲ MORALĖ 
GERA

APRŪPINA VISKUO 
KAREIVĖLĮ

Atėjęs į klubą kareivis 
gauna skustuvą, gali išsi
maudyti, apsiprausti, nusi
kirpti, drabužius išsivalyti 
ir išlyginti (suprosyti) ir 
nieko jam nereikia už tai 
mokėti. Prie baro pigiausio
mis kainomis gali pirkti 
sandvičių, kavos, cigarečių.

Klube daugelis laiškus na
miškiams parašo. Yra ir ma
šina, kurios pagalba galima 
rekordus padaryti, o vėliau 
nusiųsti į namus. Įšneka 
daugelis rekordus dėl tėvų, 
žmonų ar sužieduotinių.

— Ką jie sako į tuos re
kordus?

Gurkšnojome džindžirėlę, house; visi gali ateiti, 
su mielu svečiu iš Tekso vai- J imti kaip kam patinka. ’ 
stijos. Tai buvo jaunas, 30 
metų lietuvis, bet jau direk
torius ŪSO klubo Lampa
sas mieste, netoli nuo Camp 
Hood — Antanas Gatavec- 
kas.

Jo vadovaujamas klubas 
turi nemažą personalą: mo
terį — asistentę, du žmo
nes prie baro, pora dženi-
torių, sekretorių. Be to tu-Į 
ri ponių ratelį, iš viso apie 
15, kurios po 2, po tris kas
dieną pasidarbuoja klube, 
padėdamos priiminėti sve
čius. Yra dar visas mergai
čių talkininkių kadras — a- 
pie 60, jos po kelias kasdie
ną ateina pasikalbėti su at
vykstančiais kariais, pašok
ti. Klubas turi automatinį 
patefoną, yra muzika, yra 
šokiai.
SAVAITĖS PROGRAMA

mininkas paruošė parvežti Klubas turi savo nusisto- 
namo. Kas tik jas valgė, vi- vijusią tvarką: Pirmadie- 
si Domininkui dėkoja. niais — rodomi judamieji

Be to, nuo Taujenių ga- paveikslai. Antradieniais — 
vau dovanų stirnos odos senobiniai šokiai. Pakviečia- 
“šliperius” vietos indėnų žmonės iš miesto su sa- 
rankomis padirbtus. Minkš- v°tišku orkestru ir šoka, į- 
ti, gražūs, patogūs. sižiūrėję su jais ima maišy-

^risiminusi indėnus, jų *r kareiviai, 
ten yra nemažai. Keletas mo Į ------------------
terų indėnų yra susituoku- na-ktis : lošiama bingo 
sios su baltais vyrais. Man kiti lošimai. Laimėtojai gau- 
teko keletą kartų kalbėtis dovanų.
su jomis apie uogų pajus 
arba dėjimus į stiklus (pre- 
zervavimą). Matyti, yra ge
ros šeimininkės. Vieną in
dėnių sutikau 103 metų. 
Menkai beprigirdi ir mažai 
supranta anglų kalbą. Gi 
jaunos mergaitės, lankiusios 
mokyklą, kad ir moka an
gliškai, bet nei su kuo ne
kalba. Jų motinoms ką tai 
sumurmėjus, jos eina šalin. 
Pačios motinos irgi nekal
ba.

Labai įdomavau žemės ū- 
kiu. Pasirodo, juo toliau j 
šiaurę, tuo mažiau ūkinin
kų, nes nieks negali miškų 
praretinti. Į pietus važiuo
jant, jau daugiau yra ūki
ninkų. Matyti, avižas jau 
piauna, bet kornai taip ma
ži, tartum, vakar būt paso
dinti. Bulvės labai didelės.

Prie klubo yra priskirtas ir 
kunigas. Jo parašas, drau
ge su direktoriaus, eina ant 
čekio. Kunigas ateina pasi
kalbėti su katalikais, kurie 
kokių klausimų — proble
mų, ar tai apie vedybas, ar 
apie kitką. Yra nemažai ka
reivių bei jų sužieduotinių, 
pereinančių į katalikus. Klu
be gauna religinių knygučių, 
rožančių, medalikėlių, tuo 
daug kas interesuojasi, net 
ir iš nekatalikų. Nusiunčia- 
me į kempes. Kareiviai re
ligija interesuojasi.
VERŽIASI Į FRONTĄ

— Kaip jų dvasia, mora
lė?

Atostogų Įspūdžiai
i

Bridgeport. — Nieks 
gali būti maloniau, kaip 
rėti gerus draugus.

Iš mano gerųjų draugų 
yra Domininkas ir Ona Tau
jeniai, gyveną Carter, Wis., 
kur praleidau tris savaites. 
Vieta ir apylinkės tikrai gra 
žios ir žavėjančios.

__ __ y
D. Taujenis mane pave

žiojo vingiuotais keliais, ku
riuos medžiai savo šakomis 
laiko žlpsiautę. Keliai daro 
neapsakomo įspūdžio. O tų 
stirnų! Reikta net išlipus iš 
auto “paprašyti”, kad nu
bėgtų nuo kelio. Stirnos šią 
vasarą nėra išgązdintos, nes 
draudžiama šaudyti. Apie 
namus bėginėja, tartum, bū
tų naminės.

f
O, žuvies, taipgi galybė, 

nes toj apylinkėj labai daug 
ežerų. D. Taujenis, nors už
imtas savo bizniu, vienok 
randa laiko ir žuvauti. Žiū
rėk, už poros valandų ir par
neša virtinę lydekų, kurios 
sveria po keletą svarų. Jis 
moka gerai žuvauti, o Ona 
tą žuvį gerai paruošti val
giui. Tiek daug suvalgėm, 
ir dar 12 didelių lydekų Do-

I

Sąjun- 
pikni- 
rugsė- 
ūkyje. 
grupė

veršis,

Visus gerb. draugijos na
rius kviečiame į pikniką. 
Prašome tą dieną iš namų 
nieko nesivežti, nes labda
rių ūky bus visokio maisto 
pakankamai. Galėsime patys 
viešėti ir savo draugus vai
šinti. Kas dar nematė se
nelių prieglaudos namo, bus 
gera proga pamatyti. Pama
tysite, kaip vedamas ūkis,

Greased Lightning

Thi» N»vy gunpolnter operating the »ntl-elrcr»ft gune of a speedy 
MTB boat ia backed up by kltchen greito talviged drop by drop by 
patriotic American houtewiveo. A pound of watto fat (31 tablespoon- 
fule) turned In to a meat dealer today wlll be proceooed Into glycerlne 
prgently needed for gunpowd«r and medicinos wlthin three weeka.

kaip įrengta laikinoji kop
lyčia.

Su šiuo laišku siunčiame 
12 tikietų. Prašome visus 
parduoti ir pinigus grąžinti 
Labdarių Sąjungos iždinin
kui kun. A. Linkui, 4557 S. 
Wood St., Chicago, HL

Anast. Valančias, pirm. 
Ona Jasper, sekretorė.

»
PRANEŠIMAS

AT 1 DAR YT A Naują Lietuvių 
Grocernė,, Saldainiu ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuvė.

Taipgi parduoda Šviežius iš ūkio 
kiaušinius. Pienas parduodamas 
kvortomis, kartonais, pusgalio- 
nais ir galionais.

Dėl Vištų Užsakymus 
Priimame Čionai 

ICE CREAM 
Kreipkitės

GASPARAITIS GROCERY
1446 S. 50th Avė. Cicero.
(Skersai iratvės nuo fiv. Antano 

par. bažnyčios; ant Šiaurvakarinio 
kampo).

i

Trečiadieniais — “geimių
ir

i

Ketvirtadieniais — turna- 
ment — rungtynės pingo 
pong, šaškių ir t.t.

Penktadieniais — open

D. ir O. Taujeniai yra bu
vę Bridgeporto biznieriai ir 
daugeliui pažįstami. Jiems 
yra labai malonu, jei užgirs
ta apie kokį ten pažįstamą. 
“Draugą” ir kitus laikraš
čius gauna tą pačią dieną 
11 vai. ryto. Pirmiausiai žiū
ri, kas naujo pasauly, o pas
kui skaito žinias iš Chica
go, kas vakar įvyko.

Baigiant rašyti, prašom 
D. ir O. Taujenių priimti 
nuo manęs didelį; ačiū už į- 
vairias dovanas ir už žuvis. 
Kurie ją valgė, visi gardžia- 
vos ir sakė, kad tokios Chi- 
cagoj negalima gauti.

Rožė Mazeliauskienė

— Panašiai kaip laiškuo
se: apie sveikatą, savo dar
bus, kad dar neženoti. Ku
rie turi balsą — padainuo
ja, o kiti, kad ir neturi bal
so, įdainuoja — vis dėl sa
vųjų.
PRIELANKŪS ŽMONES

— Kaip ten žmonės lai- 
j kosi kareivių atžvilgiu ?

— Gerai. Priima į namus, 
duoda valgyt, apnakvina. 
Sekmadieniais nusiveža į f ar 
mas, kur arklius augina, čia 
jie gauna pajodinėti.

I

— Gera, puiki. Daugeliui 
tik nusibosta ilgai būti kem
pėse, nori plaukti per jūras, 
veikti ką nors. Visi pasitiki 
USA armija, laimėjimu ir 
dėl to greičiau veržiasi į ko
vos laukus, kad kartais be 
jų karas nepasibaigtų...

K. J. Prunskis

Geriau būti pirmaeiliu dai
ly de, kaip antraeiliu kalbė
toju. — S. Marden.

FAMOUS CLOSE ^HAVES By Barber Sol

DIRBTUVES Tjį^

!

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa* 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

CEU (TFAME/^ africa 
A NAZ1 SPY5 BOOK CONTAINING 
VITAI OA1A ON SWP MOVEMENTS 
MMS SNARED M TIME. THE SPY 
USED HIS CEU. ANO FREE-TMJ0N6 
PR1SON MATĖS AS A SOURCE?

Parlor Setų Išdirbėjai
JUOZAPAS KAZJKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

VISAS DARBAS
IR MATF.RIOI.AS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius matėriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.

/NSULIN T/NSEL!pleasof 
A W0MAN ADD1CT FOR DRUGS M 1927 
GAVĘ DR. MAN FRED SAKtL HIS FIRST 
OPPORTUNITY TO HELP THE MEH- 
TALLY UNBALANCED. A NEEDLE, 
C0NTA1NING INSULIN HELPED THOSE 
SO AFFUCTED.'

£EFT, R/GHT' A PlffS BITE 
SEVERED A TENDON ON HIS RlGHT 
ARM, FORCING MAESTRO JOHN N Y 
LONG TO ŪSE HIS LEPT HAND TO 
PLAY THE VOUN. INSTEAD OF RETARD-
1X6 THE tJUTH, IT W0N H1M ACCLAIM.'

AARBTRSOL
SING AGAŽN THE STAR 

SPANGLED BANNER 
UVE AGAIN TU AT , 

GLORlOUS OCAMA 
JUY BONOS ANO tTAMPS
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Aušros Vartų parap. 
prisirengimo darbas 
eina visu smarkumu

West Side. — Džiugu pra
nešti, kad šią savaitę Auš
ros Vartų parapijoj eina di
delis judėjimas: susiorgani
zavo didelis būrys gabių šei
mininkių ir jų pagelbinin- 
kių, bartenderių, ir šiaip 
prie įvairių darbų darbinin
kų, ,su klebonu priešakyje; 
skubiai daro planus ir pri
sirengimus, kad ateinantį 
sekmadienį, rugpiučio 8 die
ną, Vytauto parke gausiai 
suvažiavusius vietos para
pijiečius ir iš kitur svečius, 
kuo gražiausiai priėmus ir 
pavaišinus. Aušros Vartų 
parapijonų ir jų klebono vai
šingumas žinomas, nes tas 
patiriama kiekvieną sekma
dienį parapijos “Rūtos” dar
že. Na, o ką jau bekalbėti 
apie ateinantį sekmadienį 
Vytauto parke, kur randasi t 
puikiausi patogumai ir įren
gimai.

Taip pat malonu pastebė
ti, kad daugelis parapijiečių 
jau grąžino pinigus už pri
siųstas dovanų knygutes, i w , . >

GREITAI SKRENDA Išleistuvių puola
Liepos 31 d. nemažas bū

rys svečių susirinko Micko 
namuose, Marąuette Park, 
kad išlydėti Mickų jauniau
si sūnų Alfonsą i T. T. Ma
rijonų kolegiją, Thompson, 
Conn. Alfonsas jau yra pri
ėmęs pirmuosius apžadus 
Tėvų Marijonų Kongreg. ir 
pasiryžęs siekti kunigo luo
mo.

t Wesi Pdlmano 
naujienos

Parapijos pikniką®, įvy
kęs liepos 25 d., Vytauto 
parke, davė pelno $700.00. 
Klebonas kun. M. Svarlis y- 
r,a dėkingas visiems, kurie 
piknike dalyvavo, aukojo ir 
dirbo.

1

Praeitą savaitę sekantieji 
kareiviai turėjo “furlough” 
ir aplankė savo tėvelius: Ri
čardas Sadula, Juozas Rai
la, Staniey Jovaišas ir bro
liai A. ir J. Matuliauskai. 
Visi gražiai atrodo.

Pranešimai žiavimo, taip pat turime
w — ■

svarbių reikalų svarstymui.

Lt. Col. Cass S. Hough 
buvo apdovanotas DFC An
glijoje dėl skridimo žemyn. 
Jis leidos žemyn 780 mai
lių greitumo per valandą.

Puotoje be giminių, daly
vavo taip pat kleb. kun. A. 
Baltutis, vikarai kun. S. 
Petrauskas, kun. V. Urba ir 
kun. A. Zakarauskas, arti
mas giminė. Taipgi didelė 
garbe buvo puotoje turėti ir 
kapitoną Victor Yušką ir jo 
brolį Ensign Albin Yušką 
iš Cicero, kurie šiuo laiku 
vieši pas tėvelius.

Parapijos savaitiniam laik 
raštelyje “Ž.Ž.Ž.” buvo pa
skelbta, kad iš mūsų ne
skaitlingos . parapijos Dėdės 
Šamo kariuomenėje jau tar
nauja 92 jaunuoliai. Pasi
darė nemažas trūkumas pa
rapijos veikime; bet visgi
sekmadienių kolektos būna, tas, kuris puošia ne tik kū-

• v rxr\ w . • • i

Parapijos klebonijos vi
dus labai puikiai pagražin
tas; naujai išdažyti kamba 
riai, kai kurie išpopieruoti 
Sakau, padaryta artistiškas • 
darbas. Dabar tuoj bus pra
dėta valyti ir dekoruoti pr 
rapijos mokykla ir korido-t 
riai. Rap,

Gražiausias drabužis yra

Bridgeport. — ARD 2 sky 
riaus mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, rug
pjūčio 6 d., po pamaldų, mo
kykloje. Visos narės ir na
riai kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą. Reikės pasi
tarti apie ruošiamą išvažia
vimą rugp. 8 d. į Ryans 
Woods, prie 87 ir S. West- 
ern Avė. (vienas blokas į 
rytus, paskui pasukti po 
dešinei). Vietos No. 24. Pra
nešame, kad trokas į pikni
ką išeis 11:30 vai. ryto. Nu
veš ir parveš už 25c.

Valdyba

suvirs $100.00. ną, bet ir sielą.

*• tA
VLADAS DONIKOUSKI

W. 19th

d., 1943 
sulaukęs

st..

m , 
O

- ..II. .

darbą. Padarykite tai, grą
žinkite pinigus už knygutes, 
jisai bus labai dėkingas.

Vienu žodžiu darbas eina 
visu smarkumu prie galo, 
tik malonūs parapijiečiai, 
visi užrezervuokite rugpjū
čio 8-tą dieną važiuoti į Vy- 

nes žino, kad jos reikia su- tauto parką, nes kaip at 
tvarkyti. Bet dar yra pa-, rodytų, kad gerieji

Gyveno: 5034 
Cicero, Illinois.

Mirė rugp. 2 
11:30 vai. ryte, 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Violet (po tėvais Mid- 
land); motiną Eleuorą Doni- 
kauskienę; seserį Oną Dobro- 
valskienę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Street 
Car Men s Union, Division 
241.

Kūnas pašarvotas Hrejsa 
plyčioje, 5128-30 W. 25tn 
Cicero, Illinois. Laidotuvės į- 
vyks penktad., rugp. " J 
kop.yč.os 8:15 vai. ___ _____
atlydėtas į Šv Antano parap. 
bažnyčią, kurioje jvjOts gedu
lingos pamaldos už velionio 
s.elą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Holy Sepulchre kapines.

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

•
Nuliūdę:— Moteris, Motina, 

Sesuo ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Edw. 
Hrejsa, tel. Cicero 80.

No.

ko- 
St,

6 d. iš 
lyto bus

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 
sirinkimas įvyks 
dienį, rugpiučio 5 
pi jos mokyklos
7:30 v. v. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Išgir
site raportą iš centro išva-

skyr. su 
ketvirta- 
d., para- 
kambary

j' ' " ' ",......... —
"TA JC TY H TY Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 
i

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite star
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ LR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, poreių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisyme namų.

Anglų spauda ir “Drau
gas” apie juos yra plačiai 
rašę. Yuškai yra Mickų pus
broliai. Kapitonas Victor 
daug papasakojo apie karą 
su japonais. -Reikia pažymė
ti, kad Mickų vyriausias sū
nus Juozapas jau tarnauja 
kariuomenėje, dabar randa
si Ft. Leonard Wood, Mis- 
souri. Šiomis dienomis jis 
baigė inzinierijos kursą įl
įstojo į Signal Corps.

Mickai išauklėjo pavyz
dingą katalikįišką

*

>

ŽENKLAI

Rekordas—

Rartrofi!

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

PAMINKLAI
■ ■   • - t.. . ... —

MAUZOLEJAI

77
L

<

>1

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

TeL PULLMAN 1270

»

z

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1138-88

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

i
I 
j
žolino stotis
mo racionavimo taisyklių.

ANTANAS M. PHILLIPS
8907 LITUANICA AVENUE Phoae YARDS 4908

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9681

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CAJJFUKN1A AVE. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREE1

Telephone YARDS 1419

LACHAWICZ IR SŪNUS
2914 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE.

L J. ZOLP
1646 WEST 46th BTKEEl - Phone YARDS 0781

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. :
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

i svečiai 
rapijonų, kurie dar negrą- iš Chicagos kolonijų kartais

• i • "KT •žino jų. O kaip būtų gražu, neviršytų savųjų, 
kad visi, kurie tik jų turi, I duokime! 
grąžintų šią savaitę. Klebo
nas kttnr-Bambrst&ekas- .la
bai prašo,' nes palengvintų

Nepasi-
J.

1 i

A
PETRONĖLĖ LEKIENĖ

(po (levais Norkaitė)

Gyveno: 6826 So. Artesian
Avė. Mirė Rugp. 4 d. 1943m.. 

_10 vai. ryte, sulaukus senat
vės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskričio, Papilės pa
rapijos, Kenkiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Pilipą Leką: sesers duk
terį Zofiją jos vyrą Kazimie
rą Rukšplaukius ir jų šeimą; 
2 brolienes Juzerą ir Petro
nėlę Lekienės ir jų šeimas, ir 
daug kitų giminių, draugu ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
daug giminių.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų. Apaštalystės Maldos, 
Ražančiavos ir prie §v. Kazi
miero Seserų Rėmėjų, draugi
jų-

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks 
Rugp. 7 d. 1943 m. Iš koply-

I čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Gimimo sv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veikmės stelą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. Nuliūdę:

Vyras, Sesers Duktė. 
Brolienė ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkas, tel. Grovehill 0142. 

(Prašom nesiųsti helių).

Antano B. 
6812 So. 

šeštadienį.

Ę--------------------- - ---------------------
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA

LIAI V INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKI! PROGA DABAR 

KOL DAR NELŠI’AELDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONE8, F LUTES 
su "cases" — $26.00, $27.5*.
$46.40 ir $75.00. Vtal garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAL SPY
NIŠKI MANDOIJNAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOfe — 
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.06, 
$126.00 ir $1601)0. BASO U4- 
DEN GALAS — $12.00. 8MICE-
LIAI 8MUIKOME. 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS 'IR CEL- 
LO — $1.50, $100. $5.00. $10.00 
Ir $15.00. Strlflnoe viaų vtrfc-
mlnėtų lDStrumenlų, BAS8 ir 
ŠNARE DRUMS — $11.50. $22.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOTS. CTMBOLA I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brau ir “reėd” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymaa 

Atstatymas visų dalių Clartns- 
tams, Trlfiboma Sasaphonss ir 
taipgi Smuikoma ir Ouitarama

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
014 Maxwell St, Chicago

'»

r

GARY, IKDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 900d 1117 ROOSEVELT STREET

dingą katalikįišką šeimą: 
tris dukteris ir tris sūnus.

Linkiu Mickams ir jų šei-< - 
mai Dievo palaimos, o sūnui 

suspendavo dar penkias ga- Alofnsui ištvermės pasiekti 
dėl nesilaiky- aukštą pašaukimą — tapti 

Kristaus kareiviu. —X. X.

------------------------------I— , • j

Pereitą antradienį Chica 
gbje ’ kainų administracija PACHANKIS

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

URŠULĖ RIMKIENĖ (po tėvais Brazauskaitė)
Mirė rugp. 1 d., 1943 m., 6:35 v. v., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės pa

rapijos, Lapkalnio kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą; 3 dukteris — 

Emiliją ir žentą John Stramel, Stanislavą ir žentą John Be- 
reekis, ir Eleną Wakup; 2 sūnus 6— Albertą ir marčią An- 
geliną, Eduardą ir marčią Eleną; 11 anūkų; seserį ir švogerj 
Oną ir Joną Petrauskus ir jų dukterį Sylvia; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Bar
borą Bukauskienė ir jos šeima ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos ir 
prie Catholic Order of Foresters. -

Kūnas pašarvotas namuose: 1718 So. Union Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiučio 7 d. Iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marčios, Anū
kai, Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: P. J. Ridikas, tel. Yards 1419.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad Ir Ketvtrtad. vak. 

, ii stoties WGES (1390), sa Povilu Saltitalera.

Pasitikėjimo 
Mumis

PER30NALIZED MEMORIALS AT NO ADDIT1ONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 
Distributors <rf the famous Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREEPKTTES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Kaip gamta Kultūros ne- mi be turinio. (“Ruomu- 
tvarkoma virsta neproduk- va”), 
thiga jėga, taip kultūra, nu ~ 
stojusi religijos, tampa lyti- gą1

Remkite dienraštį “Drav 
laikraštis jus parems*

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

FOTOGRAFAS U. S. KARIUOMENĖJE

Cpl. Jonas Šalis

L

Corporal Jonas šalis, fo- 
tdgrafas, jau beveik metai 
laiko tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Jis išvyko į 
kariuomenę rugsėjo 2 dieną, 
1942 metais.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS Ketvirtadienis, rugp. 5, 1943

y

7 kareiviai žuvo, 12 su-1 
žeista traukinio 
nelaimėje

Seattle, Wash. — Septyni 
vyrai buvo užmušti ir 12 su
žeista Milwaukee geležinke
lio traukinio nelaimėje prie 
Warden ir Centrai Wash- 
ington. Nelaimė įvyko perei
tą trečiadienį. 1 valandą 
nakties. Apie tai praneša 
M. A. Meyer transportacijos 
viršininkas.

Draftas pašauks 
450,000 tėvų iki 
mėty pabaigai

Visi drafto boardai gavo 
įsakymą pereitą antradienį 
šaukti vyrus, kurie tėvais li
ko prieš rugsėjo 15 dieną, 
1942 metų, jei bus reikalin
ga mėnesinei kvotai. Apie 
tai praneša Selective Serv
ice štabas. Tačiau niekas 
nebus paimtas prieš spalių 
1 dieną.

Manoma, kad iki šių metų 
pabaigai bus paimta kariuo
menėn 450,000 tėvų.

Vietos boardams nurody
ta, jog ir toliau tęstų vyrų 
šaukimą kariuomenėn, kurie 
yra nevedę ir tėvai neturį 
vaikų, jei nėra sunkumų ir 
neužima svarbių darbų.

/

ĮTEIKTA VĖLIAVA

i

X E. Paurazienė, Moterų 
Sąjungos centro pirminin
kė, gyvenanti Detroit, Mich., 
vakar atvyko į Chicago or
ganizacijos reikalais. Rytoj 
įvyksta centro valdybos po
sėdis.

j Corporal Jonas Šalis yra 
baigęs Gimimo Panelės Šv. 
parapijinę mokyklą, kur at
sižymėjo moksle. 1936 me
tais jis baigė Parker High 
School. Čia irgi parodė sa- 
co gabumus moksle.

Corporal Jonas Šalis ypa
tingai pamėgo fotografijos 
meną ir šioje srityje buvo 
specialistas. Prieš išvyks
tant į kariuomenę jis dirbo 
Hornstein Photo Sales Co., 
320 W. Ohio St., 1 
pirkėjas (purchasing agent).

Corporal Jonas šalis yra 
geras susipratęs katalikas. 
Jis buvo darbštus narys Šv. 
Vardo Draugijos Gimimo 
Panelės švenčiausios para
pijoje.

i 
t

Corporal šalis gimė Čika
goje birželio 1 d., 1918 me
tais. Jo tėvai Martinas ir 
Pranciška Žebrauskai mirė 
kada Jonas tebuvo dar tik 
9 mėnesių kūdikis. Ponai ša
liai, 6602 S. Lowe Avė., paė
mė Joną auginti ir auklėti.

Taksų mokesčiai
Chicagoje 1943 metų tak

sų rata, mokama sekančiais 
metais, galimas dalykas, 
kad bus apie $10 25 kiekvie
nam šimtui, atskaičiuotos 
vertės, mažiau 17c iš 1942 
metų ratos. Apie šį dalyką 
pareiškė Civic
pereitą antradienį.

5
Meyer pareiškė, jog į va

karus einantis Milwaukee 
, keleivinis traukinys sudavė 
į šoną traukiniui iš Moses 
Lake šakos linijos. Abu lo
komotyvai apsivertė.

I-----, t

kur buvo I Mirę ir sužeisti važiavo 
keleiviniu traukiniu ir visi 
buvo kariški asmenys.

Trečioji racionavimo 
knygelė

Kainų administracijos ofi
sas pranešė, jog paštu gavo 
civiliai gyventojai trečios 
racionavimo knygelės 127,- 
441,895 kopijas. Dar nepra
nešta, kada trečios knygelės 
stampos įsigalios.

Pavogė mergytę
Pereitą antradienį anksti 

rytą Albany,Ore„ iš ligoni- 
Federation nės buvo pavogta dviejų die

nų amži'aus mergytė.

I

Apvogė gazolino stotį
Chicago, III. — Vagys įsi- 

briovė į Power Petroleum 
Co. service station, 2321 
Lavvrence, ir pabėgo su 500 
gazolino kuponais ir $25. 
Apie tai pranešė Damen avė. 
policija pereitą antradienį.

_______

Rado pasislėpusius
Du broliai, 9 ir 10 metų 

amžiaus, įsibriovė į filling 
station, 74th ir Statė str., 
pereito antradienio vakare, 

f Vaikus rado policija pasi
slėpusius netoli žolėje, jie 
su savim turėjo grobį: 12 
butelių papso.

_______

I

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Delko aš atrodau

jaunesnė kasdien

kas 
var-

Uždarykite duris — Lai
kykit šaldytuvo dur s už
darytas. Apsaugosite da
lis nuo apšarmavimo; re
čiau reikės ištirpyti.

Išplaukit šaldytuvą 
kart po ištirpinimo, 
tojant vandenį su baking 
soda. Išdžiovinus, pabar- 
styk talcum pudros ant 
durų insuliacijos.

Išvėdinkite — Patikrin
kite. kad jūsų šildytuvas 
stovi colis ar daugiau nuo 
sienos, kad oras laisvai 
cirkuliuotų apie kainetą.

i

Kur yra paslaptis mano jaunos iš
vaizdos ir ko-geriausios padėties? Tai 
viskas priklauso mano šeimininkei dėl 
davimo man specialės karo laikų prie
žiūros.

Taip, ji yra gudri moterėlė ... ir jūs 
būsite taippat, jai duosite savo elektros 
refrigeratoriui šią karo laikų priežiūrą. 
Tai visai lengva, štai kas reikia darytu

ar Jei šal- 
ar ūžia, 
pataisyt

Jau laikas istrpyti, 
da šarma pasidaro ’A co
lio storumo; kitaip jūsų 
Šaldytuvas dirbs per tan
kiai. per ilg-ai. Nenaudok 
karšto vandenio Ištirpyti.

Būkite atsargūs! 
dytuvas neveikia 
šaukite ekspertą 
jj. Ilgo laiko bėgyje, jūs 
sutaupysite sau pinigų ir 
ekstra nesmagumų.

Neapkraukite valgiais 
bonkoms prie pat šaldy
mo dalių. Tai kenkia 
laisvai cirkuli icijai šilto 
oro kabinete ir neleidžia 
šaldytuvui tobulai veikti.

Electricity has gone to war—don’t waste it !

P U B L I C
OF

SERVICE COMPANY
NORTHERN ILLINOIS'

J

Penki darbininkų atstovai Commonwealth Edison kom
panijoje atskleidžia Minute Man 10 Per Cent vėliavą, pa
dovanotą darbininkų vienetui, liepos 30 dienos iškilmėse, 
Edison name, 72 West Adams St. Commonwealth Edison 
darbininkai padidino karo bonų pirkimą, dabar apie 12 
procentų uždarbio skiria karo bonų pirkimui.

Kaip vienas kareivis užėmė miestą
ITALŲ ŠEIMA MALONIAI AMERIKIETĮ PRIĖMĖ. 
NUVYKO Į MIESTĄ IR RADO TIK VIENĄ VOKIETĮ.

Amerikos žvalgybos dali
nys, Cerami, Sicilijoje. Vie
nas vyras paėmė miestą 
penktadienį. Jis norėjo, kad 
jo divizija kiek sutaupytų 
amunicijos.

Vyras, kuris paėmė mies
tą, vadinasi pvt. Edmund 
Wheeler, buvęs New York 
City banko raštininkas. Jis 
buvo žvalgybos misijoje, 
apie trys mailės nuo Cera
mi. “Kada aš ėjau pirmyn ir 
paklydau.”

artinau prie namo, italų šei
ma maloniai priėmė ir šau
kė: Americano, Americano”.
PAŽADINO ŠAUDYMAS

Vyry ėmimas 
kariuomenėn

PAKLYDO KALNE

suras-
Kareivis pasakoja:
“Mūsų misija buvo 

ti vokiečių artilerijos dalis 
mūsų dešiniame Sparne, bet 
greičiausia jau buvo iškelta 
kitur. Mes kopėm vis aukš
tyn ir aukštyn į kalną ir kai 
aš paklydau, atsiminiau, jog
mūsų divizijos taikinys bu-; 
vo Cerami.

“Aš atėjau arti prie mies
to ir pamačiau vyrą, kuris 
lankstė blanketą. Jis buvo 
greičiausia kareivis, nes ci
viliai blanketo nelanksto. 
Tada aš pamačiau keturis 
sargybinius, kurie ėjo į ry
tinę miesto dalį.

“Pradėjo temti ir aš pa
mačiau namą, kuris buvo 
apie tris ketvirtadalius mai
lės nuo miesto. Kada prisi- 

t ą

“Ši šeima mane pavalgy
dino ir klausė ar nenorėčiau 
prisnusti. Aš sutikau, jei 
jie pažadins mane 4 valan
dą rytą. Bet vidurnaktį aš 
buvau pažadintas nuo mū
sų artilerijos triukšmo. Aš 
miegojau likusią nakties da
lį lapės urve (fox-hole).

“Anksti rytą išgirdau di
delį sprogimą. Pamaniau, 

Jog vokiečiai pasitraukė iš 
miesto. Vėl grįžau į namą. 
Pasiunčiau vieną asmenį į 
miestą, kad jis apsidairytų 
aplinkui.

“Jis grįžo ir pasakė, jog 
vokiečiai apleido miestą, bet 
amerikiečiai dar šaudė. Aš 
išvykau į miestą. Maniau, 
jog galėsiu pasiųsti prane
šimą, jog buvau mieste ir 
kad sustotų šaudę ir pri
siųstų sustiprinimą.

“Vieną vokietį radau pa
silikusį. Paėmiau vokietį ne
laisvėn ir išėjau su juo iš 
miesto. Sutikau 9-tą divizi
ją. Aš sustojau name ir jie 
buvo patenkinti pamatę ma
ne su belaisviu. Tada aš 
vykau į savo dalinį.

“Užtikrinu, jog daug 
rėjau gardaus juoko.”

Paul G. Armstrong, Statė 
Director of Selective Serv
ice, pareiškė pereitą antra
dienį, jog Illinois drafto 
boardai nepradės perklasifi- 
kuoti 3-A tėvų, kol nebus 
gauta oficialaus leidimo iš 
Washington.
šeštos tarnybos viršininkai 

pareiškė, jog Illinois valsty
bėje bus pašaukta 45,338 
vyrai kariuomenėn
rugpiučio ir rugsėjo mėne
sio; rugpiučio mėnesį bus 
pašaukta 24,424 vyrai 
rugsėjo -r- 20,914 vyrų.

laike

ir

X St. Rakauskas, Visų 
Šventųjų parapijos vargoni
ninkas, šio mėnesio 20 die
ną išvyksta į kariuomenę. 
S. Rakauskas yra žymus 
muzikas ir gabus chorvedis. 
Prieš koletą metų jis buvo 
vedėju ir Liet. Vyčių Chi
cago apskrities choro.

X Auroroj ‘Draugo” skai 
tytojų šeima pastaruoju lai
ku padidėjo 25 nuoš. Daug 
pagelbėjo surasti naujų skai 
tytojų Vladas Tomkevičius 
ir Antanas Žekonis. V. Tom
kevičius mano, kad rudeny 
bus galima gauti dar dau
giau naujų skaitytojų.

X Longinas Labanauskas, 
“Draugo” redakcijos narys 
ir Lietuvos Konsulato Chi
cagoje sekretorius, praeitą 
antradienį pradėjo dalinti 
draugams cigarus. Mat, su
silaukė įpėdinio, žmona ir 
kūdikis randasi šv. Kryžiaus 
ligoninėj. .

X Sophie Bartkus, Sofi
ja Simonaitis, šnapštienė ir 
Ukunienė išrinktos atstovė
mis į Amerikos lietuvių kon
ferenciją, Pittsburghe, nuo 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių vieneto Bridge 
porte, kuriam gabiai vado
vauja Sophie Bartkus.

Bus dagiau riešutų 
vartojama .

Washington, D. C. — že
mės ūkio departamentas pa
reiškė, jog šiais metais 20 
procentų bus daugiau suvar
tota riešutų (peanut) der
liaus riešutų sviesto ir kitų 
riešutų produktų gamyboje, 
negu 1942 metais.

Šiais metais riešutų der
lius valgiui bus skiriama 
700.000 tonų — 375,000 ci
viliams gyventojams, o kita 
armijai ir laivynui. Apie 
287.000 tonų bus suvartota 
saldainių gamybai ir kitiems 
reikalams.

i

tu-

Motina paliko vaikus teisme
SUSIGINČIJO DĖL IŠLAIKYMO. NORI, KAD DAU
GIAU BETŲ MOKAMA JOS VAIKŲ IŠLAIKYMUI
Pereitą antradienį viena 

motina, 27 metų amžiaus, iš 
Winthrop Harbor, paliko du 
mažus vaikus Lake kauntės 
teismo rūmuose. Waukegan, 
po susiginčijimo su kauntės 
pareigūnais dėl kiekio pini
gų išlaikymui.

Du vaikai, vienas 5 metų, 
o kitas 2’/2 metų amžiaus, 
buvo palikti valstybės advo- ; 
kato ofise. Motina, išėjo iš 
namo ir dingo.
SUPYKO MOTINA

Moteris įpyko, kad teis
mas jos atsiskyrusiam vy
rui paskyrė mokėti dėl jos 
savaitėje dvidešimt dolerių. 
Jinai kauntės oficialams pa
reiškė: “kas nori, gali juos 
turėti”.

Pereito antradienio naktį 
minima motina praleido ka-l

X Bruno Budrikas, vie
nas Keistučio Taupymo ir 
Skolinimo B-vės direktorius, 
tarnaująs kariuomenėj, ra
šo savo žmonai ir tetoms, 
jog ruošias palikti savo 
kraštą. Kariuomenėj jis y- 
ra mechanikas prie kariškų 
pabūklų.

X K. šilinis iš Rochester, 
N. Y., duoda labai gražų 
pavyzdį visiems “Draugo” 
skaitytojams. Jis nesitenki
na tuo, kad pats džiaugiasi 
“Draugu”, bet stengiasi tą 
džiaugsmą duoti ir kitiems. 
Vakar jis prisiuntė “Drau
gui” naują prenumeratą, ža
da ir toliau pasidarbuoti. 
Daugiau tokių šilinių, o mūs 
spauda gražiai bujos.

Pasmerkti kaiėjiman
Mount Vernon, III.— Rug- 

piūčio 3 dieną buvo nuteis
tas Lewis Newcomb, 30 me
tų amžiaus negras, iki gy
vos galvos kaiėjiman už už
puolimą vienos mergaitės ir 
pasikėsinimą nužudyti jau
nuolį.

Pereitą antradienį buvo 
nuteistas Robert Vanatta, 
18 metų amžiaus, 199 me
tams kaiėjiman už mergai
tės nužudymą.

I

Įėjime. Vaikai buvo kauntės 
užlaikymo namuose.

Kauntės teisėjas pereitą 
šeštadienį įsakė, kad vyras 
mokėtų vaikų išlaikymui 
$20 savaitėje.
PAREIKALAVO DAUGIAU 
pinigų

Moteris pirmąjį čekį gavo 
pereitą antradienį. Ji tuojau 
paėmė vaikus ir su vaikais 
nuvyko į teismą ir pareika- { 
lavo daugiau pinigų. Mote
ris valstybės advokato ofisą 
pasiekė su pilnu balsu. Ad
vokatas pagrasino moterį 
nusiųsti į kalėjimą, jei ji ne
nurims. Moteris išėjo iš ofi
so ir paliko vaikus.

Pareigūnai vėliau motiną 
rado namuose, Winthrop 
Harbor.

Dirba fanuose
Pereitą trečiadienį Chica

gos high school mergaičių 
būrys išvyko dirbti į Lisle, 
111., farmas, 30 mailių į 
karus nuo miesto. Jos 
dirbs dvi savaites.—

X Petras Vilčiauskas iš 
Springfield, III., pravažiuo
damas pro Chicago buvo su
stojęs atsisveikint savo krik 
što motiną R. Mazeliauskie- 
nę, M. Aitutienę ir kitas gi
mines. Jis tarnauja kariuo
menėj seržanto laipsniu. 
Prieš išvykdamas į kariuo
menę buvo Springfieldo paš
to viršininko sekretorius.

va- 
ten

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotu įdomiausią 
dienraštį ‘ Draugą”.

X M. Jasnauskienė, žino
ma West Side veikėja, su 
savo anūkėliu Norkum sa
vaitę atostogavo Fox Lake.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago provincija šiandie 
turi suruošus metinį išva
žiavimą į Sand Dunes, Ind.
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