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NUO SICILIJOS KALNO MATO ITALIJA !

pranešimo, japonai 
bando laivais pri- 
ir padėti savo gar-

tonus bombų ant Salamaua 
miesto, pusiausalio, ir Kela 

. ir Asini miestų.
Bombos susprogdino 

amunicijos krovinius, sunai 
kino daug pastatų, ir pradė
jo didesnius gaisrus toj apy 
linkėj.

Nepranešama apie ameri
kiečių ir australiečių pėsti
ninkų žygius prie Salamaua, 
tačiau manoma, kad bom- 

1 bavimai nurodo pradžią jų 
ofensyvos.

Kiti sąjungininkų lėktu
vai atakavo taikinius į šiau 
rę nuo Naujos Gvinėjos. 
Bomberiai atakavo U n e a

PRASIDĖJO KOVOS UŽ BAIROKO
Japonai puolami iš trijų pusių
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 11. — 

Sąjungininkų komunikatas praneša, kad amerikiečiai jau 
pradėjo kovas už Bairoko, paskutinę svarbią japonų bazę 
New Georgia saloj. Amerikos kariai žygiuoja į Bairoko 
pusę iš šiaurvakarių, piet
vakarių, ir pietų.

Komunikate sakoma są
jungininkų linijos kairioji 
pusė, žygiuodama iš užimto 
Munda per džiungles, susi
rėmė su vienu japonų dali
niu arti Bairoko, o dešinio
ji linijos dalis pasiekė punk 
tą dvi mylias į pietryčius 
nuo Bairoko uosto, ir ten 
susijungė su kareiviais šiau 
rėje.

Anot 
vis dar 
plaukti
nizonams Bairokoje ir Vilo
je. štabo pranešimu, sąjun
gininkų lengvieji karo lai- galą ir japonų kareivinius 
vai atakavo ir veikiausiai laivus prie Borgen įlankos, 
nuskandino du iš keturių iš- vienas Catalina bomberis 
kėlimo laivų Velia įlankoj, nakties metu puolė ir suža-

Naujos Gvinėjos fronte,, lojo priešo transporto laivą 
sąjungininkų lėktuvai tęsė 
savo didžiąsias atakas antį 
priešo linijų aplink Salama
ua. - - - - -

Apart pirmiau raportuo
tų 103 tonų bombų, numes
tų ant Salamaua, sąjungi
ninkai vėliau tą pačią dieną 
numetė dar 39 tonus bombų 
ant tų pačių pozicijų. Vakar 
didieji bomberiai numetė 85

VĖL SUSITIKS SVARBIEMS PASIKALBĖJIMAMS
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Britų ministeris pirmininkas Vfinston Churchill, atvyko į Kanadą. Čia matome 
veiksle ministerį pirmininką Churchill, Kanados ministerį pirmininką MacKenzie King 
(centre) ir prezidentą Roosevelt. Šis paveikslas buvo nutrauktas praėjusį birželio mė
nesį. Washingtone. Churchill atvyko į Kana dą tartis ne tik su prezidentu Roosevelt, 
bet taip pat ir su U. S. karo vadais, tikimas i, jog dalyvaus ir britų karo vadai.

pa-

prie Buka.
Centraliniuose So 1 o m o- 

nuose 40 japonų lėktuvų 
atakavo amerikiečių pozici
jas Rendova saloj, bet Ame
rikos lėktuvai juos išsklai
dė ir nušovė du jų. Taip
gi nušauta du priešo lėktu
vai, kurie stebėjo sąjungi
ninkų laivų judėjimą į šiau
rę nuo Australijos.

i

Rusai varosi Kharkovan, Bryanskan
MASKVA, rugp. 11. Ru- ryįUS nuo Orei, 

sų kariuomenė užima daug " Dideįg opozicija. 
kaimų pakeliui į Kharkovą Pagal tą pranešimą, na- 
ir Bryanską. Pasitraukianti ciai smarkiai ginasi.

Sovietų biuletenis, sako ko
vose užmušta labai daug 
vokiečių, ir rusams teko di
deli kiekiai vežimų, maisto 
ir amunicijos, kuriuos pasi
traukianti naciai nespėjo su 
savim pasiimti.

Šios dienos vokiečių ko
munikatas sako rusų puoli
mas 
nuo 
visu 
kad 
linijos pralaužimus, 
vis dar tvirtai 
Komunikatas taipgi 
no, kad visos sovietų atakos 
Orei ir Belgorod apylinkė
se subyrėjo, ir kad naciai 
vakar sunaikinę 348 rusų 
tankus.

naciai visu laiku nukenčia 
didelius nuostolius. Rusų 
pranešimu, visu 300 mylių 
frontu stumiami toliau, vis 
arčiau didžiųjų Kharkovo ir 
Bryansko miestų.

Kharkov yra rusų apsup
tas iš trijų pusių. Kitas ru
sų dalinys pralaužė nacių 
linijas ir randasi tik 14 my
lių nuo Sumy, ir 190 mylių 
į rytus nuo Kiev. Sumy yra 
geležinkelių centras 90 my
lių į šiaurvakarius nuo Khar 
kovo, ta linija, kuri riša tą 
geležies miestą su Bryans 
ku. , f

Anot Maskvos, rasų ka
riuomenės žygiuodamos Bry 
ansko link užėmė geležinke
lių centrą tik 45 mylias į

j pietus ir pietvakarius 
Vyazmos vis dar eina 
smarkumu, bet teigė, 

išskiriant kelius mažus 
naciai

tebelaiko 
tvirti-

ITALAI GRAIKIJOJSušaukė Pacifiko
karo tarybos posėdį SUDEGINO 50 KAIMŲ

KAIRO, rugp. 11.—Grai
kų žinių agentūra vakar pra 
neša, kad anot patikimų šal 
tinių, italų okupacinė kariuo 
menė sudeginusi suvirš 50 
kaimų tarpe Kastoria irMt. 
Olympus, už tai, kad grai
kai patriotai jiems priešino
si.

WASHINGTON, rugp. 11. 
—■ Prezidentas Rooseveltas 
šiandien sušaukė Pacifiko 
karo tarybos susirinkimą. 
Į Baltuosius Rūmus x buvo 
pakviesta Anglijos, Kinijos, 
Australijos, ir Olandijos di
plomatiniai atstovai.

jįoseieta tariasi su pavers Nurembergą antru Hamburgu 
“ h" "** ">o važiuodavo M.

SMARKIOS KOVOS PRIE RANDAZZO
Naciai išsprogdina kelius, slepia minas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 11. 

—Britų aštuntos armijos daliniams varantis pakraščio 
keliu iš Katanijos į šiaurę, amerikiečiai ir kiti britų dali
niai desperatiškai kovoja-^' : r—-——----- i—r
už Randazzo. |r valdymą ke
lio, kuris eina iš to miesto 
į Cape d’Orlando šiaurėje.

Iš Guardia, rytinės Sicili
jos miesto apie 16 mylių į 
pietus nuo Taormina, anglų 
kareiviai pirmą kartą matė 
pačią Italiją,' skersai Messi
na pratakos.

Kruvinos kovos.
Iš dabar einančių mūšių 

matosi, kad sąjungininkai 
vien tik kruvinose kovose 
tegalės atimti Sicilijos liku
tį iš kietų vokiečių kareivių. 
Sąjungininkai turi lėtai žy
giuoti, nes naciai kur tik iš
manė pakasė minas, ar iš
sprogdino svarbiuosius ke
lius. Manoma, tačiau, kad 
greitu laiku gali įvykti kas 
tai netikėto, ir tas pagrei
tintų visos Sicilijos užėmi
mą.

Vokiečiams neteikia dide-

1

lio patenkinimo faktas, kad 
jų linijos kairioji pusė yra 
jūros ‘‘apsaugota.” Jie da
bar turi saugotis pakarto
jimo amerikiečių taktikos 
laivais iškeliant kariuome
nę užpakaly priešo linijų, 
kaip kad jie padarė prie 
Cape Orlando.

Įsistiprino.
Amerikiečiai šiaurėje su

stiprino savo poziciją prie 
Rosmarino upės žiočių, kur 
jie taip netikėtai užklupo 
vokiečių kariuomenę praei
tą sekmadienį. Toliau į pie
tus amerikiečiai sutiko pir
muosius anglų kariuomenės 
dalinius į šiaurę ir vakarus 
nuo Bronte.

Vakar dieną ir naktį są
jungininkų lėktuvai nuolat 
bombavo Randazzo ir puolė 
priešo pozicijas prie Messi
na pratakos ir pačiam Ita
lijos gale.

QUEBEC, rugp. 11.—An
glijos Premjeras šiandien 
pradėjo pasitarimus su auk
štaisiais Kanados karo va
dais. Spėjama, kad jų kal
bos eina apie Europos inva
ziją iš atitinkamai paruoštų 
Anglijos bazių. Trumpas 
oficialus pranešimas sakė 
Churchillo pasitarimai tęsis 
visą dieną. Tuo pačiu laiku 
.įvyks pasikalbėjimai tarp 
Anglijos ir Kanados štabų 
narių. ' ’

Manoma, kad šiame mies
te už kelfų dienų įvyks šeš
tas pasitarimas tarp Prezi
dento Roosevelt ir Premje
ro Churchillo. Jų kalbos vei
kiausiai bus apie koordina
vimą visų sąjungininkų jėgų 
galutinam karo baigimui ir 
greitesnei pergalei.

Sprogo gazolino trakas 
1 žuvo, 18 sužeista

CHICAGO, rugp. 11. — 
Kad išvengus susidūrimo su 
kitu troku ir automobiliu, 
gazolino troko vairuotojas 
greitai pasuko ratą ir atsi
mušė į geležinkelių tilto 
stulpą prie 4600 W. 16th St. 
Akimirkoj įvyko didelis 
sprogimas ir iš troko ant 
gatvės pasiliejo liepsnojan
tis gazolinas.

Troko vairuotojas, Wil- 
liam J. Bradley, tuoj sude
gė. Keli automobilistai, ku
rie bandė jį išgelbėti, smar
kiai apdegė ir buvo nuga
benti į ligonines. Kiti sužei
stieji buvo tuo laiku prava
žiuoją automobilistai arba 
praeiviai, kuriuos apliejo 
degantis gazolinas.

LONDONAS, rugp. 11. — Didelis skaičius Anglijos 
bomberių anksti šį rytą numetė didelius kiekius bombų 
ant senojo Nuremberg miesto. To miesto svarbumas kaipo 
geležinkelių centras daug ką reiškia vokiečiams, kadangi 
jie per jįi siunčia kariuomenę ir ginklus Italijon. Šitas 
Nurembergo puolimas buvo 
septintas kartas kaip An
glijos ir Amerikos lėktuvai 
jį bombuoja.

Bombos ten krito ant 17 
karo dirbtuvių, geležinke
lių, chemikalų dirbtuvių, ir 
sandėlių, kuriuose randasi 
maistas ir amunicija vokie
čių kariuomenėms Italijoj 
ir Balkanuose.

Lakūnai sakė matę lieps
nas kylančias iš Mannheim 
ir Ludwigshafen, kur bom
beriai vakar numetė dide
lius kiekius bombų.

Metodiškas bombavimas.
Matomai šia ataka toliau 

tęsiamas sąjungininkų pla
nas bombuoti anksčiau bom 
buotas vietas, kuomet tik pa 
sirodo žymės, kad ' priešas 
jau atitaisė pirmiau pada
rytus nuostolius. Naujau
siu planu, sąjungininkai tol

apmėto taikinius bombomis, • 
kol visa apylinkė pasirodo i ą 
bevertė ir nebepataisoma, 
kaip kad buvo daroma Ham 
burge. Manoma taip bus da
roma Berlynui.

šešiolika bomberių negrį- j 
žo. Anglai, tačiau, skaito 
tai nedidele kaina už tokią 
didelę ataką.

Evakuoja Berlyną.
Šios dienos pranešimai iš 

neutralių šaltinių sako na
ciai skuba iš Berlyno iškel
ti moteris ir vaikus, ir pa
ruošti šiokį tokį apsigyni
mą, pirm negu Berlynas, 
kaip ir Hamburgas, taps 
vien tik griuvėsiai.

Sąjungininkų lėktuvai jau 
kurį laiką pasiruošę Berly
ną bombuotį. Laukiama tik 
palankaus oro. Šiuo laiku 
matomai bus bombuojama 
Italija.

Hamburge žuvo 50,000 POPIEŽIUS SIAVASARĄ
STOKHOLMAS, rugp. 11. 

— Sąjungininkų bombavi- 
mas Hamburgo miesto su
naikino 11 miesto 40 apskri 
čių, ir užmušė apie 50,000 
gyventojų.

Hamburger Tageblatt re
daktorius Berlyne pareiškė 
svetimiems koresp o n d e n- 
tams, kad Hamburgo mies
tas tik “dalinai gyvas.” Jis 
sakė bomb avimas buvęs 
toks baisus, kad pasaulio 
istorijoj nėra su kuo jį pa
lyginti.

Laivai bombardavo uostą prie Napolio
Taipgi apšaudė geležinkelių tiltus
SĄJUNGININKŲ ŠTA-' 

BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
11.—Anglijos krūzeriai drą- 
šiai įplaukė j Napolio įlan- 

į ir pradėjo bombarduoti 
■ italų Castelammare Di Sta- 
bia karo laivų bazę, į pietus 
nuo Napolio miesto. Ten 
pat randasi ir laivų staty
bos ir taisymo pastatai.

Tuo pačiu laiku kiti są
jungininkų karo laivai bom 
bardavo geležinkelių tiltus 
prie Cap Vaticano, pačios 
Italijos gale, į pietus nuo 
Eufemia įlankos, kur svar
biausias priešo geležinkelis 
gali būti iš jūros apšaudo
mas.

Destrojeriams stovint ar
čiau kranto, o krūzeriams 
toliau nuo kranto, anglų ka
ro laivai iššovė apie 700 di
džiuosius šovinius į laivų 
statybos ir taisymo pasta
tus Castellammare. Sakoma 
bombardavimas padaręs di 
delius nuostolius.

Tas bombardavimas įvy 
ko nakties metu iš pirma
dienio į antradienį.

Gražiai mini Lietuvą
CHICAGO, rugp. 11. — 

Šios dienos Herald-Ameri- 
can editorialas pašvęstas 
paminėjimui nesenai praėju
sios lietuvių tautai skau
džios sukakties — Sovietų 
Rusijos okupavimą nepri
klausomos Lietuvos 1940 
metais.

Editoriale ištisai cituoja
mas Amerikos Statė Depar
tamento pareiškimas, ku
riuo Amerika smerkia tą 
grobonišką Rusijos žygį.

NEATOSTOGAUS
NEW YORKAS rugp. 11. 

— Vatikano radio praneši
mu, šventasis Tėvas šią va
sarą neatostogaus Castel 
Gandolfo, Popiežiaus vasari
nėj rezidencijoj netoli Ro
mos. Jo šventenybė regulia
riai laiko audiencijas su į vai 
riais lankytojais.

Karo stovis Bergene
STOKHOLMAS, rugp. 11 

—Švedijos- Norvegijos spav 
dos biuro pranešimu, vokie 
čiai paskelbė karinį stovį 
Bergene, Norvegijoj. Nuolat 
veikia patrolės ir visos pat
rankų pozicijos prie kryž
kelių ir svarbiųjų tiltų su
tvirtintos.

ORAS
Truputį šilčiau.

— Prezidentas ' Rooseveltas 
rytoj trumpai per radio pra
bils į filipiniečių salas, mi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO. — Užsie

nių reikalų sekretorius Eden 
sakė Stalinas buvo kviestas 
dalyvaut Roosevlt-Churchill 
pasitarime, bet dėl įvairių 
priežasčių negalės dalyvaut 
Išsitarimo rezultatai jam 
nuolat pranešinėjami.

IŠ KENTUCKY. — Sena
torius Barkley, Kčngreso 
pirmsėdis, sakė jis nešauk
siąs Kongreso susirinkimo 
pirm nustatyto laiko, kad 
aptarti tėvų d ra f tavim ą.

IŠ LONDONO. — Prem
jeras Stalinas šiandien pri
ėmė Amerikos ir Anglijos 
ambasadorius. Manoma, kad 
jie su juo matėsi Lenkijos 
santykių reikalais.

IŠ CHICAGOS. — Amer- 
ican Federation of Labor 
perveda John L. Lcwiso U- 
nited Mine Workers unijos 
priėmimo reikalą savo meti
niam seimui, be jokių reko
mendacijų.
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

r
■

Tary-Amerikos Lietuvių 
bai paskelbus atsišaukimą 
kviečiant kolonijas dalyvau
ti konferencijoj rugsėjo 1 
ir 3 dienomis, Pittsburghe 
Detroito katalikai tai kon
ferencijai pritarė. Parapijų 
centralinis komitetas, kuris 
darbavosi Amerikos Raudo 
najam Kryžiui, padedamas 
parapijų dvasios vadų, šau 
kia bendrą visų parapijų 
draugijų, kuopų valdybų su 
sirinkimą rugpiūčio 22 d., L 
vai. popiet, Šv. Petro para 
pijos salėj, Longwcrth ir 
Mullane. Prašomi skaitlin
gai dalyvauti susirinkime 
kur bus aptariami svarbūs 
lietuvių reikalai.

Detroitiečiai yra nuveikę 
didelių kilnių tėvynei dar
bų, stambiai rėmę šios ša
lies reikalus. Parodykime ir 
šiame labai svarbiame mo
mente brolišką meilę dėl 
žūstančių mūsų brolių Lie
tuvoje, ir padėkime Lietu
vai atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.

Dalyvaukime susirinkime. 
Bendro Komiteto Valdyba

Didelė garbė buvo turėti 
Alfonsą Micką ir V illiam 
Eidantą, kurie trumpai vie
šėjo Detroite.

Eduardas Aksomaitis čia 
lankė katalikišką Universi- 
ty of Detroit kolegiją per 
keturis metus ir vieną va
sarą. Jis taip pat buvo Lie
tuvių Katalikų Studentų Są
jungos Detroito kuopos pir
mininkas.

Ambrosai išauklėjo pavyz 
dingą katalikišką šeimą: 
dvi dukteris (jau ištekėju
sios) ir du sūnus. Petronė
lė Ambrosienė yra sąj.ungie- 
tė, narė 64 kuopos.

Linkiu studentams ištver
mės pasiekti aukštą pašau
kimą — tapti Kristaus ka- r 
reivinis. Ona Aksomai*ienė

KALBĖS CATHOLIC 
HOL E ”

Ziniu-žinefe

atos

I

Visi vasaros laiku 
togauja. Proga pasinaudojo 
ir mūsų korespondentas. Ne
gerai, kad ant syk visi atos- 

(togavo. Kai kurie jau pra- • 
dėjo kalbėti, kad korespon
dentas per ilgai atostogau
ja. Tas rodo, kad žmonės 
mėgsta vietines žinias skai
tyti. Kiek man žinoma, ko 
respondentai, pasidėję pa
sistengs kas ketvirtadien’ 
žinių iš Detroit pateikti.

Kun. John F. Gronin, S.S. 
vedėjas Institute of Catho- 
lic School Studies 
Catholic University of A- 
merica yra rugpiūčio mene į 
šio kalbėtojas Catholic Houi 
radijo programe. Jo kalbų ’ 
tema yra “Pareigų kelias. ” »

at the

siuntęs tikietų Labor Day 
pikniko. Kiekvienas lengvai 
gali tą knygutę išplatinti ii 
pinigus prieš laiką į “Drau
gą’’ pasiųsti. Tai bus mūsų 
prijautimo ženklas už tal
pinimą žinių, duodant tiek 
daug Detroitui vietos. Je. 

•jau kurie negalėtų išparduo
ti, korespondentai padės.

Girtinas dalykas, kad vei
kėjai remia “Draugą” pre 
numeratomis. Jų pavardes 
vėliau paskelbsime. Koresp

--------------------

Barzdas k utis paskendo
Kenosha, Wls. — Pereitą 

-antradienį vienas Kenosha 
kauntės barzdaskutis, 28 
metų amžiaus, paskendo 
George ežere, kai jis šoko iš 
laivelio pasimaudyti. Jis Iš 
laivelio gaudė žuvis, o pa
skui . sumanė pasimaudyti.

i

Išleistuvės
Antanas, Ona Kratavičiai- 

Kratage susilaukė mėlyna
kės dukrelės. Tėvai džiau
giasi Dievo dovana. Dabar 
augina dvi dukreles ir sū
nelį. Veikėjams linkime iš
auginti taip, kad jie sektu 
tėvų pėdomis.

Rugp. 15 d. Šv. Petro pa
rapijos salėj bus parapijos 
vasarinis bazarėlis. Bus ge
rų dovanų. Gera proga ką 
nors laimėli. Atlankykite 
vakare bazarą.

kuris 
žinias.

paduoda 
Be to, 

pilnas į- 
Žmonės 

Bet
“Drau-

Ir Lietuvių Tautinės 
Tarybos posėdis 
bus Pittsburghe

(LKFSB) Amerikos Lie
tuvių Taryba yra pakvietu
si konferencijoje Pittsbur
ghe dalyvauti ir Liet. Tau
tinės Tarybos narius. Ta 
proga pirmininkas pulk. K. 
Grinius numato Pittsburghe 
konferencijos dienomis su
šaukti ir LTT narių posėdį.

(odei sunku gauti 
laiškus nuo Brazi
lijos lietuvių?

(LKFSB) Gavome iš Bra
zilijos lietuvių pranešimą, 
kad visą eilę jų rašytų laiš
kų USA lietuviams, cenzo
riai grąžino atgal, paaiški
ndami, kad laiškai turį bū
ti rašomi ispanų ar anglų 
kalbomis, o ne kokia kita 
nesuprantama kalba.

DR. VAITUSH, OPT.

EXTRA! EXTRA!
# •

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių! įtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos 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 at
kreipiama į mokyklos vaikus,

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS X

— • JT
Daugely atsitikimų akys atttiiss 
mos be akinių. Kainas pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A y. 

Phone YARDS 1378
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyri” ii priežas
ties spaįyų neregėsimo — (color 
blincfness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

N. KANTER, S*V.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054'

t

Rugpiūčio 5 d. susirinko 
giminės į Michigan Centrai 
stotį išlydėti Edward Akso- 
mait|, Benediktą Ambrose 
iš Detroit ir Alfonsą Mickų 
ir Wiiliam Eidantą iš Chica
go į Tėvų Marijonų kolegi
ją, Thompson, Conn. Šie ke
turi jaunuoliai jau yra pri
ėmę pirmuosius įžadus Tėvų 
Marijonų Kongregacijoj ir
pasiryžę siekti kunigo luo- i 
mo. ;

'S.Reikia pažymėti, kad Am
brasų vienas sūnus Anta
nas tarnauja kariuomenėje. 
Benediktas ir Antanas yra 
dvynukai broliai 18 metų 
amžiaus.

Eduardas Aksomaitis ir 
Benediktas Ambrosa buvo 
parvykę į Detroitą atosto
gų. Viešėjo tris savaites pas 
savo tėvus. Jie lankė TT. 
Marijonų seminariją, Hins- 
dale, III.

Anna -K^&kas ir Rapolo
Juškos koncertu, spalių 2 

d., Detroito darbuotojai do- 
j misi ii rimtai tariasi jame 
dalyvauti. Kas dalyvaus, at
simins tą koncertą ilgai 
Siųskite rezervacijas.

Pora žodžių vietos “ Drau
go’’ skaitytojams. Kiek ten
ka nugirsti, visi mėgsta dnr. 
“Draugą”, 
naujausias
• • Draugas’ ’ dabar 
vairaus skaitymo, 
tą mato ir džiaugiasi, 
reikėtų mums irgi
gui” prijautimas parodyti. 
Ir aš žinau, kad Detroite 
skaitytojai tai parodys. Kai 
kuriems “Draugas” yra pri-

I

Petronėlė Medonienė 
Alice Savickienė praeitą 
vaitę atostogavo Pittsburg
he ir apylinkėse, nes jos t ei 
jaunystės dienas besidarbu 
damos praleido. Pasimatė 
ten su veikėjais, kurie šau 
niai rengiasi prie konferen 
ei jos. Tik gaila, kad paank 
stino nuvažiuoti.

ir
sa

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-^ 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

194 3

Greitų Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikta — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja 
Taiue!

Nebūkit pan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit ltuo'd nuo 
patrūkimo bėdoa

C I A L —— s p E
Iškirpkite šj skelbimą, ir priduo- 

kite mums pirm 30 dieni) laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMANKŠT1NIM4
Jūs.; Skilvio Mu-knlų Treatmentą.

NĖRA KO GERESNIO U 2

Creator of Cuatom Appllancea for 2? yra
86 S. STATĖ, RM. »1O, STA. 41<W 
Oaiiy 10 A M. H U 5; Mon.. >'ri. TU » C M.

Saturnu? Til 1, Sunday I U 4.

Siu yr* garinimo bandymą* fr
Bebus kitose Ialkraičluoae. Taipgi. M* 
DaslOlymaa nebus atkartotas.

■ 
B

savo ap-

jūsų parlor
AUKŠ
ČIAU

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street
ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

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

PIua LIBERAL EARHIHGS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOM8.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išrinka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
a TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec'y. 8236 80. HALSTED ST.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ybu 
Can 
Be 
Sur*
o/ 
Sifety

Ketvirtadien., rugp. 12, 1943

inAPGLTir
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

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.
> ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
^Telefonas — GBOvehill 2242

r ' / • V f
h
Y
UF

i

Ofisas ir Akink? Dirbtuve 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik viena pora aktų vtaam gy
venimui. Saugokite jaa. leisdami 
Uegsamlnuotl jas modernllklausia 
metodą, kuria regėjimo mokalae 

gal! suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalki* 
via* akių {tempta*. ..

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

x OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

DR. S. MEINE, O.D.

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagal sutarų.

Office teL YAEda 4787 
Samų teL PEOipect 1930

vak

TaL YAEda 2246

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 CHEBUEGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tek KEPublic 7868

Ofiso tek VTRgima 0036
Becdendjos tek: BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

lei. CANal 0257
Eea. teL: PROspect 6659

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

Eeaidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Dd 8 vaL vakar*.

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YAEda 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

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

I

TaL YARds 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, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TaL MU)way 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik) t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas ILEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL................VTKglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYD! TUJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA-

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
TraAia/i. Ir Sekm. tik annitariiia

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

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

ttagal eneitarima.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę — 
yra kilnus žmogus.
---------------------------------------—A

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

tą

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Ketvirtadien., rugp. 12, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS

HELP VVANTED — VYRAI,

reikia
darbų. 65c į vai., laikas ir 

viršlaikį.

prie abelnų

Turi kalbėt ang-

VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS
I

3

VYRAI IK MOTERYS

Šv.
choras 
Dienai 
jauni- 

gražiai

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI
Ar Jūs Įdomajaute

Sunkiu Darbu?

Jeigu Jūs Negalite 
Tarnauti

KARIUOMENĖJ

UNITED 
AIR LINES 

Turi Vietos Dėl
Acme S+eel

Choro išvažiavimas
Praeitą sekmadieni 

Kazimiero parapijos 
turėjo išvažiavimą, 
pasitaikius gražiai, 
mis turėjo progos 
pasilinksminti.
Išvyksta į kariuomenę

Rugpiūčio 12 d. rytą iš
vyksta į kariuomenę Frank 
Pranis, 1515 Grant St.

Praniai pasižymėję mūsų 
kolonijoje, nes abu daug me 
tų priklausė prie vietos cho
ro. Frank Pranis buvo vie
nas žymiausių choristų. Jis 
gražiai giedodavo bažnyčio
je ir parengimuose ne tik 
mūsų kolonijoje, bet ir kitur 
ir buvo choro pirmininku.

Taigi mūs choras neten
ka geriausio giedoriaus, o 
jo žmona savo mylimo vy
ro.

Linkime Praniui geriausio 
pasisekimo ir vėl grįžti svei 
kam į savųjų tarpą. Praei
tą sekmadienį būrys jo drau 
gų ir choristai susirinko į 
jų namus atsisveikinti ir 
palinkėti viso geriausio. Rei
kia pažymėti, kad Pranas 
priklausė ir prie Šv. Vardo 
ir kitų vietos draugijų.
Apsiveda

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94S8-91S9

HEI.P VVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau-

— - .......................6kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO
4200 S. Pulaski Rd.

i
<

DARBININKŲ 
dirbtuvės 
pusė. už 
liškai.

WELCH FRUIT
4603 W.

PRODUCTS CO.
Gladys

Mes Turim
KELETĄ DARBŲ
Atdarų Dabar

KAIPO

Jūs Galėtumėt Dirbti
Labai Svarbų Darbą Commissary Company

SAVO
COOPEH

Reikalingas atlikti lengvus darbus; 
packing house patyrimas pageidau
jamas, darbas dienos laiku, laikas 
ir pusė virš 40 valandų.

Of^PENHEIMER CASING
1020 W. 36th St.

HEAT TREAT ŠALIAI
co. HELPERS

HAND
KARO

Pagelbininkų
Aktyvioms moterims. 30-50; 
6 dienų 40 vai. savaitė. Per
simainantis šiftas. Pastovūs 
darbai. Pradinė mokestis — 
$100 į mėnesį su valgiu ir 
uniformomis.

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
kauskaitė.

TRUCKERS PRAMONĖSE Atsišaukite

5959 S. Cicero Avė.
MUSŲ

Svarbioj Karo Dirbtuvėj
Puikiausios Pokarinės

Progos

REIKALAUJA ABU VYRŲ 
IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MILL OPERAVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINĖ MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbus

PASIRINKIT SAVO ATEIČIAI! UŽDIRKIT GERĄ MOKESTĮ! 
Iš Vieno Sekančių Darbų:

DARBININKŲ 
ir PAGELBIN1NKŲ

/'

I

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

60 VALANDŲ DARBO SAVAITĖ
LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL.

10% NAKTIMIS BONAI
DĖL ĮSIDIRBIMO

GERIEMS
DARBININKAMS

PROGA

ATNEŠKIT
Tie dabar

GIMIMO REKORDĄ 
dirbanti prie svarbių 

karo darbų nebus priimti.
i

Greitai Augančioje 
Kompanijoje

Rheem Mfg. Co

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR

7600 S. Kedzie
HELP VVANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ

REIKLI MOTERŲ
IR MERGINŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalingas. 100% karo dar
bai. 6 dienos į savaitę mokant laiką 
ir pusę virš 40 vai. Valandos nuo 
8 ryto iki 4:30 popiet.

HUDSON SCREVV MACHINE 
PRODUCTS CO.

4500 W. AUGUSTA BLVD.

REIKIA MOTERŲ 
DIRBTI PUIKIAME KLIUBE

Kaipo stikl-ų plovėjos ir taipgi kai
po dišiu plovėjos. 6 dienos į savai
tę. Sekmadieniais nereikia dirbti, 
gera

Sekmadieniais nereikia 
mokestis.

Matykit Mr. Burkart 

COVENANT CLUB 
10 N. Dearborn St.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

Grupes gyvasties apdrauda dar
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir jų šei
moms po 6 mėnesių tarnystės.

Transportacijos komitetas aprū
pins grupės važiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
security kortą ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

Rugp. 14 d. 2 vai. Įvyks 
vestuvės Emilijos Suprana- 
vičiūtės su Michail Mihaluk. 
Emilija priklauso prie vie
tos choro ir yra gabi šios 
kolonijos mergaite.

I

Nors vestuvės yra ruošia
mos, bet jaunoji nerami,-nes 
šiomis dienomis jos tėvas 
serga ir randasi šv. Kotri- 
nos ligoninėje, Hammonde.

į

Linkime jaunavedžiams 
geriausios laimės, o Supra- 
navičiui sveikatos.

I

Pataisymas <
f

Praeito šeštadienio “Drau , 
ge” buvo pranešta apie A- 
merikos legionierių Vytauto 
posto darbuotę ir kad buvo 
surengę pikniką parapijos 
naudai. Atitaisoma: piknikas 
buvo posto naudai, tik už
mokėta už parapijos daržą.

ITCH CHECKED
a

-or Mansy Back 
For quick relief from itehing caused by eezema,
athlete’s foot, seabies, p.mples and other itehing 
conditions. ūse pure, cooling, medicated, Iiquid 
D. D. D.PRESCRIPTION. A doctor s formula. 
Greaseiess and stainless. Sootb.es. comforts and 
ęuickiy čalma intense itching. 35c trial bottle 
pro ves it, or money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist *'xiay for D. D. D. PRESCRI^yion.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautjjvės per 14 metų:
VVCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandų.
VVHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

GAUKIT GERĄ DARBĄ ČIONAIS ŠIANDIEN! 
švarūs Darbai — Bonai už Naktimis Darbą 

ir už Viršlaikį
Modeme Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis žema Kaina

WAR LABOR BOARD PATVIRTINTA ALGŲ RATA 
ĮVERTINIMO TVARKA PER KĄ GALĖSIT KILTI 

IŠSILAVINUS AR PARODŽIUS GABUMUS
Employment Ofisas Atdaras Pirmad. perdėm šeštad. 

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė.
CICERO, ILLINOIS

KARPENTERIO
Rėmų ir Durų

VYRAI
Žvelkit Pirmyn

Darbui
JEI JUS TURIT DIRBTUVĖS 
PATYRIMO IR MOKATE KAIP 
VARTOTI HAND JOINTER, CIR- 
CULAR IR BAND PIUKLĄ, TT.

Mes turim jums vietą 
ir po karo tokią kuri 

patiks.

Ateikit ir pasikalbėkit
Healy tarp 9:30 ryto------_

dabar 
jums

Po Karinės Progos
Šiuose Būtinuose Darbuose:

Abelnų Darbininkų 
Bučerių
Boners
Orderių Pildytojų

Patyrimas
su Mr. 

ir 12 
pietų ar nuo 2:30 iki 5 popiet.

Nereikalinga

& 
MACHINE 

CORP.
GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

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

I

I

PAKERIŲ
Patyrusią Pakerių pakuoti stiklai- 

I nes ir. chemikalus. Karo darbai, 
į Užtenkamai viršlaikio.

LA PINE & CO.
121 W. HUBBARD

{ REIKTA TRUCKERS — Patvrimo 
nereikia, loduoti ir iškrauti karus 
ir prie abelnų. darbu. Taipgi reikia 
patyrusių Checkers. 70c į vai. pra
džioje, laikas ir pusė po 40 valandų.
SOO TERMINAI, WAREHOUSE — 
519 W. Roosevelt Rd.

PATYRUSIU
VYRŲ PROSYTOJŲ

90c į valandą, laikas ir pusė 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

uz

HEI.P WĄTiLl> — MOTERYS

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 METU 
DIENOS ŠIFTAT

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Reikia prirodymo pilietybės. Jei 
dabar dirbate prie karo darbų 

j malonėkit neatsišaukti.
J NUBIAN PATNT VARNISH 

COMPANY
1856 N. LE CLAIRE AVĖ. 

Berkshire 5103 Mr. Dunlavey

Reikia prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.

REIKIA RANKOVIŲ 
SIUVTNBTOJV ir 
vyru kotų. Taipgi OPERATORĖS 
siūti 
vus

SKYLIU AP-
FINISHERS prie

kotų.
pamušalus ir rankoves. Pasto- 

darbas.
RIDGEFIELD CLOTHES

412 S. Market St.

Ofisas prie 134th ir Clark Street. 
Illinois Centrai 
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

4200 S. Pulaski Rd.

MERGINOS
IR

MOTERYS
TEBŪNA KIEKVIENA 

VALANDA NAUDOJAMA 
KARO LAIKE

PATYRUSIŲ
MOTERŲ PROSYTOJŲ I

70c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO 

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE 
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

Budriko Moderniška Krautuvė

Firecraft Door Co.
3319 S. VVALLACE ST.

Boulevard 3150

Ant Daugelio 
Šių Darbų 

Reguliaris Algos

MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

Assemblers

REIKIA DEŠRŲ GAMINTOJŲ IR 
RŪKYTOJŲ. ATSIŠAUKITE Į — 

ZUEGEL PACKING CO. 
2413 W. ROOSEVELT RD.

Pakėlimas
Stock Merginų

Merginų be patyrimo

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Šiftai prasideda 7 ryto ir 6 vakare 
Patogiose Vietose

1200 North, 400 West

Oscar
Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuve sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

1

... Mayer & Co.
1241 N. Sedgvvick 

blokas J šiaurius nuo Divislon 
"L" stoties.

St

Jos. F. Sudrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURI NORITE GAUTI!

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

$30.00 už 44% vai. savaitę, daug 
pridėtinio viršlaikio. Kreipkitės

Tikrasis didvyriškumas y- prie Peter Kramer.
ra matyti pasaulį tokį, koks ALBERT DICKINSON CO. 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land,

2770 West 35th St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

NEFIKVOKITE BRANGIAS VA
LANDAS DĖL TR ANSPORTACI
JOS EINANT T AR GRVŠTANT 

IŠ JŪSŲ NAUJO DARBO.
Patikrinkite savo gyvenimo vieta— 
jei gyvenate šiaurvakarinėje dalyje 
miesto jūs galit pagelbėti mums 
prie gaminimo svarbiu karo reik
menų 48 vai. kas savaite ir dar tu
rėsit užtenkamai laiko savo namuose 
ir poilsiui.

DIRBKIT NETOLI 
JŪSŲ NAMŲ 
★ ★ ★

Mes išmokinsim jus Drie len
gvų assemblv ir mašinų dar
bų. Patyrimas nereikalinga 
ir nėra amžiaus aDrubežiavimo 

Į virš 18 metų jei jūs kitose srityse 
kvalifikuosit.

★ ★ ★
★ PATIKRTNKTT ŠIUOS PUNK

TUS: 6 DTENOS SAVAITĖJE, 
LATRAS TR PUSĖ DIRBANT 
ŠEŠTADIENI ATS.

★ ŠIAUR-VAKARTNĖJ DALYJE 
MTESTO IR GERA TRANS- 
PORTACT.TA.
MODERNIŠKA CAFETERIA 

' IR DIRBTUVĖ.
★ GRUPĖS LIGONINĖS PRIE

ŽIŪROS APDRAUDA.
★ DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 4 

POPIET IR 4:30 POPIET IKI 
RYTO. EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT ANTRAM ŠIFTE.

★ ★ ★
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
7:30 RYTO IKI 5 PP. KASDIEN

l

CHICAGO
TRANSFORMER
CORPORATION
3501 W. ADDISON ST.

GERA MOKESTIS. PATYRIMO 
NEREIKIA. 10c J VAL. EKSTRA 
NAKTINĖMS DARBININK Ė M S.

PARDAVĖJA
Reikalingi dirbti department krau
tuvėje. Geros valandos ir mokestis, 

j THE GRANT ĮVORES FAIR. INC.
5011 W. 14th St. Cicero

Štai gera proga moterims. Mes 
išmokinsim jus prie erero amato. 
49 vai. savaitė, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

Gera transportacija, “L,” busais, 
gatvėkariu, 1% blokų nuo North- 
westem Union stoties.

JANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

Telefonas
Franklin^ 5174 

Matykit Mr. Karger.

MERGINOMS- MOTERIMS
100% RAKO DARBAI

Patyrusių ar nepatyrusių. Pilno 
laiko dieną ar naktį ar daliniam 
laikui 4 vai. šiftui.

SOLDERERS 
WIRF,RS 

ASSEMBLERS
Patogios darbo sąlygos. Aukščiausia 
mokestis. Veltui ligoninės priežiūra, 
gyvasties apdrauda ir susižeidimo 
apdrauda. Apmokamos atostogos ir 
apmokami poilsio laikotarpiai.

TRAV-LER KARENOLA RADIO 
& TELEVISION CORP.

1036 W. Van Bure n

| PIRKITE KARO BONUS!

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

ACME

PERGALĖS STEEL CO.
MERGINOS IR MOTERYS 

VIRŠ 17
Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

SĄLYGOS
Atsišaukite su gimimo 
paliudijimu ar pilietybės 
rekordu 7:30 ryto iki 4 pp

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

MERGINU IR MOTERŲ
Mes turim labai gerų darbų pui
kioj dirbtuvėj kur jūs galėsite 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA
100% KARO DARBAI

AMŽIUS NESVARBU

Laikas ir pusė virš 40 vai. abel- 
nai 48 iki 50 vai. jei tik norite 
Aukštos ratos.

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th ST.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ MAŠINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ
Patyrimas nereikalinga 

100% Defense darbai 
Geros darbo sąlygos 
DIENINIAI DARBAI

MERKLE-KORFF 
GEAR CO, 

213 N. Morgan

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti.

134th— Clark St.

CHICAGO

VYRŲ

MOTERŲ
Svarbiems

Karo Darbams

VYNIOTOJŲ VISOKIO TIPO, AS
SEMBLERS. MILLING MACHI
NE, SCREW MACHINE OPE
RATORIŲ, ENGINE LATHES— 
SHIPPING IR STOCK ROOM, 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ. 
MERGINŲ BE PATYRIMO.
Gera mokestis, pastovūs darbai, 

i puikios progos. 10c į vai. ekstra 
naktiniams darbininkams. Taipgi 
vyrai ir moterys turi gerą progą 
čionai. 49 vai. savaitė, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.
Gera transportacija, “L”, busais, 
gatvekariais, 1% bloko nuo North- 
western Union stoties.

FANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

Telefonas
Franklin 5174

Matykit Mr. Karger

PARDAVIMUI

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

PARSIDUODA — graži moderniška 
pietvakaruose, netoli 

Pigiai parsiduoda dėl

, u
! Roadhouse,
Chicagos.
priežasties ligos. Turit pamatyti kad 
įvertinti. — - - ____ -
Box 1227, 127 N. Dearborn St.

Rašykite: — DRAUGAS,

Girtuoklis už degtinę ati
duoda : pinigus smuklinin
kui, sveikatą ligai, o sielą 
velniui.

REMKITE “DRAUGĄ’
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Šeštas Roosevelto-Ch'jrchillio susitikimas
KONFERENCIJOS REIKŠME

Didžiosios Britanijos energingasis premieras Wins- 
ton Churchill ir vėl Amerikos kontinente. Jis atvyko 
Kanadon su britų karo štabu. Atvyko, kad konferioti 
su Prezidentu Rocseveltu ir U. S. karo vadovybe.

Ir sakyti nereikia, kiek svarbi yra ši dviejų vyriau
siųjų karo vadų konferencija, kuri, gal būt, nustatys 
planą paskutiniems ir lemiamiems karo žygiams su
daužyti Berlyno-Romos ašies militarinę masiną. Ne be 
to, kad Rooseveltas ir Churchill nesitartų ir apie tarp
tautines politikos problemas, kurios yra milžiniško di
dumo ir komplikuotos.

Karas, ar vėliau ar anksčiau, baigsis. Amerika ir An
glija vadovaus darbams pokarinei Europos ir kitų kon
tinentų rekonstrukcijai. Todėl, spėjame, kad šioj šeštoj 
Anglijos premiero ir Jungtinių Valstybių prezidento 
konferencijoj šis klausimas nuodugniai bus svarstomas.
IR STALINAS TURĖJO DALYVAUTI

Visa eilė kolumnistų ir radijo komentatorių turėjo 
daug vilčių, kad šeštame Roosevelto ir Churchillio pa
sitarime dalyvaus ir Stalinas. Jie tiek buvo tikri, kad 
net skelbė, jog toks pasikalbėjimas jau vykstąs ar į- 
vykęs.

Tačiau konferencija ir šį kartą vyksta be Stalino. 
Ir vis tik gaila, kad taip yra. Ir kodėl gaila ?
“ANTRASIS FRONTAS“

Pirmoje vietoje Stalinas ne vieną kartą yra reika
lavęs santarvininkų atidaryti antrąjį frontą kontinen- 
talinėje Europoje, kad atitraukti nacių karo jėgų iš 
Rytų fronto. Nors santarvininkai baigia užimti Sicili
ją ir rengiasi Italiją išmušti iš karo, bombarduoja ir 
Italiją ir Vokietiją, tačiau Stalinas nelaiko, kad tai 
yra antras frontas.

Taigi, ar nenaudinga būtų buvę pačiam Stalinui at
vykti į konferenciją, akis į akį susitikti su Rooseveltu 
ir Churchilliu, smulkmeniškai jiems išdėstyti savo ka
ro planus ir įrodinėti, kodėl toks frontas, kokio jis 
reikalauja, turi būti atidarytas.
POKARINE REKONSTRUKCIJA

Antras svarbus klausimas, apie kurį pasaulis šian
dien daug kalba ir rūpinasi, tai visų sąjungininkų glau
daus bendradarbiavimo reikalas pokarinio pasaulio re
konstrukcijoj. Tiesa, karo tikslai yra nustatyti Atlan
to Čartery, Vašingtone pasirašytoj deklaracijoj, pa
brėžta atsakomingų politikų ir valdžios žmonių kal
bose, tačiau vis dar jaučiama, kad dar nėra aiškaus 
susitarimo dėl ateities planų, dar nepradedama gy
venti noru artimo ir nuoširdaus kooperavimo dvasia.

Sovietų Rusijos atstovo — Stalino ar bet kurio jo 
adjutanto dalyvavimas bendrose konferencijose su an
glų ir amerikiečių vadais gal būt tos bendradarbiavi
mo dvasios įskiepytų. Gal išsiaiškintų tokie klausimai, 
kaip organizavimas Rusijoj lenkų, vokiečių ir kitų ko
mitetų, kurie nėra suderinami su Atlanto čarterio dė°- 
niais, su Vašingtono deklaracija, kurie formuojami be 
kitų jungtinių tautų žinios ir sutikimo.

GERI KARIAI, BET KAIP SU STALINO POLITIKA?
Rusijos kariuomenė įrodė, kad ji gerai karia u ja- Da

bar jau Stalino eilė įrodyti, kad jis gerai politiką ve
da. Tą įrodyti galėtų dalyvaudamas Roosevelto-Chur- 
chillio konferencijoj ir deklaruodamas, kad jis ne tik 
netrukdys, bet dar padės įgyvendinti Atlanto Čarterio 
dėsnius, atsisakydamas savo nepamatuotų pretenzijų į 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Besarabiją, Lenkiją ir sutik
damas kooperuoti pokarinės santvarkos atstatyme, at
sisakant organizuoti atskirai, be sąjuogininkų žinios, 
komitetus.

Iš to, kas čia pasakyta, ir dar iš daugelio kitų prie
žasčių būt buvę naudinga ir Stalinas turėti šioj konfe
rencijoj. Tai būtų išblaškę daug visokiausių abejonių, 
gandi;, įtarinėjimų ir net baimės. Be to, joj turėjo, bent 
daugeliai taip atrodo, dalyvauti ir Kinijos prezidentas. 

Bet, nepaisant Stalino ir Kai-Sheko nedalyvavimo 
(to priežasčių mes čia negvildensime), Churchillio at
vykimas tartis su mūsų Prezidentu yra nepaprastai 
svarbus, istoriškas ir tenka nuoširdžiai linkėti pasita
rimui kuo geriausio pasisekimo.
BUVUSIOS KONFERENCIJOS

Kaip minėjom, ši anglų ir amerikiečių vadų konfe
rencija yra šešta iš eilės. Pirmesnės konferencijos bu
vo šios:

1. 1941 m. rugpiučio mėn. laive H. M. S. Prince of 
Wales, kurioj priimtas Atlanto Čarteris.

2. 1941 m. Vašingtone po japonų puolimo Perlų Uosto.
3. 1942 m. birželio mėn. Vašingtone pasitarimas su 

laivininkystės ekspertais.
4. 1943 m. sausio mėn. Kasablankoj, kur pasirašyta 

besąlyginio pasidavimo deklaracija.
5. 1943 m. gegužės mėn. Vašingtone aptarta sąjun

gininkų ofensyva Pietų Pacifike.

Apie Stalino pokarinius tikslus
Rugpiučio 9 d. laidoje Herald-American įdėjo veda

mąjį straipsnį, kuriame aiškina Stalino tikslus. Ten 
pasakyta: “Stalinas kariauja už Staliną”, “Rusija ka
riauja už Rusiją“, “Abu kariauja, kad visoj Europoj į- 
steigti komunizmą ir jie nėra interesuoti, kad kokį kitą 
tikslą pasiekti.”

Toliau tame pačiame editoriale pasakyta: “Stalinas 
nekenčia demokratijų ir demokratijos ir tą yra pakar
totinai pasakęs savo kalbose Rusijos žmonėms.“

“ Amerika kariauja už laisvę ir demokratiją’’ — tei
singai pabrėžia Herald-American. Ir dėl to — “ Ameri- 
ka turi būti tikra, kad nepavyktų atiduoti Europą bol
ševikų tirani jai’

Šioms Herald-American išvadoms padaryti davė pa
grindo Maskvoje sudarytas vokiečių komitetas ir Sta
lino nedalyvavimas kiek Atlanto Čarterio dėsnių nu
statyme, tiek Kasablankos konferencijoj. Straipsnyje 
stipriai pabrėžiama ir tai: ‘ Stalinas atvirai pareiškė 
savo nusistatymą aneksuoti prie Rusijos ir susovietinti 
— Latviją, Lietuvą ir Estiją, tris šviesias demokratijas, 
kurias Amerika įsteigė po pirmojo Pasaulio Karo.“

Tarp kitko, H. American įrodo, kad Amerikos ko
munistai, nepaisant trečiojo komunistų internacionalo 
likvidavimo, yra priklausoma nuo Maskvos, nes ten 
nustatoma jų partijai politinė linija.

Angly katalikų spauda apie LieDvų
Londone spausdinamas “English Catholic Newslet- 

ter” liepos 3 d. įdėjo ilgoką straipsnį apie Lietuvą, ku
rį pavadino — “Lithuania: resistance and oppression”. 
Straipsniui žinios semtos iš Švedijos spaudos, kuri 
smulkmeniškai rašo apie Lietuvos žmonių vargus, a- 
pie nacių vis didinamą priespaudą ir apie didelį lietu
vių pasipriešinimą okupantų planams. Ten primenama 
mokslo įstaigų uždarymas, kultūrinių turtų naikinimas, 
vadų areštus etc.

/
Ta proga “E. C. N.“ primena, kad Lietuvoj yra 80 

nuoš. gyventojų katalikai. 1940 metai buvę 1.300 ku
nigai, kurie aptarnaudavę 900 bažnyčių. Kauno uni
versitetas turėjęs teologijos ir filosofijos fakultetą. 
Religijos dėstymas mokyklose buvęs privalomas.

Reikia pasakyti, kad “E. C. N.’’ gana dažnai duoda 
straipsnių ir žinių iš okupuotos Lietuvos gyvenimo.

" SPAUDOS APŽVALGA ) 
k - ■ . /?
Tai bent "publicistai"

“Amerika” No. 32 padarė tokią pastabą:
“Amerikos Lietuvis“ leidžia savo skiltyse įvai

riems bendradarbiams pasisakyti, vieni kitus “išbar
ti”. Laikraščio vadovybė, matyt, savo nuomonės vi
siškai neturi, nes*jos niekada nepareiškia.

“Tokiam laikraštyje randa vietos visa eilė “kolum
nistų”, kurie, prieš rašydami savo išminties perlus, 
nepasistengia sužinoti net paprasčiausių, visiems ži
nomų faktų. Pavyzdžiui, vienas J. Audronis šneka 
apie Kalpoko Lietuvos Istoriją, kai jokio istorikcr 
Kalpoko nėra. V. M. Klausutis įsismagino ten rašyti 
apie demokratijos ir jos vadų Lietuvoj netobulybes, 
bet savo straipsnių tiradoje parodo tiek autoritetin
go “žinojimo“, kad net skelbia A. Smetoną buvus 
Steigiamojo Seimo išrinktu Lietuvos prezidentu...

“Kai “publicistai“ savo argumentuose vartoja to
kius “istorinius faktus”, gaila ir popieriaus ir raša
lo, kurie suvartoti laikraščiui atspausdinti.”

DIDELIS SUSIDO
MĖJIMAS

Kebnrtadien., rogp. 12, 1943

Amerikos Lietuvių Kon
ferencija, būsianti rugsėjo 
2 ir 3 dd., Pittsburghe, vi
suomenė rodo didelio susi
domėjimo. Daug draugijų 
išrinko atstovus ir nemažai 
jų ir aukų konferencijai ski
ria.

Tai yra gražus reiškinys, 
kuris parodo Amerikos lie
tuvių norą vieningai ir efek
tingai didinti Amerikos ka
ro pastangas ir gelbėti sa
vo tėvų kraštui — Lietuvai 
išsilaisvinti iš nacių vergi
jos.

DARIAUS-GIRĖNO 
LEGIONAS

Tikrai džiugu, kad į būsi
mą lietuvių konferenciją la
bai rimtai žiūri pirmojo pa
saulio kato veteranai, susi
organizavę j Dariaus-Girėno 
vardu legiono postą Chioa- 
goj.

Šis postas išrinko net ke
turis atstovus, konferenci
jai paskyrė $250.00 auką ir 
nutarė konferencijos metu 
nupirkti U. S. karo bonų už 
$5,000.00.

Matot, mūsų legionieriai 
dar kartą puikiai pademon
stravo savo gilų patriotiz
mą — ne žodžiais, bet dar
bu ir auka.

Garbė jiems!

Kas įvyko prieš 25 m.
Vokiečių submarinai U. S. 

pakraščiuose... Vokiečių sub 
marinas nuskandino Ameri
kos rezervinį, laivą Virginia 
steito pakraščiuose, žuvo 
14 jūrininkų.

Po svietą pasidairius
Bruklyno balšavikų Miza- 

ra Čikagos lietuvių teisėją 
Joną Zūrį vadina “keistu 
teisėju”.

Atvyktų Mizara į Čikagą, 
apsiskandalytų ir būtų pri
statytas prieš teisėją Zūrį. 
Pamatytų, kad jis visiškai 
nėra keistas teisėjas.

Po riaušių New York’e, 
lietuviškų bimbalų gazieta 
išgyrė majorą La Guardia 
ir negrų vadus, kurie jam 
gelbėjo ramybę atsteigti.

Prieš kiek laika lietuviški 
balšavikai negrus buvo pa
garsinę savo broliais. Kilus 
riaušėms, majoras turėjo 
naktis nemiegoti, važinėti, 
per radio raginti žmones lai
kytis ramiai, gi Bimba, Mi
zara nei liežuvio nepajudi
no. Jie turėjo pirmutiniai 
šokti į riaušių sukurį ir ra
minti... brolius.

meilė yra didžiausia nedory
bė. — pasakė sykį Jurgis 
Papukštis. Kai paprašytas 
paaiškinti, jis šitaip išfige- 
riavo:

—žinoma, kad taip. Ar gi 
meilė nėra dažniausiai bau
džiama amžinu laisvės pra
radimu ir moterystės pan
čiais?

Mahanojaus Saulė išbėrė 
seniems jaunikiams šitokį 
pamokslą:

“Ne vienas sau galva ka
so ir sako: “kad mergina 
gaucziau tai apsipacziuo- 
cziau!” Brolau, merginu ne 
stokas, ju yra visur, tiktai 
pasidėk dolerius o rasi. Mer
gina pas tave neateis. Juk 
žinote, kad arklys prie ėdžiu 
eina o ne ėdžios prie arklio.

“Atminkite, jus, seni jau
nikei. kas isz jusu bus... kaip 
jau pajiegu neteksite, kas 
tada bus? O kol ateis mir-
tis, kol visus vargus už
baigs, tai da ne vienam da- 
es.”

SLA prezi- dienį

Laisvamaniai labai mėgs
ta rašyti apie katalikų kokį 
tai “kugždėjimąsi” su len
kais.

Bet, štai, sandariečių ga
zieta rašo, kad 
dentas cicilistas Bagočius 
per Minkaus radio garsina 
tarptautinį koncertą, kurį, 
kaip vėliau pasirodė, rengė 
lenkai savo susivienymo sei
mo proga.

Vadinasi laisvamaniai su 
cicilistais ne tik kugždasi su 
lenkais, ale net per radio 
kalbasi.

Birbilų šeima vieną nedėl- 
nuvažiavo pas savo 

pažįstamą farmerį. Atėjo 
laikas karves melžti. Birbi
lai norėjo pamatyti, kaip čia 
atliekama toji procedūra.

—Tėvai, — sako Birbilie- 
nė, — kiek tu manai toji 
karvė turi metų?

—Manau — du, — atsakė 
Birbilas.

—Valug ko tu sprendi?
—Valug ragų, — paaiški

no Birbilas.—Aš tau pasakysiu, kad

VVAACS RANDA DRAUGŲ ŠIAURĖS AFRIKOJE

••Drau<a«" Acmo photo

Šie yri pirmi WAACS vaizdai iš šiaurinės Afrikos. Viršuje VVAACS atvaizduojamos 
su Jo Ekscelencija Augustin Leynaud, Algiers arkivyskupu, kuris WAACS nuoširdžiai 
pasveikino, žemiau atvaizduojamos VVAACS besikalbančios su prancūzėmis seselėmis.
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Didžiojo vyro keliu

Galingas laisvės kovotojas visas jėgas 
aukoja tėvynei išlaisvinti

DU KARTU VOKIEČIŲ NELAISVĖJE. DABAR ŽYMUS 
VADAS. PAVYZDINGAS KATALIKAS. LIETUVA BUS 
LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA.

Pasprukti iš priešo nagų 
nėra lengva. Mėnesius jau
nas prancūzų kapitonas 
slapstėsi Prancūzijoje ir 
Belgijoje okupuotose zono
se, nes negalėjo išvykti iš 
vokiečių užimtos teritorijos. 
Vieną kartą apsimetė esąs 
anglių pirklys. Kitą kartą 
tvartų prižiūrėtoju. Kitą 
kartą geležinkelio stotyje 
nešėju. Pagaliau cirko dar
bininku. Ir paskui liga. Ne
žinomas Belgijos gydytojas 
gydė jauną kapitoną. Laimė, 
gydytojas buvo patriotas. 
Jis nuvedė kapitoną į mažą 
namą, kur dirbo paprastai 
apsirengusi moteris — ji 
buvo anglų slaugė (nursė). 
Toji gailestingoji sesuo 
(nursė) dirbo, kad padėti 
pasprukti sąjungininkų be
laisviams iš Belgijos. Ji 
ypač atkreipė dėmesį į pran
cūzų kapitoną ir padėjo jam 
į Olandiją pabėgti.

Tai buvo praeityje, ką 
mes vadiname pirmuoju pa
sauliniu karu. Gailestingoji 
sesuo (nursė) yra žinoma 
istorijoje vardu Ed'.th Ca- 
vell. Ir jaunas prancūzų ka
pitonas buvo Henri-Honore 
Giraud.

IŠVYKSTA Į FRONTĄ
Giraud Saint Cyrman 

(the French West Point) 
buvo paruoštas pėstininkų 
kapitonu, kada jis buvo pa
siųstas į Belgijos frontą. 
1914 metais. Rugpiūčio mė
nesį tais metais kulka pa
lietė jo krūtinę. Buvo ma
noma, jog jis mirė. Karo mi
nisterija pranešė poniai Gi
raud. kad jos vyras garbin
gai krito karo lauke. Bet 
ponia Giraud nenorėjo tikėti 
toms žinioms. Kažkas jai vi
duje kalbėję, jog jos vyras 
gyvas. Ji teisingai galvojo.

Kapitonas be sąmonės bu
vo rastas voikečių. Jie nuga
beno kapitoną į ligoninę. Jo 
kūno sudėjimas buvo tvir
tas. neužilgo galėjo vėl var
sčioti. Pirmai progai pasi
taikius. kapitonas paspruko 
iš vokiečių nelaisvės.

PASISEKĖ PABĖGTI IŠ 
VOKIEČIŲ NAGŲ

Giraud nuduodamas įvai
rių užsiėmimų asmenį, ke
liavo mėnesius po v;k ečių 
okupuotą teritoriją. Jo žaiz
dos negerai buvo užgijusios. 
vėl susirgo ir juo rūpinos 
Edith Cavell. Su jos pagal
ba Giraud pabėgo su kitu 
prancūzų karininku. Kada 
jie prisiartino prie olandų 
rubcžiaus, už kelių jerdų vo
kiečių sargybiniai juos pa
stebėjo ir paleido į prancū
zus ugnį. Giraud draugas 
buvo sužeistas. Giraud tuo
jau be sustojimo pagriebė 
savo draugą, užsidėjo ant 
pečių ir greitai bėgo, nors 
aplinkui siautė kulkos. Abu 
saugiai perėjo olandų rube- 
žių. Iš Olandijos be sunku
mo nuvyko j Angliją ir iš

čia sugrįžo į Prancūziją.
Generolas Joffre, prancū

zų karo jėgų vadas, norėjo 
pamatyti vyrą “stebuklin
gai” grįžusį. Po pasikalbėji
mo ir apdovanoj mo pasižy
mėjimo ženklu, jis paklausė 
kapitono, ką jis nori veikti. 
Giraud atsakė charakterin
gai: “noriu grįžti tuojau į 
savo dalinį”.

IR VĖL PATEKO I 
VOKIEČIŲ NELAISVŲ
Praslinko metai, atėjo ant

ras pasaulinis karas ir Gi
raud, dabar generolas, vėl 
vokieč.ų belaisvis. Ir vėl jis 
pabėgo iš vokiečių nelaisvės. 
Generolas Giraud pabėgo 
1941 metais iš vokiečių ne- 
laisvių stovyklos Koenig- 
stein, kur jis buvo laikomas 
nuo to laiko kai Prancūzija 
krito.

Giraud su virve peržengė 
aukštas kalėjimo sienas. Tai- 
buvo nepaprastai heroiškas 
64 metų amžiaus vyro veiks
mas.

Generolas Giraud, pabėgęs 
iš nelaisvių stovyklos, nuda
vė civilį, jis keliavo per Vo
kietiją apie šias dienas, ir 
pagaliau perėjo kalnus į 
Šveicariją. Iš Šveicarijos 
grįžo į Prancūziją.

ATVYKO Į PRANCŪZIJĄ
Gavęs prieglaudą su šei

ma Loyne, Giraud tuojau 
susisiekė su prancūzų pa
triotais. kurie taip pat norė
jo, kaip ir jis pats, įvelti 
šiaurės Afriką į karą. Jis 
buvo paskelbtas jų vadu ir 
tuojau suėjo su Amerikos 
vyriausia komanda į sutar
tį, kad' šiaurės Afrikos pa
triotai tuojau užimtų savo 
vietas kai tik Amerikos ka- 
.■iuomenė įžengs į š. Afriką, 
šios dvi operacijos įvyko 
lapkrič o 8 dieną. 1942 me
tais. Kai Giraud partizanai 
užėmė savo pozicijas daugel 
miestuose šiaurės Afrikoje, 
amerikiečiai ten išlipo. Kai 
kurie Vichy pareigūnai ar 
belaisviai brndė priešintis 
amerikečiams, bet greitai 
tvarka buvo įvesta. Giraud 
liko vyriausiu karo vadu Af
rikos armijos ir davė įsaky
mą prancūzų kariuomenei 
Tunlsijoje kovoti prieš vo
kiečius. savo šalies priešus.

Giraud pas švent’mas sa
vo kraštui, jo meilė laisvės 
idealui deug padėjo prie vo
kiečių išstūmimo iš šiaurės 
Afrikos.

SUDĖJO DIDELES AUKAS
Gegužės mėnesį, kai per

galė atėjo ir paskutinis vo- 
i kietis nuleido rankas Tuni- 
srioje. tada paaiškėjo, jog 
prancūzai sudėjo didžiausias 
aukas. Žuvo jų 12,000 kovos 
lauke.

Generolas Giraud nesenai 
lankės Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje.

Generolo Giraud namai 
dabar yra Algiers. Jis gyve-

PASAKOJA APIE SAVO KELIONĘ

New Yorko arkivyskupas Francis J. Spellman, vikaras kariškų jėgų, kalbasi su spau
dos atstovais. Jis beveik šešis menesius lankė Amerikos kariškas stovyklas užjūryje, 
keliavo 45,000 mailių. Jis buvo taip pat priimtas popiežiaus Pijaus XII.

Kiekvienas žmogus gali būt laimingas
“Kaip man pasidaryti lai

mingu?” — tas klausimas 
gimė kartu su žmogaus at
siradimu. Jis niekada nepa
sensta ir rūpi tiek turtuo
liui tiek skurdžiui. Sakoma, 
kad pinigai vieni nesuteikia 
žmogui laimės, bei niekas ir 
mūsų moderniškais laikais 
nėra atradęs metodo, kaip 
žmogui pasidaryti laimingu. 
Nejaugi negalima rasti ben
dro laimės recepto: Psicho
logas Dr. Stekelis atsako:

Visada reikia turėti gal
voj klausimus: Kodėl žmo
nių dauguma nelaimingi ? 
Kodėl žmonės nesugeba bū
ti laimingi ? Tada bus su
prastas laimingumo klausi
mas. Ilgų metų stebėjimai 
parodė, kad dauguma žmo
nių nelaimių kyla, dėl ne 
tikslaus auklėjimo.

ia mažame kambaryje. Ke- 
iasi šeštą valandą, visą die
ną dirba. Generolas Giraud 
ir jo šeima yra praktikuoją 
katalikai.

Du generolo Giraud sūnūs 
yra karininkais prancūzų 
armijoj, Š. Afrikoje. Jo ke
turios dukterys yra vedu
sios ir turi vaikus. Tik gai
la, kad generolo žmona ir jo 
dukros, su vaikais, pasiliku
sios Prancūzijoje, buvo vo
kiečių areštuotos.

TEPASKATINA MUS 
UOLIAI RŪPINTIS 
LIETUVA

Generolas Giraud, žymus 
vadas, pavyzdingas katali
kas deda visas pastangas 
išlaisvinti prancūzų tautą iš 
vokiečių okupacijos.

Nors generolas Giraud 
yra senyvo amž'aus vyras, 
bet jis visą savo gyvenimą 
pasišvenčia prancūzų tautos 
išlaisvinimui. Nieko nesigai
li.

Generolas Giraud yra 
mums pavyzdys kaip mes 
turime padėti savo tėvų 
kraštui — L’etuvai — at
gauti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Tauta tikrai gyvens, ji 
bus nepriklausoma, jei ji no
ri gyventi. Lietuva nori gy
venti. nori laisvės ir nepri
klausomybės, ji tokia ir bus. 
Prisidėkime ir mes prie Lie
tuvos troškimo ir noro.

K. Baras.

Laimė tai sugebėjimas bū
ti realiu. Todėl vaiiiuose ne
reikia sužadinti garbėtroš
kos; jie turi būti auklėja
mi tikrovės atmosferoj, nu
statant aiškius tikslus, kad

« 7 Ivėliau nereiktų gyvenime 
nukentėti. Reikia, auklėti 
juos būti patenkintais ir 
savarankiais, iškelti idealų 
siekį, išmokyti juos džiaug
tis mažiausiu džiaugsmu, į- 
prasti būti pasiruošusiais 
daug ko išsižadėti... Tik iš 
to vaiko išeis laimingas žmo 
gus, kuriam bus įauklėta 
kantrybė ir ištvermė. Dau
guma tėvų tikisi apsaugo
sią vaikus nuo tų klaidų ir 
nusivylimų, kuriuos teko 
jiems pergyventi; jiems at
rodo kad vaikai pasieks tų 
tikslų, kurių jiems teko iš
sižadėti. Tėvų pareiga yra 
ištirti kiekvieno vaiko ga
bumus ir palinkimus, išaiš
kinti kur jie krypsta, kad 
galėtų atatinkamai jų ga
bumus lavinti. Nelaimingi 
tie žmonės, kurie netekę pa
reigos supratimo. Jei koks 
žmogus klausia patarimo gy 
venime, jis nėra supratęs 
didžiosios paslapties, kad 
gyvenimo patarimas tai y 
ra pats gyvenimas. Duoti 
gyvenimui turinį, niekada 
nepasenti, niekada nepa
vargti. džiaugtis mažiausiais 
laimėjimais, kantriai pergy
venti šiurpius įvykius — vi
sa tai priklauso gyvenime

menui. Laimingi yra tikta, 
dvasiniai sveiki žmonės. C 
būti sveikam reiškia: nuga
lėti praeitį, išugdyti dabar
tį ir paruošti ateitį. Kas tai 
sugeba, tas turi pilną teisę 
vadintis laimingu žmogumi.

Be nelaimės nėra laimes. 
Ilgai būdamas laimingas 
žmogus jau nebeturi laimės 
nuovokos. Tiktai pasidaręs 
nelaimingas, jis gali įver
tinti kaip laimingas jis bu
vęs. Taigi nelaimė yra tik
ra laimės kelio paruošėja.

Žmonės, kurie savo troš
kulius patenkina be jokių 
kliūčių nėra gyvenimo me
nininkai, nes jų džiaugsmas 
nepažįsta jokio rūpesčio. Ir 
džiaugsmo jausmą reikia 
mokėti taupyti.

Svarbu ne tai, kas kam 
gyvenime įvyksta ar pasi
taiko, bet tai, kaip jis ta 
priima ir jaučia. “Kai kas 
gali būti jaunas, gražus, tur
tingas, gerbiamas, bet visgi 
paklausk, ar jis turi džiaugs 
mą. nes iš to tikriausiai ga
lima. spręsti apie žmogar-‘ 
laimę. Jei žmogus džiaugias, 
tai vistiek, ar jis senas ar 

Į jaunas, tiesus ar kreivas, 
elgeta ar turtuolis: jis lai
mingas” (Šopenhauerio po
sakis ).

Visada reikia mokytis iš
sižadėti daugelio įgeidžių ir 
reikalavimų.

Gyvenimą reikia priimti 
tokiu, koks jis yra, be tuš
čių sielvartavimų. Pavydas

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcber Ave^ Chicago

VAIKŲ PARALYŽIUS
Sveikatos PeparramentAs 

perspėja visuomenę, kaa 
Chicago apylinkėje, ir ki
tuose mies.uose, plečiu~i 
vaikų paralyžiaus epidemi
ja. Pereitą savaitę buvo už- 
rekerduota net 8 nauji tos 
ligos susirgimai.

Dažniausia toji liga kim
ba prie vaikučių iki 5 metų 
amžiaus, bet retkarčiais ir 
suaugusieji gali ta liga sirg
ti. Mergaitės retai kada bū
na paliestos vaikų paraly
žiaus. o visgi ir jos nuo tos 
ligos nėra laisvos.

Paralyžiaus mikrobais už
krečia vaikus musės; taigi, 
svarbu yra užmušti kiek
vieną į namus įsiskverbu
sią musę. Dažnai vaikai už
sikrečia paralyžiaus mikro
bais bežaidžiant dulkė ose 
miesto gatvėse, arba besi
maudant viešose maudynė
se. Suaugusieji gali nepas
tebėtai pernešti ligos mik- 
robus nuo ligonio ant svei
ko vaiko.

po šiai dienai Roosevelto 
kojos yra silpnos.

Rugpiūčio ir rugsėjo mė
nesyje labiausia vaikų pi- 
ralyžius plinta. Žiemą toji 
liga nebujoja. Tėvai priva
lo atydžiai stebėti savo vai
kų sveikatą ir apsaugoti 
juos nuo vaikų paralyžiaus. 
Pastebėjus, kad vaikas* tu
ri šaltį, ar gerklės skaudė
jimą. arba bevalgant nega
li lengvai maistą nuryti, ar
ba begeriant per nosį skys
čiui išsiprunkščia. arba jei 
vaiko balsas yra šiek tiek 
užkimęs, tai neatidėliojant 
reikia šaukti daktarą, nes 
tai gali būti vaikų paraly
žiaus pirmutinieji simpto
mai.

Vaikų paralyžiaus yra 6 
skirtingos rūšys. Kiekvieną 
rūšį čia išsamiai aprašyti 
neapsimoka, nes skaityto
jams tas nesvarbu. Pavo
jingiausioj i vaikų paraly
žiaus rūšis yra, kai liga pra
sideda gerklėje.

Specifinių čiepų nuo vai
kų paralyžiaus iki šiol dar 
nėra surasta. Bet moderniš-

DIRBTINAS STEIKAS neapykanta tai griaunančios, 
o ne gaivinančios jėgos.

Taip susitvarkyti, kad vi 
sa kas įvyksta priimtumei 
lyg tai būtų įvykę pačiam 
norint.

Nieko nesibijoti, net jokio 
gresinčio pavojaus. Baimė 
tai didžiausias ir aštriau
sias žmonijos botagas. Di
džiausią energiją žmogus iš
eikvoja dėl baimės. *

Reikia pačiam savy būti 
laisvam. O laisvam būti reiš
kia gera noru pasiduoti gy
venimo įstatymams. “Būk 
pats sau ponas, o ne savo 
tarnas”. Skausmai mumyse 
yra dideli, kai patys esame 
maži.

Nereikia visada ko nors

Su vaikų paralyžiaus p'i- 
timu sunku yra kovoti, nes 
pradžioje nelengva tą ligą 
pažinti. Nuo užsikrėtimo 
dienos ima nuo 5 iki 10 die
nų iki pasireiškia ligos ne
aiškus ir dažnai apgaulingi 
simptomai. Išpradžių vaiką 
uuima karštis, daugeliui 
skauda gerklę ir sunku jam 
nuryti maistą. Paskui vai
kas vemia, konvulsijos pra
deda tampyti, ligonis nu
silpsta, negali valdyti kojos 
ar rankos. Bet panašūs simp 
tomai pastebimi kai vaikas 
suserga ir kitokia liga, tai
gi vaikų paralyžių pradžio
je nelengva pažinti.

Mirtingumas nuo vaikų 
paralyžiaus yri apie 20 
nuoš. Kurie išlieka gyvi, tai 
daugeliui kojų ar rankų są
nariai netarnauji. Pastebi
ma, kad paralyžiaus palies
ti sąnariai sustoja augę, o 
sąnarių muskulai greitai su • 
vysta. Ir taip vaiko sąna
riai palieka sužaloti visam 
amžiui. Stropiai gydant, pa
ralyžiuotus sąnarius galima 
žymiai atitaisyti, bet visiš
kai išgydyti nėr: galimu
mų. Prezidento Roosevelto 
tėvai darė didžirasių pas
tangų, kad pagydyti jo pa
ralyžiuotas kojas, o visgi

kų priemonių gelbėti vaiką 
susirgusį paralyžium yra 
gan gerų. Juo anksčiau li
gonis gydomas, tuo sėkmin
giau galima jam pagelbėt.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Klausimas. ‘ ‘Turiu sūnų 
keturių metų senumo. Kuo
met buvo kūdikis, dažnai 
guldydavom ant pilvelio kai 
nešiodavom. Dabar jis tą 
patsai daro ir trinasi. Kuo
met baudžiame tai daryti, 
tai slaptai užtinkame besi 
trinant. Ar nėra kokia liga, 
ir ar nėra pavojaus? Ką 
reikia daryti, kad a* pratin
ti? Iškalno širdingai ačiū.”

G. P. B.
Atsakymas G. P. B. — 

Tai nėra liga, bet blogas į- 
protis. Didelių pavojų nėra, 
bet nervų dilginimas nėra 
sveika nervų sistemai; jis 
gali užaugti neurasteniku. 
Kaip gelbėti? Kartais api- 
piaustymas pagelbsti, bet 
ne visada. Kad miegodamas 
neapsiverstų kniūpsčias, y- 
ra pediatrinės juostos, ku
rias užmaunama ant šlaunių 
ir liuosai pririšama prie vy- 
gės kraštų. Daugiau infor
macijų galite gauti asmeniš
kai nuėjus pas daktarą.

Kitchen grease wa» as Important In Colonial daya as lt la now. The 
Continental Army noeded fat for munitions in 1776 aa our troopa need 
lt today. Housewive* can take a tip In houaehofd thrift and patriotlam 
irom this pieture taken in tho kitchen of the Governor’a manslon in 
Williamsburg, Virjlnia, where everything hu been reatored exactJy aa 
it waa when our country waa young.

Miss Prudence Dorn, St. geisti. Geidulių suvaržymas 
Louis, ragauja dirbtiną mė- neša tiktai palaimą, 
są, pagamintą iš mielių ir ________ :________________
aukštos kokybės javų. SKELBKJTĖS “DRAUGE”
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

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

KAS VEIKIAMA CENTRE IR KUOPOSE
LABDARIŲ KUOPŲ
VEIKLA

rs

Paskiausiame Labdarių 
'Sąjungos centro susirinki
me, buvusiame liepos 28 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj, dalyvavo veik visos kuo
pos. Tik gaila, kad 2 ir 7 
kuopos atstovų neprisiuntė.

1-moji kuopa prisiuntė 10 
atstovų, kurie raportavo, 
kad rengiasi prie parengi
mo senelių prieglaudos nau
dai.

3 kuopa, kuri susirinkime 
turėjo 7 atstovus, pranešė 
rengiantis prie centro rude
ninio išvažiavimo. Atvežė 
vajaus knygutę su gražia 
pinigų suma. Per J. Lapins
ką aukojo: J. Stoškus $2.00. 
Po $1.00: Ch. Diroba, V. D. 
Kuchen, S. F. Fabro, N. Ga
brėnas, L. F. Kulp, B. Kelp
šas, A. P. žičkus ir J. Pet
raitis.

4 kuopa smarkiai rengia
si prie labdarių rudeninio 
išvažiavimo. Ją atstovavo 
du atstovai.

5 kuopą atstovavo vienas 
atstovas, bet stiprus, nes 
atvežė senelių prieglaudai 
$300.00. Frank Semet, 3336 
S. Lituanica Avė., aukojo 
net $200.00. Viena šimtinė 
buvo nuo jo paties, o kita 
jo draugo Justino Bureizio 
atminčiai. Trečią šimtinę ! 
aukojusis nenori, kad jo 
vardas būtų skelbiamas.

6 kuopa rūpestingai dar
buojasi, kad rudeninis išva
žiavimas gerai pavyktų. Ją 
šiame susirinkime atstova
vo net septyni delegatai.

8 kuopa surengė išvažia- 
vimą į labdarių ūkį rugpiū
čio 8 d. Į susirinkimą at
siuntė 8 atstovus. Ona Klu
sas per kuop aukojo $25 
monstrancijai senelių prieg
laudos koplyčiai.

10 kuopą atstovavo vie 
nas atstovas, kiuris pranešė 
kad 
viai gausiai atvyks į rude
ninį centro pikniką.

23 kuopa buvo atstovau
jama dviejų atstovų, kurie 
raportavo, kad, atsižvelgiant 
į tai, kad rugsėjo 5 d. ir jų 
parapijos piknikas, todėl 
labdarių piknike nedalyvaus

West Pullmano lietu

Bet to vietoj žadėjo savo 
parengimą suruošti. Prane
šė, kad jų kuopos narys Da
nielius Šleinis jau sumokėjo 
$500.00 kambario įrengimui 
senelių prieglaudoj.

RUDENINIS PIKNIKAS
Sąjungos pirmininkas pra 

nešė, kad labdarių centro 
rudeninis piknikas, kurs bus 
rugsėjo 5 d. labdarių ūkio 
miškuose, žada būti įvairus 
ir savo programa ir visu _ 
kuo kitu. Bus duodamos do
vanos — veršis, paršas ir 
pinigais. Kuopų prašė pla
tinti tikietėlius.

Apie pikniką dar kalbėjo 
K. Yodelis, St. Cibulskis ir 
kiti. Iš visko matyti, kad ir 
centras ir kuopos stropiai 
rengiasi, kad šis piknikas 
būtų vienas iš sėkmingiau
sių, kad senelių prieglaudai 
įrengti kuo daugiausiai nau
dos atneštų.

Ūkio vedėjas A. 
čius pranešė, kad 
statyta piknikams
ma, pradėtas baras rengti, 
vieta tvarkoma ir t.t. Daug 
prie tų darbų pasidarbavęs 
M. Sriubas savo atostogų 
metu.

ARKIVYSKUPAS S. A. STRITCH VADOVAUS

I I

Labdarių 1 kuopos 
padėka

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopa turė
jo linksmą išvažiavimą rug
piūčio 1 d. labdarių miškuo
se. Pelno padaryta $80.00. 
1 kuopa širdingai dėkoja vi
siems, kurie atvažiavo ir pa
rėmė šį išvažiavimą. Kuge
lį iškepė pirm. E. Gedvilie
nė, Vaznienė ir B. Cicienie- 
nė, sūrį suspaudė M. Sudei
kienė ir padarė $10.00. Šau- 
dvitienė aukojo dovaną. Po

$1.00 prisidėjo: M. Doršie- 
nė, ir Bikienė. Dėkojame vi
siems, kurie prisidėjo prie 
šio išvažiavimo.

Pasidarbavo: pirm. E. Ge
dvilienė, Bill Rakauskas, P. 
Turskienė, Sudeikienė, V. ir 
B. Kalvaitis, F. B. Cicie- 

,nas.
Rasta geri akiniai, kas 

pametėte, malonėkite atsi
kreipti prie B. Cicienas, 4945 
So. Halsted St. ar pašaukti 
Boul. 1466.i

Dabar labdariai rengiasi 
prie centro išvažiavimo, ku
ris įvyks rugsėjo 5 d. lab-

Bacevi- 
jau pa- 
platfor-

I

IŠRINKTI ATSTOVAI 
Į KONFERENCIJĄ

Perskaičius kvietimo laiš
kus į šaukiamą Amerikos 
lietuvių konferenciją, kuri 
bus rugsėjo 2 ir 3 dd., Pitts- 
burgh, Pa., ir L. šimučiui 
paaiškinus žodžiu, atstovais 
išrinkti kun. A. Linkus ir 
centro raštininkė Ona Jas
per.
PRIEGLAUDAI BAIGTI 
IR TVARKYTI KOMISIJA

Kun. A. Linkius, daryda
mas pranešimą iš labdarių 
direktorių susirinkimo, pa
žymėjo, kad jis ir prel. M 
Krušas lankęsi pas J. E. 
arkiv. Samuel A. Stritch, 
kuris patarė imtis darbo kuo 
greičiausiai baigti prieglau
dą. Pataręs išrinkti tam 
tikslui penkių kunigų komi
siją, kuriai Jo Ekscelencija 
padės. Kunigų Vienybės Chi 
cagos provincija į tą komi
siją išrinkusi šiuos klebo
nus: prel. M. Krušą, kun

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

darių ūkyje. Visi važiuosime 
ir turėsime gerus laikus.

Labdarių 1 kuopa
♦

Labai gero*

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

I
<-fiMea motėm kailiniai, kailiukai papnoita|a arba 

cioth kotai parsiduoda nužemtntomia kainom ia.
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ilANYUEY!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Švenčiausios Panelės į Dingų Ėmimo šventėje, rugpiū
čio 15 d., Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Po 
šv. Mišių Jo Ekscelencija priims trylikos seselių amžinus 
apžadus, septyniolika seselių sudės pirmus apžadus ir pen
kios kandidatės bus priimtos į naujokyną.

Šv. Mišias laikys: kun. A. Baltutis, klebonas Gimimo 
Panelės švenčiausios parapijos. Jo Ekscelencijai per apei
gas asistuos: kun. J. Mačiulionis, MIC.; kun. H. Wierman,
O. S.A.; kun. A. Martinkus; kun. P. Juškevičius; ir kun.
P. Lukošius.

Pamokslus sakys Jo Ekscelencija arkivyskupas S. A. 
Stritch ir kun. J. Paškauskas, Visų šventųjų parapijos 
klebonas. Ceremonijų vedėju bus kun. J. Hardiman iš Šv. 
Vardo katedros. '

Ig. Albavičių, kun. A. Lin- 
kų, kun. A. Brišką ir kun. 
J. Paškauską.

ŠĮ direktorių raportą su
sirinkimas vienbalsiai priė
mė.

Ona Jasper, sekr

Labdariu .Sąjungos 
centro susirinkimas

A $500.00
u. s

Labdarių Sąjungos cent
ro susirinkimas šį mėnesį 
bus viena savaite pirmiau 
iš priežasties išvažiavimo 
arba pikniko, kuris bus rug
sėjo 5 dieną labdarių ūkyje. 
Jeigu norime, kad piknikas 
būtų sėkmingas, tai turime 
viską iš anksto prisiruošti 
ir sutvarkyti dovanų tikie- 
tus ir išgirsti iš kuopų ar 
jau visos kuopos gerai prisi
rengė. Taipgi reikia darbi
ninkus išrinkti. Taipgi bus 
iš komisijos pranešta kas 
jau padaryta. Visus prašo
me dalyvauti. Į tą svarbų 
susirinkimą visos kuopos 
prašome atsiųsti kuo dau
giausiai atstovų. Pereitame 
susirinkime nebuvo iš 2 kuo 
pos ir 7 kuopos. Nežinia, 
kas 9U tomis kuopomis yra, 
kad ne visados dalyvauja 
centro susirinkime. Prašom 
daugiau išrinkti atstovų. 
Taipgi prašome draugijas 
kurios gavote pakvietimus, 
su laiškais ir bilietais, pra
nešti ar jau visus bilietus 
išleidote. Priduokit pinigus 
už parduotuosius. Susirinki 
mas įvyks rugsėjo 18 die
ną 7:30 v. v. šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 4557 
So. Wood St. Jonas šiemai- 
tis, 1644 S. 48 Ct., Cicero, 
paaukojo $100.00 senelių 
prieglaudai. Ačiū jam!

Pirm. Anast. Valančius i

i
4

Pirkite U. S. Karo Bonus 
Skelbkitės “Drauge”.

WAR BONAIS

“DRAUGO”

PIKNIKĄ
Pirmad. Monday, Rugs.-Sept. 6, 1943

VYTAUTO PARKE
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NULIŪDIMO ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKLAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

Iš Cicero padangės
Pas mus, Cicero, vieną 

. darbą baigus, pradedama ki
tas. Neseniai turėjom šaunų 
bankietą klebonui pagerbti 
jo 30 metų kunigavimo ju
biliejaus proga. Bankietas 
buvo suruoštas Federacijos 
12 skyriaus vardu. Sėkmės 
buvo geros, nes visi išvien 
darbavos.

ir paramos. Raginkim visus 
lietuvius dalyvauti tame kon 
certe ir pasiklausyti mūs 
žymių talentų.

Taigi, visi ciceriečiai, j 
darbą! O sėkmės tikrai bus 
gražios. A. Valančius

Dabar Federacijos 12 sky
rius užsimojo kitą didelį dar 
bą atlikti, būtent stoti į tal
ką Tėvams Marijonams, kad 
jų ruošiamas koncertas spa
lių mėnesį pasisektų. Juk 
koneerto programą išpildys 
nepaprasti dainininkai, bet 
žifiomi visoj Amerikoj artis
tai Anna Kaskas ir Rapolas 

»Juška. Koncerto tikietams 
skleisti tarp ciceriečių yra 
įsteigtas komitetas, kurio 
pirmininku yra muz. A. Mon 
deika, pagelbininkė Mozerie- 
nė, o sekr. Petrauskienė. Jau 
trys savaitės praėjo pirmo
jo susirinkimo, bet, turbūt, 
dar nieko nėra nuveikta. Ma 
no nuomone, jei norime dar
bą gerai atlikti, turime su
sirinkimus šaukti kas dvi 
savaitės, turime kreiptis į 
draugijas, kurios priklauso 
Federacijos skyriui ir ku-| 
rios nepriklauso. O draugi
jų mes Cicero j turim nema
žai, Apskaitoma, kad virš 
23 draugijos visuomet re
mia kilnius sumanymus, tik 
reikia į jas atsikreiptų pa
aiškinti ir paprašyti talkos

Bridgeport. — Rugp. 12 
d., šv. Jurgio parapijos sve
tainėj įvyks išleistuvės. Vie
tinis skyrius Šv. Vardo drau 
gijos atsisveikins su dviem 
savo valdybos nariais, 
rie išeina į kariuomenę, 
tent Petras Martinkus 
Petras Končius. Abu yra 
dę, ne vien šv. Vardo drau
gijos nariai, bet per daug 
metų yra 
komiteto

Taigi, 
kviečiami

Liętuvių Demokratų 
Wardo klubas šaukia speci
alų susirinkimą rugp. 12 d., 
8 valandą vakare, parapijos 
svetainėj.

Susirinkimas yra svarbus 
tuo, kad bus renkama finan
sų raštininkas, nes J. L. Juo 
zaitis, buvęs ilgus metus 
raštininku išvyksta į ka
riuomenę. J. A. Vilkišius •

Chicago Lietuvių Audito- 
rijos šėrininkų visuotinas 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugpiūčio 13 d., audi
torijos svetainėj, 8 vai. va
kare. Visi šėi minkai, pavie
niai ir draugijos, kviečiami 
dalyvauti šiame visuotina
me susirinkime, 
svarstymui 
reikalų kas 
auditorijos.

nes yra i 
labai svarbių 

link palaikymo

ku- 
bū-

buvę ir parapijos 
nariais.
į šias išleistuves 
ne vien Šv. Var

do draugijos nariai, bet ir 
visi parapijiečiai, kuriems 
abu jie, pagal savo išgales, 
per daug metų bažnyčioje 
Sekmadieniais patarnauda
vo. Ateikite pasakyti jums 
sudiev. Raporteris

Lieutenant Margaret D. Baldu-in 
of Robertsdale, Ala., is a record 
maker in several ways. She was 
a teacher and principai of the pa- 
rochial school of St. John the Bap- 
tist, Magnolia Springs, Ala., be- 
fore joining the VVAAC in July, 
1942. Since then she has achieved 
the distinction of serving in an 
administrative • eapacity in all 
three training centers of the 
Women's Army Auxiliary Corps.

Do you know a fellow 
Joe?

cent out of my check every 
week for War Bonds . . . 
they’re going to come in 
mighty handy when the War’s 
over, we figure. Būt I got to 
thinking about Joe. What’s 
he going to have after 
War?

lilee
JoE’S my kįd brother. We’ve 
always stuck together and I’ve 
sort of watched out for him 
these lašt few years.

’ Well, Joe’s in Africa now. 
His wife gets her allotment 
from him, and I guess when 
that’s taken out of his check 
he doesn’t have much left. 
Privates dou’t get paid much 
you know.

I figure this way. Here I 
am, making more money than 
I ever did befbre. You bet I 
work for it! I work ha.rd. 
Būt Joe’s working hard too 
. . . and not just from 7 to 
5, either.

-fe We’ve been taking 10 per-

So we talked it over, 
wife and I. We think 
should get a cut of the bigger 
money, too. So now I’m buy- 
ing an extra bond every 
month—in Joe’s name.

Maybe you’ve got somebody 
in the War, too. If you have, 
couldn’t you squeeze out an 
extra bond now and then, for 
your “Joe”?

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX

Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment eall — 

REPUBLIC 6051
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Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

—NŪWDOYOUR BEST!
THROVGH THE PAYROLL SAVINGS PLAKIOOST YOUR 10X0 BUY1NG

daigiau vietos
Policininkai suareštavo 

moterį. Mrs. Marguerite 
Pelzman, už plaukimą Mi-! 
chigan ežere Chicagoje. Mo- j 
teris teisinasi, kad pakraš
tyje visai nėra vietos, todėl 

I ji išplaukusi maždaug bloką 
tolumo nuo krašto. Teisme

i įsakyta* neplaukti ežere 
Čikagos miesto apylinkėse.

___________________________

Sapykus šoko į ežert
Dvidešimties metų am

žiaus moteris, gyvenanti 
Chicagoje, įšoko į ežerą, prie 
Waveland avė., rugpiūčio 4 
dieną, po susiginčljimo su 
savo vyru. Pereitą antradie
nį jauna žmona ir vyras pa
sirodė moterų teisme. Mote
ris bus teismo prižiūrima iki 
spalių 28 dienos.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

— fejjįi
« S

į 
I

i•
i
i t į

K---------------------------------

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

I

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman. 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAU 81 AS •
KAINAS.
Turine didelį 

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

'rainom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
IEWELBY — WATCHMAKEB

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puune: LAFAYETTE 8617

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ' 
MILŽINIŠKO STARO MfZlKA- 

LLNIŲ INSTRUMENTU

PASINAFDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠ PARDUOTI.

TTTROS. CL AK INETAI, TROM
BONAI, SAKAPHONES, FLUTE8 
su cases” — 285.00, »37:5«.
(45.00 tr 215.00. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
25.50. $8.50. $12.50 iki 235.00.
STRIUNINIAI BASAI — »«0.00. 
1125.00 ir 2160.C0. BASO HZ- 
DENGALA8 — 112-M. SMICB-
LIAI 8MUIKOMS, 8TRIUNINI- 

‘ AM8 BASAM8. VIOLA8 IR CEL- 
LO — 21.50. 28 ••. 25.00. 210.00 
tr 215.00. Striūnoa dėl visų vlrS- 
mlnėtų instrumentų. BAS8 ir 
ŠNARE DRUM8 — 212.50. 222-50. 

( 285.00 ir 250.00. PEDALfi. HI- 
, BOY8, CYMBOLfi. ir DRUM 

HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE Tiriama 
brase Ir "read” Instrumentams 
pritaikomi jflsu lipoma.

EKSPERTTVA9 VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarina- 
tams. Triūboms, Sazaphoneo Ir 
taipgi Smulkoms Ir Guitarama

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
•14 MaxweU St., Chicago

A
KAROLINA 

DARASKEVICHIENR
(po teva.'s

Mirė rug-p. 9
5:10 vai., ryte, 
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo 
Panevėžio apskr. ir parapijos, 
S-namiesčio kaimo. Amerikoje 
išgyveno 38 metus.

. Paliko dideliame miljjipime- 
vyrą? Kazfifffėrą;~S sūnuą Anta
ną. ir marčią. Virginia, Albert 
(U. S. Army) ir marčią Elea- 
nor, ir Bronislovą (U. S. Ar
my); 3 anūkus; brolį Joną. 
Mockų ir jo šė mą; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje pa’iko seserį 
Stanislavą ir jos šeimą..

Kūnas pašarvotas namuose: 
2702 W. 39th Place. Laidotu
vės įvyks penkt.d., rugp 13 
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos vž velionės 
sielą. Po pamald-ų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gim:nes. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. S finai. Mar
čios, Anūkai, Brolis ir Giminės.

Laid. direktorius — John F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Musų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
FARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distrfbutors of the famons Mostelio “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

ODERNI 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

VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPUYCIOS
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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

J. MULEVIČIUS
4348'SO. CAIAFORN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TKEE1

Tetaptame YARDS 1410
s

I. J. ZOLP
1646 MEST 46th STH£E> Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
5319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WF.ST 23rd PLACE Phone CANAL 2511
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270
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VIDURIO RYTUOSE

LIETUVIS KUR TAI PACIFIKE

vieko;
Marijonų prieteliai.

Edvardas Meltz

E

su-

1

Flight Officer Elmer A. 
Juozaitis, 6634 S. Campbell 
avė., už pasižymėjimą pietų 
Pacifiko kovose buvo apdo
vanotas oro medaliu.

Tėvai, Emilijanas ir Ona 
(Ringailaitė) Meltz, gyvena 
76 Glenwood avė., Yonkers, 
N. Y.; jie buvo geriausi 

J prieteliai a. a. kun. Jono Na- 
jie yra dideli Tėvų

I

DTfcNKMŠftS DRAUGAS, CEttCAGO, TCEINOIS

Edvardas Meltz, 19-kos 
metų jaunuolis, kaip eilinis 
kareivis, įstojo į Jungtinių 
Amerikos Valstybių armiją 
ir šiuo laiku randasi kur tai 
Pacifike ir kovoja prieš ja
ponus.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
10 dieną paskelbė 99 Jungt. 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie buvo 
žeisti karo frontuose.

MIRĖ NUO ŽAIZDŲ

avė., ir Machinist’s 
Edward G. Zelnis, 
Trečias brolis, Corp. 

lavinasi

Lietuviai ašį daužo Pacifike ir 
Atlantike

Chicagietis lietuvis mari- į Frank Zelnis dalyvavo 
nas, kuris kovojo prieš ja- Midway kovose kaipo šau- 
ponus Pacifike nuo Pearl tuvininkas marinas lėktuvų 
Harbor užpuolimo, pereitą kovoje. Jis buvo pasiųstas į 
antradienį susitiko su savo Guadalcanal, kur vadovavo 
broliu, kuris kovojo Atlanti
ke prieš nacius.

Broliai yra Marine Corps 
Sgt. Frank E. Zelnis. 10252 
Hoxie 
Mate 
navy. 
Casimir P. Zelnis, 
oro jėgose.

Ketvirtadien., rugp. 12, 1943

Kunigas John E. McGari- 
ty, C.S.P., buvęs New Yor- 
ko mieste ir Portland, Ore., I 
ir misijonierius Paulistas 
pietų Afrikoje, gavo kapi- bombonešis 
tono laipsnį kariuomenės 
kapelionų korpuse. Jis da
bar yra “kur tai vidurio ry
tuose.”

I ...

Kareiviai padės javų 
Sužeisti kareiviai į pjūtyje

Maj. Gen. Frederick
Uhl, Commandant of the, 
7th service Command, perei
tą antradienį pareiškė, jog 
karo departamentas įsakė 
5,100 kareivių šiaurės Dako- 
toje padėti javų piūtyje.

Kareiviai bus pasiųsti į 
Targo. N. D., kur Col. J. J. I 
Schmidt paskirs kareivius

Priešo nelaisvėje
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas rugpiūčio 
10 dieną paskelbė 88 Jungt. 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie yra prie
šo nelaisvėje; 69 yra vokie
čių ir 19 italų nelaisvėje. 
Trys yra iš Chicagos priešo 
nelaisvėje.

B—26 Martin Maurauder 
sudužo lauke, 

netoli 103-čios gatvės ir 
Lawndale avė., pereitą ant
radienį po pietų. ' Bombone
šis sudegė liepsnose. Armija 
praneša, jog penki kareiviai 
ir vienas civilis išsigelbėjo 
iš lėktuvo be sunkesnių su- 
sižeidimų.

Lėktuvas skrido iš Dodge 
City, Kans. Susidaužimas 
įvyko Worth miesto apylin
kėje. Evergreen Park gaisri
ninkai nuvyko į vietą ir ge
sino ugnį.

Tuojau reikia
Gen. Parran pareiškė, jog kur yra reikalinga, 

tuojau reikalinga 65,000 
studenčių nursių (gailestin
gų sesučių). Paragink savo kaimynus 

ir pažįstamus, kad jie užsi- 
---------- prenumeruotų įdomiausią 

PIRKITE KARO BONUS! dienraštį “Draugą”. 
I

Žaibas atnešė mirti
Fort Belvoir, Va. — Rug

piūčio 10 dieną žaibas nu
trenkė šešis armijos karei
vius, ofiicerių lavinimo mo
kyklos, kai jie žaidė lauke 

‘ sviedinį.

Teisingas ar Klaidingas

L

UŽDĄ VINIS — Daržoves reikia 
virinti naudojant dau^ van
dens.

■

Uždavinys Turintiems
f"

ELEKTROS KEPTUVŲ

J

/
/

įgulai pataisyti sužalotus 
lėktuvus. Edwardas buvo 
laivyno submarinų pakran
tės sargybinis.

Frank Zelnis į pareigas 
grįžta penktadienį. Jis suti
ko su savo žmona pirmą 
kartą po 27 mėnesių.

X Komp. A. Pocius, “Mu
zikos Žinių” redaktorius, iš
rinktas atstovu Amerikos 
Lietuvių Konferencijon nuo 
Federacijos 26 skyriaus, 
Bridgeporte.

X Dale Vaikutis, 4233 S. 
Mozart St., Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. parapi
jos Sodalicijos Eucharisti
nės Sekcijos pirm., veikli 
studentų ir kitose jaunimo 
organizacijose, šiomis die
nomis susižiedavo su jūri
ninku iš Anglijos.

I

Howard Minnick, 
10332 So. Trumbull avė., pa
reiškė, jog ji matė du vyrus 
krentančius iš lėktuvo prieš 
tai, kai lėktuvas palietė že
mę. Didelis lėktuvas šliaužė 
ardamas žemę kokį bloką, 
palikdamas motorą ir kitas 
liekanas žemėje.

Kai lėktuvą žemė sulaikė, 
kiti keturi vyrai iššoko že
mėn, pasakė Mrs. Minnick.

Keletą minučių vėliau liep
snos išsiveržė iš lėktuvo. 
Ugnis tęsės daugiau kaip 
valandą.

Kunigas Neil J. Doyle, U.
S. kariuomenės kapelionas 
mirė nuo žaizdų, kurias ga- L. Vyčių organizacijos pio- 
vo dalyvaujant pietų Pači- nierius, šiomis dienomis ga- 
fiko apylinkės kovose. Jis 
pirmiau buvo vikaras šv. 
Sakramento bažnyčioje, Wa- 
terbury, Conn.

X Jonas Lebežinskas, ži
nomas No. Side veikėjas ir

Nebijo viešai pasirodyti, jog katalikas
San Diego, California. — 

“Gentleman Jim” James E. 
Farley, buvęs U. S. pašto 
skyriaus vedėjas, ir žymus 
demokratų partijos šulas, 
buvo pakviestas į Agua Ca- 
liente, Meksiką, kur buvo su
ruošta jo garbei iškilminga 
puota. Važiuodamas į Meksi
ką Farley drauge nusivežė 
ir kunigą Louis E. Kern, dė
vint kunigiškus rūbus.

Visi žino, kad kunigiškais 
rūbais negalima įvažiuoti į 
Meksiką. (Neseniai Meksi
kos vyriausybė išleido nau
jas reguliacijas, pagal ku
rias kunigams uždrausta 
viešai pasirodyti kunigiškais 
drabužiais.)

VVashington, D. C. — Na-

Drąsus lakūnas sudavė 
smūgį japonams

Kur tai Naujoje Gvinėjo
je. — Liberator bombonešis 
grįžo iš žvalgybinės kelio
nės. Jis buvo nuskridęs be
veik iki eąuatoriaus. Grįž- 
mas bombonešy s iš žvalgy
bos sutiko rugpiūčio 9 dieną 
devynis japonų kovos lėktu
vus virš New Britain. Libe
rator bombonešis vieną ja
ponų lėktuvą sunaikino, ki

vy rugpiūčio 10 dieną pa- tus tris sužalojo, ir grįžo na- 
skelbė sąrašą, kuriame pa- mo su nesužeista įgula, tik 

dvi kulkos skylės buvo lėk
tuve.

Liberator bombonešį val
dė lst Lt. Charles Showal- 
ter, Wabash, Ind., buvęs 
Chicagos komercinis daili
ninkas.

žymėta, jog 12 jūrininkų 
žuvo, 6 buvo sužeisti ir 45 
dingę kovoje. Nukentėjusių 
sąraše šeši yra iš illinois.

Nuo Pearl Harbor užpuo
limo iki 1943 m., rugpiūčio 
10 dienos navy, marine 
corps ir coast guard turi nu
kentėjusių sąraše 28,178 vy
rus, iš jų 9,015 žuvę, 4,970 
sužeisti, 10,040 dingę.

vo laišką nuo Ant. Skliuto, 
taip pat N. Side veikėjo, ku
ris tarnauja kariuomenėj ir 
dabar randasi kur tai Angli
joj.

X Vyčiai visur su daina. 
Tai parodė L. V. 36 kuopa 
per Labdarių Sąjungos iš
važiavimą labdarių ūkyje. 
Ne tik vietoje, bet kelyje ten 
ir atgal važiuojant troku 
skambėjo lietuviška daina.

X Polyna Stoska, lietu
vaitė artistė, bus solistė 
Chautauąua (N. Y.) Symp- 
hony Orchestra, kurios kon
certas sekmadienį, rugp. 15 
d., bus brodkestinamas per 
radio (The Blue Network — 
WJZ) nuo 4:30 iki 5 vai. 
popiet.

z

X Town of Lake šį vaka
rą įvyksta veikėjų susirin
kimas Anna Kaskas ir Ra
polo Juškos koncerto reika
lu. Susirinkime dalyvaus 
svečias iš Tėvų Marijonų 
kun. J. Jančius.

Vaikas iškrito pro 
langą

Pereitą antradienį 17 
nėšių amžiaus vaikas

I

I’ŽDAVJNIS — Mėssy reik ap
kepinti nuo 30 iki 45 min. su 
atdarais danrtukais.

į-į teis. Q KLArD- 

Tai yra teisinta. Po apkepi
nsimo pasuk kontrole ant m»- 
leanio temperaturo (kaip nu
rodomo dėl nekuriu mėsa).

IŠDAVINIS — Mėsa turi būt 
laikoma Šaldytuve iki kol lai
kas kepti.

Į—j TEIS. Į Į KI.AID.

Tai yra klaidinta. Mėsa reik 
išimti iš šaldytuvo 2 ar 3 
vai. pirm kepimo.

Į—Į TEIS. Į Į KLAID.

Tai yra klaidinga. Daržove* 
reikia virinti vartojant ma
žiausių Lėkį vandens (V* iki 
Vz puoduko k art t o vandens).

-------- »«(;

K [.AID.

IŠDAVINIS — Pila* vaisi 
mėsą, bulves, daržoves ir t. t. 
Kalima iškepti kartu elektros 
keptuvę.

□ TE,S- □
Tai yra tetsinr*. 
kept u* hm tankiai 
4-in 1 keptuvas.

Kada visi sėdosi prie sta
lo valgyti, kun. Kern vaka
ro vedėjui priminė, jog p-as 
Farley labai būtų patenkin
tas, jei pirm valgant būtų 
paprašyta Dievo palaimos.

Šio nelaukto prašymo nu
stebintas meksikietis malo
niai sutiko sakydamas:

“Taip, — bet pirma sugie
dosime tautos himną.”

atkirto kun.
Kern, “Dievas visad užima 
pirmą vietą.”

Jim Farley, kuris kiek to
liau stovėjo, nieko nežinojo 
apie tą kalbą. Jis persižeg
nojo ir kartu su kun. Kern 
atkalbėjo maldą.

Po maldos atkalbėjimo vi
si atgiedojo tautos himną.

“Ne”,

Kiek t ros 
vadinamas

l 1DAVINIS — Elektros kep
tuvas yra parankus gamini
me pietų kareiviams.

Į~J TEIS. Q KUO).

Tai yi* trloinra. Todėl, kad 
brt kokį cUMKOrole ralima pa- 
raminti Ir kirk norima kep
tuvo inde. Pabandyk kitkart.

UŽDĄ VINIS — Elektros kep
tuvas yra parankus kenavi- 
me vaisių ir acldinlų dar
žovių.

Q teis. į į klaid.
Tai yra trialnca. Galite nau
du* verdančio vandeno imer- 
klnro būdu artm “eren" būda 
kenuojaat vataiua ir toaaeitea.

Elektra užimta karo veiksmuose — neeikvokite jos!

PUBLIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

✓

mė-
į ucsių amžiaus Vainas Sun
kiai susižeidė, kai jis išstū
mė iš lango sietą ir iškrito 
iš antrojo aukšto pro langą, 
201 N. La Crosse avė. Kūdi
kio motina dirbo užpakali
niame kambaryje. Tuojau 
kūdikį nugabeno į Belmont 

SKAITYKITE “DRAUGĄ” ligoninę.

Pereitą antradienį buvo 
ištrauktas iš Chicago upės, 

vienoprie Monroe gatvės, 
žmogaus lavonas.

DIRBTUVES

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-

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

I

Pereitą antradienį buvo 
pagrobtas vieno asmens au
tomobilis prie 5812 West 
End avė., ir paimta pinigi
nė, kurioje buvo $170.

t SKELBKITES “DRAUGE”

X Konstancija Skelly, ži
noma Marąuette Park vei
kėja, dainininkė ir viena žy
mių scenos mėgėjų, Ameri
kos Lietuvių Konferencijoj 
atstovaus L. R. Katalikų 
Susivienymo Amerikoje 163 
kuopą.

X Kun. J. Stankevičius, 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. vikaras, po smagių 
atostogų, grįžo prie savo pa
reigų.

X Stasys Cibauskas, u917 
S. Maplewcod Avė., Šv. Var
do draugijos sekretorius, 
darbuojasi, kad draugijos 
piknikas šeštadienį, rugp. 14 
d., Vytauto parke pavyktų. 
Ši draugija Gimimo Panelės 
Šv. parapijoj yra didelė ir 
dėlto tikimasi, kad piknikas 
taip pat bus didelis.

X Anna Kaskas ir R. Juš
kos koncerto t i k i e t a m s 
skleisti Marąuette Parke į- 
sisteigė komitetas, kurio 
pirmininku išrinkta Anasta
zija Kilas, du vice pirm. — 
B. Nenartonis ir M. Varka- 
lienė ir du sekr. — J. Pur- 
tokas ir A. Pukelienė, ižd. 
Ona Prosevičienė. Koncerto 
bilietų, kokių kas nori, gali 
gauti pas šiuos asmenis ir 
kitus komiteto narius.

i Pirkite U. S. Karo Bonus
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