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

rfrom the earth.”
i —Abraham Lincoln
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APŠAUDO SALAMAUA AERODROMĄ
Tik dvi mylios nuo tos japonų bazės
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 24. — 

Sąjungininkų artilerija dabar apšaudo japonų laikomą 
Salama.ua aerodromą, tuo pradėdami kovas už dar vieną 
svarbų aerodromą pietvakarių Pacifike. Artilerijos ap
šaudymas prasidėjo po to, kaip amerikiečiai ir australie- 
čiai kareiviai prasimušė per 
džiungles ir užėmė i 
pozicijas kalnuose aplink 
aerodromą.

Tuo pačiu laiku, sąjungi
ninkų lėktuvą! nuolat ata
kuoja japonų pozicijas toje 
apylinkėje. Pirmadienio nak 
tį, lengvieji karo laivai iš 
Dampier pratakos bombar
davo uostą ir reikmenų kro 
vinius Finschafene.

Nors nebuvo pranešimų 
apie amerikiečių žygius Vel
ia Lavella saloj arba prie 
Bairoko uosto, komunikatas 
sakė amerikiečiai atėmė ka- 
nuoles, kuriomis japonai iš 
Baanga salos apšaudydavo 
amerikiečių okupuotą Mun- 
da aerodromą.

Japonai nepasiduos.
Suvėluotas raportas sako 

sąjungininkų aukštoji ko
manda perspėja prieš per
daug optimistišką džiaugi- 
mąsi pirmaisiais laimėji-' 
mais, kadangi japonai yra žinioms nėra.

t 1

? už savo 
svarbiųjų apsigynimo linijų 
ir mušis iki paskutinio ka
reivio.

Sąjungininkų lėktuvai sek 
madienį atakavo kareivių 
išlipdinimo laivelius, kuriais 
japonai siuntė naujus re
zervus į Velia Lavella salą.

Priešo pranešimai.
Domei žinių agentūros 

pranešimas iš Tokyo sakė 
japonai atmušę amerikiečių 
bandymą išlipti Kolomban- 
gara saloje, nuskandindami 
du išlipdinimo laivelius, 
priversdami kitus pasitrauk 
ti.

Kitu radio pranešimu, ja
ponai sakėsi jų lėktuvai 
smarkiai atakavę Biloa prie 
plauką, kur du transporto 
laivus nuskandinę, tris ap
gadinę, ir sunaikinę 14 A- 
merikos lėktuvų.

Jokio patvirtinimo šioms i 
I
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Suareštavo 6 asmenis 
kaipo naciu šnipus

WASHINGTON, rugp. 24. 
—J. Edgar Hoover, F.B.I. 
direktorius šiandien prane
šė, kad suareštuota du ame
rikiečiai, kanadietis, du Vo
kietijos piliečiai, ir vienas 
naturalizuotas Amerikos pi
lietis. Jie kaltinami rinkimu 
ir perdavimu Vokietijai ži
nių apie įvairias karo dirb
tuves.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ EUROPOS. — Po di

džiosios atakos ant Berlyno 
nakties metu, sąjungininkų 
lėktuvai dienos metu šian
dien puolė nacių aerodro
mus Prancūzijoj.

IŠ -ITALIJOS. — Kelei
viai iš Italijos sako Benito 
Mussolini laikomas Istia sa
loje. ,

IŠ ISPANIJOS. — Čia 
užginama anksčiau pasiro
džiusi žinia, būk Mussoiirio 
žmona prieš keletą dienų 
atvykusi Ispanijon.

IŠ HASHINGTONO. — 
Užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjas Sumr.?r 
Welles sakėsi nieko neturįs 
sakyti apie žinią, būk jis re
zignavęs iš savo vietos.

IŠ WASHINGTONO. — 
OPA direktorius Bovvles f > 
kėši jis nemano, kad t_ą 
žiemą reikės racionooti an
glis. Anot jo, neplanuojama 
nė pieno racionavimas.

AMERIKOS IR KANADOS KARIUOMENE KIŠKA SALOJ

didelio bombardavimo iš oro šie Amerikos ir kariuomenės daliniai buvo išlaipin-Po
ti šiaurinėj Kiška dalyj, kad apvalyti salą nuo japonų. Tačiau, kaip jau žinoma, saloje 
nerado nei vieno japono: visi buvo pabėgę. (Acme-Dnarugas Telephoto)

Naciai iškelia vaikus !R1Baj artinasi prie 

P“ iTU^ Slalin® miesto 
pasienio sako naciai planuo- MASKVA, rugp. 24.
j,a iškelti visus mokyklos šios dienos sportai sako 
vaikučius iš bomb’uoj.amų rusll kariuomenės visrusmar 
apylinkių. Iki šiol jau per- kumu stumiasi plačiu fron- 
kelta daug vaikučių iš Ham tu’ pe^irto dvi svarbias 
burgo ir Westphalijos į geležinkelių Unijas, tuo su- 
Austriją ir pietinę Vokieti- siaurindami vokiečių pabė- 

I . gimui koridorių Ukraine, ir
1_________________ — vis daugiau spaudžia Bry-

Nesipriešinta lakūnams virš Italijos Raportai iš pietų
/ ■ sako rusai iš dviejų
Numetė bombas ant susisiekimo centrų spaudžia Stalino, 

susisiekimo miestą, 
giavimas gręsia ten 
tiems naciams. Jeigu iusai 
užims Stalino, jie tuomet 
valdys geležinkelius einan
čius į Mariupol prie Azov 

pranešė jūros, į vakarus nuo Dniep-

SĄJUNGININKŲ ŠTA- 
: BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
24. — Amerikos į bomberiai 
vakar atakavo Battipaglia 
geležinkelių centrą, j pietus 
nuo Napolio, o anglų ir ka
nadiečių bomberiai tuo pat 
metu atakavo Bagnoli susi
siekimo centrą.

Amerikos lakūnai stebė
josi neradę jokio pasiprieši
nimo iš priešo lėktuvų virš 
Battipaglia. Tačiau, šaudy
mas iš priešlėktuvinių pat
rankų buvo labai smarkus 
ir gausus.

Napolis ir artimas Batti
paglia yra svarbiausi gele
žinkelių punktai Italijos va
kariniame krašte. Sąjungi
ninkai be persto j imo tuos 
punktus bombuoja.

Rytiniam Italijos krašte, 
Foggia yra svarbiausias su
sisiekimo centras. Sąjungi
ninkų lėktuvai prieš porą 
dienų jį smarkiai atakavo.

Dėl tų centrų apgadini- 
mo, italai priversti naudoti 
mažesnius geležinkelių punk 
tus. Bagnoli, kurį anglai va
kar bombavo, kaip tik yra 
vienas tų mažesnių centrų.

Sąjungininkų nuolat i n i s 
bomba vimas Italijos susi
siekimo centrų kuone visiš
kai suparaližavo pietinės 
Italijos geležinkelius.

fronto 
pusių 

svarbų 
Jų žy- 

esan-

LONDONAS, rugp. 24.
Italija formaliai
Anglijos ir Amerikos vyriau liropetrovsk, ir į pietvaka- 
sybėms apie žygius Romos rius Krimejon. 
demilitarizavimui, kad būtų Gręsta Poltavai.
galima tą miestą paskelbti Rusai nepaprastai smar- 
atviru miestu. kiai spaudžia Poltavą, į va

karus nuo Kharkovo. Iš vi- 
Anot pranešimo, apsigy- Sų Javinių matyti, kad pri- 

nimo įtaisymai neutralizuo- naciams iš to miesto 
ti, ir dabar vyksta vokiečių bėgti lauk.
ir italų kareivių pasitrauki-
mas iš to miesto. Romos ge- Kti Panešimai sako ru- 
ležinkeliai nebūsią naudoja. 8ųk8nu0men6 b6 Pe™toj>- 
mi kariuomenių ar ginklų 
vežimui, ir visos amunicijos 
ir ginklų dirbtuvės būsian
čios kuogreičiausiai iš to 
miesto iškeltos kitur.

mo atakuoja nacių pozicijas 
pakeliui į Bryanską.

Tankų kovos.
Raportai sako dabartiniu 

laiku vyksta didelės tankų 
kovos į vakarus nuo Khar- 
kovo, rusams varantis Dnie- 
per upės link.

Rusai pralaužia byran
čias nacių apsigynimo lini- 

šiandien praneši, kad’Adm’ į T" 00,1618 baze“si’ * 
Mineichi Koga, japonų lai- 1086 vietose P“™ 22
vyno viršininkas, žuvo piet- mylia8- Rusama ?r«8iant 
vakarių Pacifike, sujungi- jUOS aP»uPimu. tūkstančiai 
ninku atakos metu, kuomet vokieči,t traukiasi
bomba pataikius į jo laiva, 175 myU,» fr0Dta ‘Dnie 
neva liepos mėnesy. P" "«*• Jie bėgdami palie-

> ka didelius kiekius visokių
Adm. Koga buvo neseniai reikmenų.

paskirtas vieton mirusio 
Adm. Isoroku Yamamoto, 
kuris žuvo gegužės mėn. 4

JAPONU ADMIROLAS
CHUNGKING, rugp. 24. 

—Kinijos žinių agentūra

ORAS
Šilta.

<i

Prigėrė 18,000 žmoniy
LONDONAS, rugp. 24.— 

^Žiniomis iš Zuricho, 18,000 
asmenų prigėrė, kuomet 
Elbe upės pernaša buvo j 
bombos sumušta vienos są
jungininkų atakos ant Ham- leisti lėktuvų prie Berlyno.

NUMĖTĖ 2,240 TONUS BOMBŲ
58 lėktuvai negrįžo iš atakos
LONDONAS, rugp. 24.—Labai didelis skaičius ketur- 

motorinių Anglijos bomberių anksti šį rytą atakavo Vo
kietijos sostinę. Britų aviacijos ministerija nepranešė 
kiek iš tikro bombų buvo numesta ant Berlyno, bet kiti 
šaltiniai spėja, kad bomberiai numetė bent 2,240 tonus 
didžiųjų sprogstančių ir pa- ' ■
degančių bombų ant to mie-1 
sto.

Tai buvo didžiausia visų 
73 atakų ant Berlyno. Iki 
šiol didžiausias kiekis bom
bų ant Berlyno buvo 900' 
tonų vienos atakos metu.

58 lėktuvai negrįžo.
Iš fakto, kad iš atakos 

negrįžo 58 Anglijos lėktu
vai daromasi išvadų, kad 
vokiečiai apie Berlyną su
koncentravo priešlėktuvines 
patrankas ir, veikiausiai, 
ten laiko savo geriausius 
lėktuvus ir lakūnus atmuš- 
šimui sąjungininkų atakų. 
Matomai naciai bijo, kad 
jeigu būtų sugriautas Ber-' 
lynas subyrėtų Vokietijos 
gyventojų moralė, todėl jie 
daro ką tik gali, kad nepri-

Planuota Japonijos nugalėjimas
Kinijai prižadama pilniausia parama
QUEBEC, rugp. 24. — 

Šiandien čia baigėsi Ameri
kos-Anglijos konferen c i j a 
karo reikalais. Prezidentas 
Rooseveltas pranešė repor
teriams, kad konferencija 
padarė apžvalgą karo padė
ties Atlantiko, Viduržemio, 
pietvakarų Pacifiko, ir Ki
nijos frontuose.

zi

ĮSAKĖ areštuoti 
FAŠISTU VADUS 
BERNAS, rugp. 24.

Anot Basler Nachrichten
nios iš Lugano, Italijos vy
riausybė įsakiusi suareš
tuoti fašistų partijos vadus. 
Tuo norima sunaikinti nau
jai organizuojamą grupę, 
kuriai vadovavo Roberto 
Farinacci, buvęs fašistų pa r 
tijos sekretorius, kuris, anot 
raportų, ruošėsi pušui trum 
poj ateity.

Neue Zuercher laikraštis 
praneša, kad princas Gian 
Giacomo Borghese, Romo- 
gubernatorius, rezignavęs iš 
savo vietos. Jo vieton pas
kirtas Senatorius Blccardo 
Motta.

VENGRIJA SUMAŽINA 
PARAMĄ NACIAMS 
BERNAS, rugp. 24.—Ži

nios iš Budapešto sako Ven
grija bando sumažinti savo 
žadėtą paramą Vokietijai, 
norėdama prisilaikyti neka- 
ringos valstybės statuso iki 

galės pasitraukti iš karo.

Praeitų savaičių Mosąui 
to lėktuvų atakos ant Ber- 

• lyno veikiausiai davė na
ciams suprasti, kad greitu 
laiku įvyks didesnės atakos, 
tad jie skubiai ruošėsi nuo 
tų atakų apsiginti.

Nauja kanuole.
Sąjungininkai šiuo laiku 

rimtai studijuoja niaują ka- 
nuolę, kurią vokiečiai naudo 
ja prieš mūsų didžiuosius 
lėktuvus. Mūsų lakūnai pra
nešė, kad praeitą savaitę 
naciai lakūnai juos apšaudę 
raketine 
apvalas, 
dydžio.

Kokie 
kos aštuntam aviacijos da
liniui dar nepasakoma, bet 
manoma, kad jie atakuos 
Berlyną ir kitus vokiečių 
centrus dienos metu.

Sudėtiniam pran e š i m e, 
Premjeras Churchill ir Pre
zidentas Roosevelt pareiškė 
jog konferencija buvusi su
šaukta sudarymui karo pla
nų prieš Japoniją ir pagel
bėjimui Kinijos. Nežinia ar 
tyčia, bet Rooseveltas nieko 
neminėjo apie atidarymą 
antro fronto Europoje.

Parama Kinijai.
Formaliam sudėtiniam pa 

reiškime, pranešama, kad 
didesnė dalis diskusijų su
kasi 
ai ją, 
mos 
t TX. - - — _ ___ KD’----------------- ----------------- ---

vavo Gen. Chiang Kai-shek, 
tuose pasitarimuose dalyva
vęs. Šiuose pasitarimuose 
kaip ir kalbose apie Europą 
vyriausieji vadai priėmė ir 
patvirtino savo štabų virsi 
ninku patarimus.

Bus reikalinga ir daugiau 
konferencijų, veiki ausiai 
dažniau negu iki šiol. Nu
tarta dar šiais metais laiky
ti kitą pasitarimą tarp A- 
merikos ir Anglijos oficia
lų, apart pasitarimo, kuria
me dalyvautų ir Rusija.

Rusų vyriausybei bus pri
statyti pilni raportai kon
ferencijos nutarimų, kuiie 
liečia Italiją ir Vokietiją.

Konferencijoj buvo taria
si apie santykius su Prancū 
zų išsilaisvinimo komitetu, 
ir vėliau šią savaitę kelios 
vyriausybės išleis tuo reika
lu savo pareiškimus.

apie karą prieš Japo- 
ir suteikimo atitinka- 

pagaltos Kinijai.
V. Soong, kuris atsto-

kanuole. šovinys 
maždaug .uobolio

bus planai Ameri-

I

Gestapo tuoj valdys 
visą Vokietiją

LONDONAS, rugp. 24.— 
Berlyno radio pranešimu, 
Heinrich Himmler, nacių / 
slaptos policijos viršinin- j 
kas, paskirtas Vokietijos 
vidaus reikalų ministeriu. 
Obzervatoriai Londone įžiū
ri tą paskyrimą kaipo pra
džią perversmo, kurio pasė
koje Gestapo valdys visą 
Vokietiją.

Tas pakeitimas paskelb
tas kelias valandas po did
žiosios atakos ant Berlyno. 
Matomai Hitleris nori iš
vengti vidujinės suirutės 
dėl didėjančių atakų ir nuo
latinių nacių kariuomenių 
pralaimėjimų.

Paskelbė karo stovį 
6-se Danijos miestuose

NEW YORKAS, rugp. 24. 
—Dėdami visas pastangas 
sustabdyti vis didėjantį sa
botažą, naciai okupantai 
paskelbė karinį stovį šešiuo 
se Danijos miestuose. Vė
liausieji danų žygiai buvo 
pavogimas tūkstančių vo
kiečių šautuvų iš nacių san
dėlio, ir sunaikinimas elek
tros stoties.

Vokiečiai paskelbė karinį 
stovį po to, kaip įvyko su
sirėmimas tarp danų ir vo
kiečių kareivių, kuriame žu
vo 15 vokiečių. Įsakymas 
liečia Arhus, Alborg, Oden
se, Svendborg, Middelfart 
ir Korsoer miestus.

Pirkite U. S. Karo Bonus
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Kas naujo Hari 
lorde, Conn.

Taipgi trumpam laikui bu 
vo parvažiavę kareiviai: Jo- į 
nas Kablikas, Ignas Rūkas, 
Jonas Dapkus, Edvardas 

registruojami Kripas ir kiti. Visi gerai

DUKTĖ TĖVUI PADARE SURPRBA

Trečiadienis, rugp. 25, 1943

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Moksle metai Maria- 
napolio kolegijoje

šįmet mokslo metei Ma- 
rianapolio kolegijoje prasi
dės rugsėjo 13 dieną, pirma
dienį.

Mokiniai
bus rugsėjo 9 ir 10 dieno- rodo, 
mis. i ------------

Šiais metais Marianapolio Hartford laikraščiuose 
kolegijoje veiks high school po šių lietuvių kareivių
ir dveji kolegijos metai (Ju- tografijo3 su aprašymais: 
nior College). y Juozo Klimo, Danieliaus En-

Pragyvenimo sąlygos Ma- dreliūno. - 
rianapolyje ir mokestis už' ------------
mokslą pasilieka tokie pat, 
kaip pernai. Jei kas norėtų 
gauti daugiau informacijų, 
prašytumėm parašyti mums 
šiuo adresu: Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

Kolegijos vadovybė tikisi, 
kad tėvai parems šią kata
likišką ir lietuvišką mokyk
lą, atsiųsdami jon savo vai
kus mokytis.

Marianapolio Kolegijos
Vadovybė

Lietuvis metikas (pitcher) 
Lefty Naktenis turi didelį 
pasisekimą Hartfordo base- 
bolo lošime.

Įspūdinga diena 
$v. Marijos ViHoj

Elmhurst, Pa. — Rugpiū
čio 12 d. buvo įspūdinga se- 

•i sėlių Jėzaus Nukryžiuotojo 
kongregacijos vienuolyne.

9:30 vai. ryto, susirinkus 
koplyčion seselėms, pažysta
miems, giminėms ir vilos 
gyventojams, Scrantono vys 
kupijos ganytojos, lydimas 
daugelio ktfnigų, atvyko j 
gražiai papuoštą koplyčią 
priimti jaunų seselių įžadus. 
Seselių choras labai jautria 
giedojo “Ecce Sacerdos”. 
Tai buvo žymėtina seselėm: 
diena., nes vyskupas W. J. 
Hafey savo atsilankymu vis 
šai lietuvaites seseles pager 
bė. Be to, jis labai gyvai pa- 

Eloise Gardiner prieš karą buvo solistė šv. Jono Evan- i ias-
gelisto katalikų bažnyčioje, Denver, Colo. Užėjus karui šv. Mišias laikė kun. A. 
ir ji nutarė įstoti į marynų moterų pagelbinę armiją. Kai E^erskis iš Miners Mills. 
jos tėvas, gavęs “furlough”, parvyko namo nustebo pa- Jam asistavo kun. P. Ali- 
matęs savo dukterį taip pat seržanto laipsnyje. Atmin- šauskas — diakonu, kun. A. 
čiai nusifotografavo. (NCWC)

at-

fo-

v •

I

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lydė, kaip antraeiliu kalbė
toju. — S. Marden.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greit? Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuria —

Specializuoja 
Tame:

Nebūkit ru pan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuo'd nuo 
patrūkimo bėdos.

— S P K C I A L —
Ižkirpktte šį skelbimą, ir priduo- 

klte mums pirm 80 dienu laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ET FKTROS VEIKIMO 

ISMANBATLMMĄ
Jūsp Skilvio Muskolų Treatmcntą. 

NfiRA KO GERESNIO Už

Crmor of Cortom Appllancea for 27 yra

M S. STATĖ, KM. »1«, STA. 41«8 
Daily 18 A M. TU S; Mon.. iri TU • P.M. 

8ntur<Uy Ttl 1, Snnday 2 to 4.

yra np-clallii rarMnlmo bandymai fr 
uebua kltoaa lalkraičluom. Taipgi. Ha 
paaiOlymM nabtu atkartota*.

Barre, Benediktas C.P., ir' Sesučių Jėzaus Nukryžiuo 
Ernestas C.P. iš Scrantono 
pasionistų vienuolyno, Lo- 
pato-iš Elmhurst ir kun. J. 
Holleran iš Tunkhannock.
Akolitais buvo klierikas V.

tojo skaičius auga kasmet. 
Jos dirba rimtą lietuvybės 
darbą, auklėja mūsų jauni
mą, užlaiko senelių ir vai
kučių prieglaudą. Mums, lie-

Žemaitis iš Scrauton ir klie-. tuviams, linksma ir malonu,
rikas P. Jaškis iš Wilkes 
Barre.

Sekančios lietuvaitės pri
ėmė abitą: Julija Jočiūtė, 
kaipo sesuo Norbertą,-iš So 
Boston; Alesė Jurgelaitytė 
kaipo sesuo Baptistą, iš So 
Boston; Ona Ramanauskai
tė, kaipo sesuo Dovida, iš 
Wilkes Barre.

Sekančios seselės priėmė 
laikinus įžadus: sesuo Joa 
aa iš Are, Wilkes Barre; se 
šuo Joana iš Frackville, ir 
sesuo Celestina iš So. Bos
ton.

I

kad jos taip nu-oširdžiai dar
buojasi Dievui, Bažnyčiai ir 
mūsų visuomenei. Mes pri
valome jas remti visomis 
galėmis ir padėti joms at
likti Amerikos didelį misijos 
darbą viską atnaujinti Kris
tuje. , Ten dalyvavęs

I Acid Indigestion
Relieved in 5 minutes or
double your money back

When excess stomach aeid causes painful. suffoeat- 
ing gas. sour stomach and heartbum. doctors usually 
prescribe the fastest-acting medicines known for 
zymptomatic relief—medicines liko those in Bell-ans 
T&blets. No lazative. Bell-ans brings comfort in a 
jiffy or double your money back on return of bottie 
to us. 25c at all druggisu.

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

u. <<

1

DR. S. WEINE, O.D.Abračinskas iš So. Boston, ( 
— subdiakonu. Kun. J. F. I i 
Boll, klebonas iš So. Scran- ' 
ton, buvo ceremonijų ma- j 
gistru. Vyskupo kapelionais 
buvo: prelatas J. Miliaus
kas iš Scranton ir kun. M. > 
F. Daumantas‘iš Girardville. į 
Pamokslą pasakė misiome- 
rius pasionistas iš Dunkirk, Į 

į N. Y. Sekantieji kunigai da
lyvavo tose iškilmėse: S. 
Norbutas iš Frackville, J. 
K. Miliauskas iš Wilkes

t* DR. G. SERNER 
apie

UETUVIS AKIŲ GYDYTO’ 13 
25 metų patyrimas 

[ TeL: Yards 1829
T TZ Tr- V- Pritaiko Akinius.Į Kunigų Vienybes seimą, Kreivas Akis J

New York, buvo nuvykęs j Ištaiso,
prelatas Ambotas. Sakė, 
daug kunigų dalyvavo iš vi
sos Amerikos ir nutarė daug 
gražių dalykų įgyvendinti.

Raport.

« -
Tikrai, jei mes, lietuviai, 
darbuosimės, tai ir Dievas, 
ir kiti mūsų prieteliai, pa
dės. Lietuva turi daug ir 
gerų prietelių, bet jeigu mes 
patys nesidarbuosime, tai 
tię gerieji mūsų prieteliai

Į Amerikos Lietuvių Kon
ferenciją Pittsburgh, Pa., 
rūgs, pradžioje, Lietuvos 
Gelbėjimo draugija išrinko 
atstovais prelatą Ambotą, 
Petrukevičienę ir kun. Kri- 
pą. Būtų labai gerai, kad gali teisingai sakyti: kam 
kitos draugijos išrinktų at- mums ant galo rūpintis Lie- 
stovus. Daug dalykų reikia tuvos laisve, jeigu patys Lie 
aptarti. Mums tai rodo len- tuvos sūnūs ir dukterys ne- 
kai, italai, slavai ir kiti, ku- paiso ir nesirūpina!
rie daug anksčiau ir smar- [ Linkime, kad tąsiai suva- 
kiau veikia, kad galėtų sa- žiavimas būtų kuo sekmin- 
vo tėvynei padėti. Jeigu pu- giausias.
tys lietuviai nesirūpinsime, I _______
tai kas rūpinsis. Patarlė sa- Jau pradeda grįžti į dar
ko: “Dirbk, žmogau, tada ir bą sesutės Pranciškietės. Jos 
Dievas padės”. Dabar dau- buvo išvykusios į motiniš- 
giau, negu bile kada., mes, | kąjį namą, Pittsburgh’e. Te- 
lietuviai, turime visas ir pro nai irgi mažai gavo pasilsė
to ir kūno jėgas sujungti ir ti, nes daugelis jų per vasa- 
kuo smarkiausiai darbuotis. rą mokinosi. Raginame lie-

— tuvius tėvus siųsti savo vai- 
kus į lietuvišką mokyklą.

Duokime lietuvių vaikams 
mokslą katalikiškoje ir lie
tuviškoje mokykloje.

_____________ /

Šiomis dienomis apsivedė 
hartfordietis Kazys Barolis 
su lietuvaite iš Bridgeport. 
Jungtuvės įvyko Bridgepor- 
to lietuvių parapijos bažny
čioje. Kazys buvo kareivis, 
bet tapo garbingai atleistas.

Ištekėjo Irena Vilimai ty- 
tė iš Windšor, Conn. 
nieko neteko sužinoti 
jos vyrą.

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 

Iriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
ivų ir audinių aptraukimui materiolų.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTL'OJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik ge: 
šokių spalv

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

Mano 36 metu praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių BpecliHntm
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
eumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir tohregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
-omas su elektra parodančia ma- 
iajusias klaidas. Specialė atyda at 
reioiama i mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitiktinų akys 'atttaiaa- 
bmc be akinių. Kabos ilgiau kate 

pirmą, 
4712 South Ashland At.

Hmm YARDS ltn
Jaunuoliai, kurte nepriimami 

karo aviacijos skyris iš priežas
ties spalvų neregėjtino — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VIS

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI l

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SEN1AU8IA IR 2YMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metei Sekadago Psteraavteo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TE€. CALUMET 4118 Jot. M. Mourl*, Sae-y. S2SS 80. HALSTED ST.

Viii* LIBEPAL EAR*'MG5

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGItlU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS 2EMOM8 

NUOŠIMČIO RATOMS.1

I
AKUS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti 
OPTOMETBISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YAEda 4787 
Namų teL PEOspeet ŪSO

TaL

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

YAEda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TaL CANal 6122

DR. BiEžlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

220-1 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

, REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

BEPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4748

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
nuo Rugsėjcr-13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 

2423 West Marąuette Road

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

LietuviSkas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St

Phone YARDS 0054’

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik vlana pora akln Tiram rr- 
raniorot Bsnaoklto jaa. leisdami 
liag— mjanoti jas modornUHtlMai* 
metodą, kori* ragijlmo mokslas 

C*ll sateiktL 
B» METAI PATYRIMO 

prlitnklrae akintu, kurie pa Ha lt— 
vta* akte jtimptete ••

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

OPTOtfEIRZSTAI 
1801 So. Aahland Aveniu 

Kampaa lS-toe
TaUoasMM CAVAL MM.

OFMO VALAMDOS: 
Kaadlaa t:M a. m. iki t:M ». at 

TračtaA Ir teta A »:»a a. m.
Iki T:M p. m.

Ofiso taL VTEgima 0036 
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofise vaL: 1—3 Ir 5—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Ras.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL CANal 0257
Be*. taL: PEOspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteean Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 P-P- 

8 Dd 9 vai. vakare.

TeL YAEda 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:39
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 poniai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubosi

TaL MIDvay 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 ik> t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 5:30 ■vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki l2 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFI8O VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VIEglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sakm. Uk Kaįtariuu

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TaL LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0004

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antių Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9;30 vak. 
FUkmadioniais nagai aiudžarima.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

tai

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

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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Laiškas iš Australijos
Lietuvių kareivių U. S. kariuomenėj dėmesiui

Gerbiamoji redakcija:
Turiu visų Australijos lie

tuvių vardu padėkoti už jū
sų pastangas siunčiant 
mums “Draugą”, kurio nu
meriai vis ateina, nors kar
tais labai pavėluoja. Su
prantama, karo metas, ne
galima laukti 
kimo.

Labai daug 
čia, Brisbane, 
tuvių karių,
pas mane informacijų apie 
Australijos, vietos žmones, 
vietos lietuvius. Prašo nu
rodyti vietą, kur galėtų lai
ką su lietuviais praleisti. 
Prašome paskelbti mūsų ad
resą, kad Amerikos kariai 
išvažiuodami užjūrin ar pa
siekę Australiją, o ypatin
gai Brisbane, galėtų gauti 
informacijų susipažinti su 
vietos lietuviais ir t.t.

Trijose valstybėse
Tik trijose valstybėse, 

Kansas, Nevada ir Utah, 
privačių ir komercinių ma
šinų (vehicles) naudojimui 
1942 metais buvo daugiau, 
negu 1941 metais.

gero susisie-

tenka sutikti 
Amerikos lie-i 
kurie ateina

Adresas: Rev. Father J. 
Tamulis, c-o Archbishop’s 
House, Brunswick St., New 
Turin, Brisbane, Australia. 
Phone B1596.

Su pagarba,
Kun. J. Tamulis:

A + A
MONIKA ZAJAUSKIENŽ

(po tėvais Venerike) 
Mirė Rugp. 23 d., 1943, 11:30 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Batakių pa
rap., Perma-Batakių kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

2 sūnus Joną ir jo moterį 
Emma, Viktorą ir jo moterj 
Barborą, 3 dukteris Teklę ir 
jos vyrą David Earl, Kazi
mierą ir Elzbietą, anukus: 3 
seseris Margaretą Mankienę, 
Jievą Jakubauskienę ir švo- 
gerj Joną. Oną Andrikienę ir 
švogerj Pranciškų ir daug ki
tų giminių, draugų-gių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvota Antano B. 
Petkaus 
Westem

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Rugp. 27 d. iš kopi. 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gi
mimo švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugns-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnal, Dukterys,
Marčios, žentas, Anūkai, Se
serys, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Grove
hill 0142.

koplyčioje, 
Avė.

6812 So.

V
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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.
EXTKA PROGRAMAS Penk

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

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

i

r ii
Hi i • 
f » J j

i
9..

*

Ė

• ..y.-.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

3

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
’ AD VERTUSIA G DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WAXTED — VYRAI

STIKLŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 
65c j vai. pradžioje. Matykit Mr. 
D1U.

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

> 3
HELP WANTED MOTERYS HELP WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS P’e ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAVNDALE 7371.

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.

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS

Acme Steel

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.V
3501 W. POTOMAC

bo-

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts.

Vyrams — Atyda
VISI STIPRUS VYRAI !

Mums reikia jūsų pagelbos karo 
darbams. Mes turim nepaprastų 
progų su aukštu mokesčiu vyrams 
kurie gali atlikti sunkius kilnojimo 
darbus.

VAN NORMAN MOLDING CO. 
6441 Š. Statė St.

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai 

$42.70
Už Savaitę Pradžioj 

$45.75 
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ 

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.
$7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

VYRŲ
Reikia butelių dirbtuvėje. 40 vai. 
savaitėje, gera mokestis. Atsišaukit 

3822 W. LAWRENCE AVĖ.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarj.

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų 

VYRŲ ar MOTERŲ 
DIENĄ AR NAKTĮ SIETAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST

MACHINISTO
Patyrusio prie Defense darbų. 
UNITED BOILER HEATING 

AND FOUNDRY CO. 
4909 Homan Avė. 

Hamiuond, Ind.

VYRŲ
HAND SCREW

MACHINE OPERATORIŲ
KARO DARBAMS

MERGINŲ REIKIA
Su ar be patyrimo. Pastovūs dar
bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
Išmokti dirbti prie konvertų 

lankstymo ir konvertų spaustuvės 
mašinų. Pastovūs darbai, gera mo
kestis, nėra atleidimo iš darbo.

CENTRAL ENVELOPE

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

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

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

AND

LITHOGRAPH CO.
426 S. CLINTON

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs
$28.60

Už Savaitę Pradžioj
$31.20 

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk

TARNAITĖS IR VALYMUI 
MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu 
kitę

po trumpos tarnystės. Atsišau- 
prie Housekeeper.'

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. Wabash

MERGINOS — MOTERYS
8 vai. į dieną — pastovūs darbai, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCIATES, INC.

1838 W. 33rd St
Lafayette 2456

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kasto kaina.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. 44 valandų savai
tėje. Gera pradinė mokestis.
INTERNATIONAL SPRING CO.

222 N. Washtenaw Avė.

Grupės '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.

Karo Dirbtuvėj 
MERGINŲ - MOTERŲ 

Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

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

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

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

Nereikia
ACME

NAYLOR PIPE CO. STEEL CO.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
Iri juntama pilną patenkinimą.

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI *

Geriausio Materiolo ir Darbo.

S~— Sj.
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų SpecialybS.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
BULLARD BORING MILL 

ENGINE LATHES 
TURRET LATHES 

Reikalingi dirbti dirbtuvėje vakari
nėje dalyje miesto. Gera transpor
tacija. Atsišaukite i
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St.

Mums reikia patyrusių operatorių. 
Ir taipgi turime gerų darbų pra
diniams.

PASTOVUS DARBAI 
BONAI

MŪŠŲ DIRBTUVĖ PATOGIAI 
ARTI VISOKIAI

TRANSPORTACUAI

CHICAGO LOCK CO
2024 N. Racine Avė.

IR

MERGINŲ — MOTERŲ 
PATYRUSIŲ AR PRADINIŲ 

Prie idomių lengvų assembly dar
bų. 100% svarbūs karo gamybos 
darbai; taipgi:

ARMATURE WINDERS 
SOLDERERS 
TESTERS IR 

INSPEKTORIŲ 
Gera mokestis, pastovūs darbai su 

proga įsidirbimo.
FRACTIONAL MOTORS CO. 

1501 N. Halsted St

i 1230 E. 92nd St

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ 
VYRAI

DARBININKAI
VAIKINAI

t

134th Clark St

CHICAGO
I

Mūsų idėjos priklauso nuo 
amžinybės, o mūsų veikimo 
formos nuo mūsų dienų sko
nio. — Prof. Eretas.

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
ATSIŠAUKITE 

PILGRIM LAUNDRY
1711 Milvvaukee Brunsuick 9000

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

Išduos raportą
MADRIDAS, rugp. 24.—

Anglijos ambasadorius Is
panijai Sir Samuel Hoare 
šiandien išskrido į Londo- 

f ną, kur jis išduos raportą neieško Dievo, nes jį turi
apie savo prieš savaitę tu- savyj®* (VL Putvys) 
retą pasikalbėjimą siu Gen. -------------------
Francisco Francą PLATINKITE “DR.

Jei kelias Į Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmą ir

I

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Mokestis $77 iki $80 j mėnesi. 

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 .Sheridan Rd.

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbe- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

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

MOTERIS AR MERGINA 
Stenografistė kuri moka vartoti 
Dictaphoną ir rašyti shorthand. 
Yra puiki įstaiga bendradarbiauti. 
GAR WOOD INDUSTRIES, 

INC.
301 W. 37th St

PARDAVIMUI

A
ZYGMONTAS MALIŠAUSKAS

Gyveno 2500 West 47th Street. Mirė Rugp. 23 d., 1943 m., 
11:05 vai. vak., sulaukęs senatvės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Kražių parapijos, 
Pakražiuntų dvare. Amerikoje išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 2 brolius Steponą, ir brolienę 
Petronėlę Ir Stanislovą; seserį Julijoną Tiknienę ir švogerj Joną; 
2 brol-dukterls Brooislavą Mesick ir Geraidine Wllliams; 4 sesers 
dukteris Sofiją Aušrlenę jos vyrą Juozapą. Oną Staklauskienę jos 
vyrą. Juozapą, Sofiją Sblepoviczienę jos vyrą Vladislovą ir Bro
nislovų Rumšienę jos vyrą Joną; sesers sūnų Vincentą Tiknių jo 
moterj Sofiją ir visų jų šeimas, ir daug kitų giminių, draugų, ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko seserj Eleną Zakarienę.

Velionis priklausė prie Garsaus Vardo Lietuvos draugijos.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikis koplyčioje. 4332 S. Call- 

fomia Avė. Laidotuvės jvyks penktadienj. Rugp. 27 d. 1943 m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas J Nekalto Prasidėjimo 
šv. Panelės parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:— Broliai. Brolienė. Sesuo, SvogvrH. Brol-Dukrės, 
Sesers Dukterys. Sesers Sūnus, ir Kitos Giminės.

Laid. direktorius—John F. Eudeikis. Telefonas Yards 1741.

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

DARBAI 
Modeminėj išvėdintoj dirbtuvėj. 
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
Patyrimo nereikia, apmokamos 
atostogos.
STANDARD PHARMACAL 

COMPANY
847 W. JACKSON BLVD.

ATEIKIT TUOJAUS
SHERMAN KLOVE CO.

3531 W. 47TH ST.
APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi—
★ TOOL AND DIE MAKERS
★

PARSIDUODA — MEDINIS NA
MAS, 3 fletų — 5, 6 ir 4 kamba
rių (4 kambariai randasi atike) 
garadžiai, lotas 37% x 125 pėdų. 
Rendos gaunama $120.00 j mėnesį 
ir yra pačiam savininkui gyvenimas. 
Randasi geroj apielinkėj. pusė blo
ko nuo parko ir pusė bloko nuo 
gatvekario ir krautuvių. Kaina — 
$9.000. Kreipkitės nrie SAVININKO 
6616 S. TROY STREET. CHICAGO.

Taipisčių 
Pasiuntinių 
Stenografių

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI 
SIŪLO GERĄ MOKESTI 

5 DIENU SAVAITĖ 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

PUNCH PRESS 
OPERATORS 
A SS h; M KT.h: H.S—
VYRŲ IR MOTERŲ 

Patyrusių ir Nepatyrusių. 
DTENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET 
Tel. CANAL 5510.

★

PARSIDUODA
2649 W. 4Srd ST. — $300 įnešus ir 
balansą mokant po $30 j mėnesį 
nupirksit Storą ir 4 kambarių namą 
su atiku ir apdengtais porčiais. 
Storas tinkamas visokiam bizniui. 
Kreipkitės sekančiai: JANATA — 
4257 W. Cermak Rd.. Lawndale 4949.

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

RENDUOJASI 5 kambarių fletas. 
Geroj apielinkėje. Pirmam aukšte, 
karšto vandens šiluma. Pageidauja
ma Lietuvhj šeima. Kreipkitės 7025 
S. ARTESIAN AVĖ.

PARSIDUODA — 6 kamb. mūro 
bungak>w, fumicos šiluma. pleište- 
rlotas beismentas su seklyčia tr 
virtuve. Tile maudykle, puikioe sąly
gos. 2 karam garadžtus. gera trans
portacija. 5043 S. ARTESIAN AVĖ.

BORIN ART 
PRODUCTS CORP.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Wants
Pašaukit Dabar 

Yards 0240
IR KLAUSKIT OFISO VEDĖJO

LIBBY McNEILL A LIBBY
Union Stock Yards

GIRLS AND WOMEN 
ALSO LABORERS

GOOD STEADY JOBS. APPLY
BORIN EMPLOYMENT OFFICE

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

... —-
Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau
ge” .«

1331 S. CICERO AVĖ.
Jei turi seno metalo: va

rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Remkite visus tuos žmo- 
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”- 4
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FKIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the /
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

** A member of the Catholic Press Association.
$3.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
C.jero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...............................................................................  $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ................................  75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams .............................................................  1.75
Dviem mėnesiams .................................  1.25
Vienam mėnesiui ...........................................    .75

Užsieniuose:
Metams ............................................................  $8.00
Pusei metų ......................................................  4.50
Trims mėnesiams .................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
mu tai padaryti ir neprisiunėiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
p.<- įtaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
k„. espondencįjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
t. „.npai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja mašinėle), paliekant didelius 
tu. pus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
kv. espondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
U-aer the Act of March 3, 1879.

Aviacijos vaidmuo šiame kare
Kai amerikiečiai ir kanadiečiai įėjo į Kiška, jie ten 

j ponų jau neberado. Jie buvo iš ten pasitraukę.
Nejaugi priešai geruoju pasitraukė iš tos salos? A- 

naiptol — jie buvo priversti nešti iš ten savo kudašių.
Japonai pasitraukė iš Kiskos anksčiau negu ten įsi

veržė kanadiečiai ir amerikiečiai, nes jiems ten darėsi 
p;r karšta. Tą karštą pirtį japonams užkūrė bombar
davimas iš oro ir iš karo laivų. Ne be to, kad priešai 
nebūtų pabūgę ir infanterijos su artilerija, kurios lau
ko progos įsiveržti į salą ir paleisti ugnį.

Tad, netenka stebėtis, jei amerikiečiai, kanadiečiai 
ir anglai didžiausio dėmesio kreipia į oro jėgų stipri
nimą. Lėktuvų gamyba varoma plačiu užsimojimu. La
kūnai taip pat yra gerai paruošiami.

Iš vėlesnių dienų karo eigos matome, kaip svarbų 
vaidmenį, vaidina karo aviacija. Ne be pagrindo mili- 
tcrinių dalykų žinovai ragina atitinkamus vyriausy- 
bls autoritetus kviesti į karo vadovybės viršūnes pasi
žymėjusius ir kompetentingus aviacijos vyrus.

Lietuvos reikalai spaudoje
KELIAMI SUTARČIŲ KLAUSIMAI

Pastaruoju laiku “The New York Times” skaityto
jų laiškų skyriuje gana dažnai matome raštų Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių klausimais. Neseniai bu
vo įdėtas kun. N. Pakalnio, New Yorko Lietuvių Ta
rybos pirmininko, laiškas, kuriame buvo aiškiai išdės
tyta lietuvių tautos teisės į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Rugpiūčio 17 d. į tai atsiliepė kažkoks p. 
Pope, kurs net paabejojo, ar, girdi, “Baltijos valsty
bės buvo suverenės tautos ar provincijos”. Rugpiūčio 
19 d. Nathan D. Shapiro, atsakydamas A. U. Pope, pa
stebėjo, kad laiško autorius pamiršo pasakyti, jog 
“Stalinas įsiveržė Latvijon, Estijon ir Lietuvon pir
miau negu rašalas nudžiūvo nuo nepuolimo sutarties 
su tomis valstybėmis.”
DIPLOMATO ŽODIS

Rugpiūčio 23 d. Henrikas Rabinavičius, daug metų 
tarnavęs Lietuvos diplomatijoje, papildo p. Shapiro at
sakymą p. Pope. Jis primena ir net cituoja Sovietų pre- 
miero Molotovo ir Lietuvos užsienių reikalų ministro 
Urbšio 1939 m. spalių mėn. 10 d. pasirašytos sutar
ties septintąjį paragrafą, kuriame labai aiškiai pabrė
žiama, kad

šios sutarties vykdymas jokiu būdu neliečia pasira
šiusiųjų pusių suverenių teisių, ypač jų valdžios for
mų, ekonominių ir socialinių sistemų, militarinių da
lykų ir, apskritai, nesikišimo į vidaus reikalus prin- 

* cipo. (“The fulfillment of this treaty shall in no way 
whatsoever affect the sovereign rights of the contract- 
ing parties, in particular their forms of government, 
economic and sočiai systems, military measures, and, 
generally speaking, the principle of noninterference in 
internal affairs. ” *
SULAUŽYTA SUTARTIS IR VISI PRIŽADAI

Šia sutartimi Sovietų Rusija iškilmingai pasižadėjo 
reikale ginti Lietuvą nuo užpuolikų, respektuoti jos 
nepriklausomybę, jokiu būdu nesikišti į Lietuvos vi
daus reikalus. Tačiau, kaip visi puikiai žinome, Sovie
tų Rusija tą sutartį; sulaužė. 1940 m. birželio mėn. jos 
armijos įsiveržė į Lietuvą, prismaugė jos laisvę ir ne
priklausomybę, iš pagrindų pakeitė jos valdžios for
mą, išardė buvusią ekonominę ir socialinę sistemą, nu
ginklavo kariuomenę ir, pagaliau, smurtiškais “rinki
mais” kraštą “prijungė” prie Rusijos.

Taigi, p.' Rabinavičius visai tiksliai savo laiške cita
vo aną sutarties paragrafą.
SUVERENŪS TAUTOS AR PROVINCIJOS

Vietoje bus pastebėti, kad p. Rabinavičius, norėda
mas išblaškyti p. Pope abejonę — ar Baltijos valsty-

APŽIŪRI QUEBECO ĮDOMYBES

Britų ministrų pirmininkas W. Churchill (baltam kostiume) lydimas Kanados mi
nistrų pirm. M. King, vyksta apžiūrėti Quebeco įdomybių. (Acme-Draugas Telephoto)

Katalikiško Jaunimo Auklėjimas
Rašo kun. A. Briška

Didelis žingsnis Berlyno link
Sąjungininkų pergalė Sicilijoj yra neįkainuojamos 

svarbos. Svarbi ne tik strateginiu, bet ir visais kitais 
atžvilgiais. Ji Berlyno-Romos-Tokio ašį iš pačių pa- 
gxlndų sukratė, nuo ko negali (ir negalės!) atsipeikėti. 
A.Js ndteko netoli dviejų šimtų tūkstančių vyrų, kuo
met sąjungininkai tik 22,000. Sąjungininkai paėmė ar
ba sudaužė 260 vokiečių tankų, 502 kanuoles, 1,691 lėk
tuvą. Be to, jungtinėms tautoms teko daugybė kito
kį )s vokiečių ir italų karo amunicijos.

Pergalė Sicilijoj dar gal net svarbesnė politiniu ir 
prychologiniu atžviegiu. Ji nugriovė nuo “sosto” dik
tatorių Mussolinį, kuris Italijos žmones kankino per 
su virš dvidešimts metų. Jo griuvimas sujudino visus 
ašies pavergtus kraštus. Net Ispanija dabar jau pasi
sako aiškiau ir griežčiau laikysianti neutralitetą. Suo
mija irgi ieško taikos, siūlo sąlygas. Žmonės visuose 
kraštuose, kiek jų gyvenimo sąlygos leidžia, įsijudino 
stipriau kovoti* prieš okupantus.

Sicilija, tai buvo didelis žingsnis prie Italijos ir Bal
kanų, iš kur, galimas dalykas, netrukus bus žygiuo
jama Berlyno link.
• .... 4 .

Popiežius ir taikos konferencija
Fargo, N. D., vyskupas A. J. Muench, kalbėdamas 

vienos katalikų organizacijos suvažiavime, aną dieną 
įtikinančiai įrodinėjo, kodėl šventasis Tėvas turi tu
rėti balsą prie taikos konferencijos stalo ir pokarinio 
pasaulio pertvarkyme. v

Ir aišku kodėl.
Niekam daugiau nerūpi pasaulio taika, kaip šventą- 

jam Tėvui. Nieks ligšiol dar nėra patiekęs geresnio 
plano teisingai ir pastoviai taikai atstatyti, t aip Jo 
Šventenybė. Todėl jo dalyvavimas taikos konferenci
joj būtų pats naudingiausias ir pats svarbiausias da
lykas.

Pasaulis gerai atsimena, kas atsitiko su taikos kon
ferencijos nutarimais po pirmojo pasaulinio karo, # kaip 
ilgai tvėrė Versalio sutartys ir pati taika. Tos kon
ferencijos durys, kaip žinom, šventajam Tėvui buvo 
uždarytos. Reikia Laukti ir nuoširdžiai tikėtis, kad po 
Šio karo jos bus atidarytos. 4 y t įk

bes buvo nepriklausomos ar provincijos — atsako:
“Kaip p. Pope gali tvirtinti, kad Sovietų Rusijos 

didinga ir svarbi jėga galėjo daryti sutartį su pro
vincija ir pažadėti ‘jokiu būdu neliesti pasirašiusių 
pusių suverenių teisių.” x

Atsakyta gerai ir teisingai.
Reikia tik stebėtis, kad atsiranda tokių ignorantų, 

kurie dar “nežino”, kad Baltijos valstybės buvo suve
renės. Tikrai reikia daug drąsos, kad tokį “nežinoji
mą” garsinti tokiame įtakingame dienraštyje, kokiu 
yra “The New York Times”. Gerai, kad p. Rabinavi
čius ir kiti tuos “nežinėlius” pamokina.

Amerikiečiu istorinė pareiga
“Tėvynė” įdėję B. K. Balučio, Lietuvos pasiuntinio 

Londone laišką, kuriame tarp kitko rašo:
“Lietuvos lietuviai savo pareigą atliks — dėl to 

nėra jokios abejonės. Svarbu tik, kad išeivija atliktų 
savo pareigą laiku. Tas lai&as yra dabar, o pareiga 
ir vienintelė efektyvi pagalba, kuri yra reikalinga ir 
gali būti išeivijos tėvynei suteikta — tai didžiųjų 
valstybių įtikinimas į “righteousness of our cause” 
ir “justice of our demands”. Tame yra pati pagalbos 
esmė ir ta linkme privalo koncentruotis visos pastan
gos mūsų išeivijos. Viskas kitas gali turėti tik antra
eilę svarbą. Todėl aš tvirtinu, kad šiuo laiku mūsų 
išeivija gali suteikti net žymiai didesnį patarnavimą 
negu laike praeitojo karo, nes, turėdama priaugusių 
jėgų ir daugiau politinės įtekmės, ji geriau gali suge
bėti tai atlikti, negu mes galėjome laike praeito karo.

“Logiškai galvojant, Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaipo susidedanti iš Amerikos piliečių ir lietuvių ne
paliečių, turėtų būti geriausioj pozicijoj tokią pagal
bą suteikti. Bet, kad ji tinkamai tatai galėtų pada
ryti, man rodosi, yra būtinos dvi sąlygos — viena, 
ji turi būti absoliučiai viršpartinė ir kooperuoti pat 
glaudžiausiu būdu su tais Lietuvės organais, kurie 
turi legafę poziciją didžiųjų demokratijų akyse ir, ant
ra, skrupulingiausiu būdu vengti visa ko, kas gali 
sudaryti įspūdžio, būk lietuvių tauta kalbamojo tiks
lo atsiekimui nėra vieninga. Nebus perdėta, kai pa
sakysiu, kad didelė istorinė pareiga yra ant ameri
kiečių pečių — gal dar niekados nėra lygiam laipsny 
taip buvę.” ________ _____  *_______

PIRMOS GYVENIMO 
DIENOS

Ką tik gimusiu kūdikiu 
daugiausiai rūpinasi pati 
motina. Dievo įkvėptas mei
lės jausmas jos širdyje ra
gino ją būti regimu savo 
vaiko angelu sargu. Nuo gi
mimo dienos ji turi rūpin
tis dvasiniu ir medžiaginiu 
kūdikio reikalu. Jis skirtin
gas Dievo rankos tvarinys 
nuo kitų gyvūnų. Jis turi 
nemirtingą sielą. tČia ir pa
sidaro skirtumas tarp žmo
gaus ir gyvulio. Vaikas nė
ra naminis gyvulėlis, kurį 
užtektų tik pašerti, apreng
ti. Taip auginami tik ne
protingi sutvėrimai, o ne 
žmonės. Kūdikis, lygiai kaip 
ir augęs žmogus, Dievo aky
se tūri didelę vertę. Dėlto 
vaikai ir turi būti tinkamai 
auklėjami ir mokinami.

Katalikai tėvai nuo pat 
pradžios turi mokyti vaiką 
tikėjimo dalykuose. Vaikas 
menkai nusimano apie tuos 
dalykus, kuriuos jis prade
da paaugėjęs išvysti. Moti
nos priedermė jam aiškinti 
tikrąją priežastį jų atsira-

lėjimo reikaluose yra tikro
ji katalikiškų šeimų talki
ninkė.

Aišku, kad to mokslo, ku
rį mažas vaikelis gauna iš 
savo motinos, jam augant 
neužtenka. Mažam vaikui 
tinka ir maži drabužėliai. 
Augant vaikui pirmesnieji 
jo drabužiai pasidaro jam 
permaži. Taip ir tikėjimo 
mokslas. Pradinis motinos 
mokslas, kad ir labai gra- 
žus, vaiįui augant pasidaro 
permažas.

Kataliko žmogaus gyve- 
nimas nėra kad tik dirbti, 
pavalgyti, išsigerti ir apsi
rengti. Reikia dar ir Dievas 
pažinti, t. y. tas šaltinis, iš 
kurio visos laikinos gėry
bės paeina. O kad geriau 
Dievą pažinti, reikia moky
tis tikėjimo mokslo. Be to 
mokslo, katalikiškos šeimos 
vaikas nedaug žinos apie 
tikėjimo dalykus ir neturės 
tikro pagrindo, ant kurio 
galėtų remti savo dvasinį 
gyvenimą. Todėl katalikai 
tėvai turi rūpintis ne .tik 
medžiaginiais vaikų daly

dimo. Iš pradžios pati turi 
išmokyti persižegnoti, pote
rių ir viso, kiek ji pati nu
simano tikėjimo dalykuose.

Vadinas, pirmutinė vaiko 
tikėjimo mokytoja yra mo
tina. Vaikas niekam kitam 
tiek nepasitikės, kiek moti
nai. Jis žino, kad geroji mo
tinėlė jokiuose dalykuose jo 
neapvils ir neapgaudinės. 
Klausydamas motinos jau 
jaunose savo gyvenimo die
nose daug gali išmokti da
lykų, kurie ateityje jam bus 
reikalingi. Motina turi aiš
kinti vaikui apie Dievą ir 
apie viską tiek, kiek vaiko 
protas gali apimti, šiuose 
klausimuose vaikai labai 
žingeidūs. Dėlto nereikia 
tingėti išaiškinti vaikams 
pagrindinius tikėjimo daly
kus.

Motinos pradžios mokykla 
namuose vaiko širdyse pa
lieka didelį įspūdį, kuris ne
išdyla per visą gyvenimą. 
Užaugęs, patsai jau tėvu ir 
šeimos galva tapęs, jis dar 
vis atsimena savo motinė
lės pamokas.

Vaikams paaugėjus į pa
galbą tėvams ateina pradžios 
parapijinė mokykla. Parapi
jos mokykla mokslo ir auk-

kais, bet kad jie būtų taip 
pat ir katalikiškai išauklė
ti. Reikia daug dėmesio 
kreipti į jų sielos reikalus. 
Nesirūpinti vaikų išauklėji
mu katalikiškose mokyklo
se, tai ne tik prasižengimas 
prieš Dievą, bet ir skriauda 
vaikams padaryti. Todėl, ka 
da vaikas paauga ir laikas 
leisti į mokyklą, katalikų 
tėvų pareiga yra leisti jį į 
katalikišką mokyklą. Kata
likiška mokykla yra skirta 
katalikiškų šeimų vaikams 
mokyti ir auklėti. Jokia ki
ta mokykla katalikų vaikui 
negali pavaduoti katalikiš
kos mokyklos.

Saugok marškinius
Saugok savo marškinius, 

dabar yra marinų aviatorių 
(lakūnų) šūkis. Viename 
skridime marinas nusivilko 
marškinius. Vėjas jo marš
kinius ' išpūtė pro langą. 
Marškinių kišenėje buvo pi
niginė, kurioje buvo $139. 
Farmeris rado marino marš
kinius ir grąžino jam viską.

~r~‘~ ....... ............. ... .... ' .......... .... ....................“įs
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

iOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. 3

IE0 NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

frainomla pristato į alines ir ki-Urmo (wholssale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe iW

-
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“Draugo” piknikas tikrai 
bus nepaprastas, nes niekad 
nebuvo tokių įdomybių per 
piknikus. Per “Draugo" pik
niką bus rodomi judamieji 
ir kalbantieji paveikslai su 
žiniomis iš karo fronto ir 
daug kitų įdomybių.

Kazys Aukškalnis, iš Ga- 
ry, Ind., atsiveš savo moder
nišką mašineriją paveiks
lams rodyti ir suįdomins vi
sus senus, jaunus, vedusius 
ir viengungius.

Bus labai įdomios filmos 
iš Afrikos, Sicilijos ir Ru
sijos karo frontų. Ir tie vi
si dalykai bus rodomi šokių 
pavilione prieš orkestros at
vykimą griežti šokiams. Tai 
bus apie 3 vai. popiet.
VIS DAR IEŠKOME 
ŽEMAIČIŲ LR AUKŠ
TAIČIŲ

Chicagoje ir visoje Ame
rikoje nuolatos eina ginčai 
tarp žemaičių ir aukštaičių, 
kurie jų yra fiziniai stip
resni.

NAUJAS AMBASADORIUS Atgarsiai iš Tėvų 
Marijonu BeedradarbiŲ 
Chic. apskr. sus-no

Apie 25 nariai bendradar
biai susirinko rugp. 18 d. 
aptarti TMB jubiliejinės va
karienės, kuri įvyks gruo
džio 5 d., Dievo 
parap., reikalus.

Patirta, kad 
skyriaus nariai 
rengiamam a. a.
Navicko vardo fondo nau
dai koncertui, kuriame dai- Y 
nųos Metropolitan operos ari 1 
tistė, Ona Kaskas ir buvęs 
Philadelphia operos artis
tas, Rapolas Juška.

Apvaizdos
I

kiekvieno 
darbuojasi 
kun. Jono

‘‘Draugo” administracija

pagerbluvių
"Draugo" piknike didelė naujanybė!

Labor Day piknike bus rodomi kalbantieji 
tariamieji paveikslai su žiniomis iš karo lauko

KAZYS AUKŠKALNIS IŠ GARY, IND, RODYS 
“MO5TES” ŠOKIŲ PAVILIONE

nutarė tą ginčą išspręsti 
tarp Chicagoj gyvenančių 
žemaičių ir aukštaičių. Tai 
bus padaryta per Labor Day 
pikniką Vytauto parke. Ku
rie pasirodys stipresni, tie 
laimės pusbačkį alaus ir į 
svečius galės pasikviesti nu
galėtojus — silpnesniuosius, 
kad ir juos pavaišinus. Vai
šės bus ten pat, parke.

Taigi, dabar “Draugo”; 
į administracija ieško vieno 
žemaičio ir vieno aukštaičio 
kurie suorganizuotų ir būtų 
menedžeriai tymų (po 25 
vyrus) virvei traukti Labor 
Day piknike, Vytauto parke. 

Suinteresuoti suorganiza
vimu tymų, kad paskelbti 
pasauliui, kuri lietuvių gi
minė: aukštaičiai ar žemai
čiai yra fiziniai stipresnė, 
prašomi tuojau atsišaukti į 
administracijos paskirtą as-1 
menį tam kontestui praves- 

: ti Igną Sakalą laišku, tele- 
1 fonu ar asmeniai į ‘ ‘Draugo’ ’ 
redakciją.

Bet pats didžiausias pik-

Andrei A. Gromyko, bu
vęs patarėjas Sov. Rųgijos 
ambasados Washington, D. 
C., dabar paskirtas amba
sadoriaus pareigoms vietoj 
Mazim Litvinovo. (Acme- 
Draugas Telephoto)

Bendradarbiai taip pat pa 
siryžo uoliai darbuotis taip 
koncertui, kaip ir vakarie
nei, kad abu parengimai ge
rai pasisektų.

niko dalykas — Laimėjimas 
$500.00 vertės U. S. War 
Bonds, kurie teks šešiems 
“Draugo” piknikieriams.
GRĄŽINKITE TI
KIETUS DABAR

Kad užsitikrinus 
laimėti nors vieną 
didelės vertės U. S. War bo-
B-

Rap.

progą 
iš šešių i

1 sveikinimus. Kaip jau buvo 
rašyta J. Šaudvitienė 
vyksta į Pittsburgh, Pa., 
darbuotis 
vienuolyne.

J. Šaudvitienė buvo labai 
veikli čia visose draugijose.

Linkime mūs veikėjai lai
mingos kelionės ir Dievo 
Apvaizdos kalne pasisekimo 
naujose pareigose. Te Die
vas laimina jus ir jūsų kil- 
nius darbus. Dalyvė
—

iš-

Šv. Pranciškaus

Palaimintas Lietuvos i Iš J. Šaudvitienės 
draugijos veikia

Draugystės Palaimintos Town of Lake. — Rugp.
Lietdvos susirinkimas įvy- 17 d. Cicienų namuose šau- 
ko rugp. 11 d., Chicagos Lie- niai pagerbta žinoma visuo- 
tuvių auditorijoj.

Pirmininkas J. Jacka ati- nė. Po vakarienės B. Cicie- 
darė susirinkimą ir prane- nienė pasveikino garbės vieš 
šė, kad pereitą mėnesį mi- nią ir pavedė vakarą vado- 
rė narys Antanas Balaisis. vauti J. Pukelienei. Kalbėjo- 

Iždo globėjo vietoj darba- ; 
vosi Frank J&edalinskas. j

Laiškai iš lietuvių Lab
darių Sąjungos centro, iš 
Chicago Lietuvių Auditori
jos, ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos priimti.

Dėl darbo nebuvo galima 
pasiųsti delegato į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, Pitts 
burgh, Pa., nigs. 2 ir 3 dd 
Nutarta pasiųsti $15.00 au
kų.

Raportas iš Chicago Lie
tuvių Auditorijos priimtas.

Konstitucijos komisija nie 
ko dar neveikia. Darbas pa
liktas ant toliau.

Parengimų komisija nieko 
neturėjo, bet parengimas į- 
vyks lapkr. 20 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Nesirandant svarbių rei- j 
kalų, susirinkimas uždary
tas.

Susirinkimai įvyksta kas 
antrą trečiadienį kiekvieno

Korespondentė}

menes veikėja J. šaudvitie-

sveikino visa eilė susirinku
sių veikėjų. Ant galo namų 
šeimininkė B. Ciclemenė pa
sveikinus rėmėjų 3 skyr. var 
du įteikė J. šaudvitienei do
vaną nuo visų susirinkusių, 
už ką garbės viešnia susi
jaudinus, pro ašaras dėkojo 
taip pat ir už nuoširdžius 000 galonų gazolino.

New York. — Pereitą pir
madienį vagys pagrobė iš 
didelio seifo J a m a i c a, 
Queens, gazolino kuponus, 
kuriais galima gauti 2 000,-

J

and SONS
Factory Representative.

SHO1VROOMS EN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
nų, grąžinkite tikietus tuo
jau.

Šiais metais ‘“Draugas” 
duos laimėti $500.00 U. S. 
War bonais. Pirma dovana 
bus bonas $250.00 vertės; 
antra — $100.00 vertės bo
nas; trečia ir ketvirta — 
$50.00 bonai; o penkta ir 
šešta — $25.00 vertės bonai.

XXX mėnesio.

ALESAUSKAS

a 
I 
I 
I

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
t-taune: LAFAYETTE 8617

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomą^ Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MIAI! SIAS • 
KAINAS.
Turime dideli 

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

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFI. 1OOO k. Sekmadienio va

kare 9 Talandą.
WUIf 1450 k- Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

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

Budriko Moderniška Krautuve

4.---y

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKI! PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAKAPHONES. FLUTES 
su “caaes” — $$5.e», $37.54,
$45.«0 fr $75.44. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUTTARAI, SPA- 
NIŠKI MAN DOI .INAI, BANJO& 
SMUTKOS, TENOR BANJCS — 
$«.5O, 18.50, 112.50 iki $35.00,
8TRIUNINIAI BASAI — $00.00, 
$135.00 ir (150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $13.00. SMICE- 
T.TAT SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BARAMS. VIOLAS* IB CEL- 
LO — $1-50, $3H, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BAS8 Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDAL8. HI- 
BO YS, CYMBOL8, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reed” lnMrumentamr 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tAma, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarama

GULD8TELVS MUSIC SHOP 
•14 MaxweU St, Chicago

------------- ------------------------- «Jes. F. Budrik, Ik.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

AXX
MONIKA GUDEUIAUSKAS

(po Oėvais Simona vielutė)
Gyveno 3728 Deodar Avė.. 

Indiana Harbor. Ind.
Mirė Rugpiūčio 22 d.. 1943. 

7:15 vai. vakare sulaukus 51 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno rėdybos. Raseinių ap
skričio. Skirsnemonės parapi
jas. Sadpąlšės kaimo. Ameri
koje išgyveno nuo 1903 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Agatoną: du sūnus Frank 
ir Gust: dukterį Marijonų
Trusha ir žentą. Anthony; se
serį Anna Wejch (Gricius); 
6 anūkus Katheleen. John. 
Gust. Maris. Joseph ir Mi
chaelį ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. O Lietuvoje pali
ko seserį Marijoną. Banys ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Prusiecki 
Funeral Home. 3831 Main St., 
Indiana Harbor. Ind.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. rugp 26 d. 1943 m: Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčią. Indiana Har
bor. Ind.. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

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

Kiiliūde: Vyras. Sūnai. 
Duktįė, Seserys, Arnikai, 

ir Giminės.
laidotuvių direktorius: — 

Julius Prusiecki. Telefonas— 
Ind. Harbor 288.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

Tel. YARDS 1741*1743
483244 SOUTH CALIFORKIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltfanieru.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

v ' •_
N "D N "D Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite šla
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORF 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

ŽENKLAI

Pasitikejimo 
Mumis

Rekordas—

PER90NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Eoduring—Strongest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS 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. REPuhlic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W«otom Av«„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TeL PULLMAN 1278

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

MAŽEIKA
331B LilUANlCA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones k AKUS 1138-38

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN J661

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th STKEE1 Phone YARDS 0781

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFORN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th MTRKF7I

Telephone YARDS 1419

*

NARIAI
Chicagos 
lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.
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IfBiąilK Trečiadienis, rugp. 25, 1943

.. . . . • ■ -n c i Pacifiko apylinkėje
Lietuviai kanai kovoje uz U. S.; keistas lietuvis
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą i

i

Gabus jaunuolis kariuomenėje
Roselande. Mėgo įvairias 
sporto šakas, ypatingai 
baseball ir plaukimą. Buvo 
parvažiavęs liepos 25 dieną 
atostogoms, yra patenkintas 
karo tarnyba. Dabartiniu 
laiku randasi karo stovyk
loje Fort Jackson, S. Caro- 
liną.I

Petras Šimonėlis gimė 
1924 metais, kovo 25 dieną, 
Chicagoje. Pradžios mokyk
lą lankė Burnsidėje, vėliau 
lankė Tildė n Tech aukštesnę 
mokyklą, kurią baigė su pa
sižymėjimu. Prieš išvykda
mas į Dėdės Šamo kariuo
menę Petras dirbo kaipo 
“Blue print reader”.

Jis į kariuomenę išvyko 
kovo 18 d. 1943. Pasižymi 
kaipo geras ir sąžiningas 
kareivis, kuriam jau yra 
įteikta du garbės medaliai 
už įvairias karo pratybas.

Petras yra susipratęs ka
talikas, priklausė prie Visų 
Šventų lietuvių parapijos

Petras Simonėlis yra sū
nus Povilo ir Marijonos Ši- 
monėlių, kurie gyvena 716 
East 92 Place, Chicagoje. 
Petras turi vieną sesutę Sil
viją, kuri dirba Sherwin 
Williams Co., kaipo vyriau
sia stenografistė ir pirkėja 
firmos reikaluose.

Nekrito nuo stogo
Chicago, III.

pirmadienį penkių metų am
žiaus vaikas nukrito iš 60 
pėdų aukštumos, kai jis. žai
dė ant stogo keturių, aukštų 
namo. Vaikas susižeidė.

Pereitą

Plečiasi
Cook kauntėje vaikų pa

ralyžiumi susirgimų daugiau 
užregistruota.

■K

Mergaitė žuvo, broliukas liko sužeis 
tas automobilių susidūrime

Pereito pirmadienio vaka- dviejų automobilių susiduri- 
re užpakaliniame name, 2022 i~- —‘ ”----- n *
W. Division str., buvo karš- 
ta ir nejauku viešpatavo 
nusiminimas, nes šeimą ap
lankė nelaimė

Miss Margie Lattanzio, 16 
metų amžiuas, Tuley high; 
school mokinė, nutarė pava
žinėti savo brolį James, 11 
mėnesių amžiaus, vežimėliu. 
Sesutė savo broliuką veža 
jo vežimėlyje.

Keletą minučių

f

UŽJCRYJE

Washington, D. C. —.Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 405 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti šešiuose karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje 14 vyrų yra iš Chica
gos. ' x

Sąraše pažymėta, jog piet
vakarių Pacifiko apylinkėje 
buvo sužeistas private lst 
class Anthony Kvietkaus- 
kas, jo motina Mrs. Anto- 
nette Kvietkauskas gyvena 
4533 So. Hermitage avė., 

į Chicago.
i

I

į

Pakelyje ištiko širdies 
ataka '

Chicago, IU.
pirmadienį vieną vyrą 66 
metų amžiaus, ištiko širdies 
ataka jo namuose. Minimo 
vyro draugas, kuris turi 49 
metus amžiaus, pašaukė sar
gybinį policininką nuvežti 
susirgusį į ligoninę. Kartu 
su ligoniu: važiavo ir jo 
draugas. Pakelyje ir ligonio 
draugą ištiko širdies ataka. 
Abu yra ligoninėje.

Pereitą

Robertą Christie, Ameri
kos Raud. Kryžiaus Chica
go skyriaus štabo asistentė, 
dabar randasi Anglijoj. Bai
gus Mhindelein kolegiją, Chi- 
cagoj, ji vėliau lankė New 
York socialio veikimo kur
sus ir buvo .uoli mergaitė.

vėliau 
Margie buvo sutrenkta ir 
užmušta ir jos mažasis bro
liukas liko sunkiai sužeistas

me, prie Hoyne ir Potomack 
avė. - .

Vienas automobilis važia
vo į šiaurę Hoyne avė. ir 

: sudavė į kitą automobilį, ku
ris važiavo į rytus Poto
mack avė., šis automobilis 
apsisuko aplink ir sutrenkė 
mergaitę, kuri vežė savo 
broliuką, vaikas buvo išmes
tas iš vežimėlio daugiau 
kaip 15 pėdų.

Mergaitė mirė nuo galvos 
sudaužymo, o broliuko kū
nas ir galva buvo nubraižy
ta.

v —
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X Kasulauskienė, 2438 
West 46th St., jau kelinta 
savaitė, kaip sunkiai serga. 
Gydosi namie.

X Maneikienč, Labdarių 
Sąjungos ūkio namo šeimi
ninkė, jau parvežta 
Kryžiaus ligoninės, 
si gerai.

į X Elena Tadner,
Mažeikaitė, rašo savo drau
gėms iš saulėtos Kaliforni
jos, kad linksmai gyvena su 
savo uošviais. Vyras kariuo
menėje.

iš šv. 
Jaučia-

buvusi

Sakoma, kad nacių Vokie
tijoje tik vieną kartą galima
taisyti batai.

Žuvo jaunuolis
Chicago, UI. — Pereitą 

pirmadienį žuvo jaunuolis, 
14 metų amžiaus, kai trokas 
į jį sudavė. Jaunuolis pralei
do atostogas farmoje dirb
damas. Nelaimė įvyko prie 
138-tos gatvės ir Cottage 
Grove avė.

/
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PER I

Kas reikia žinoti taksų mokėtojams
NEMAŽAI JAU BLANKŲ IŠSIŲSTA TAKSŲ 

MOKĖTOJAMS
Carter H. Harrison, vi

daus pajamų rinkėjas Chi
cagos srityje, paskelbė anos 
savaitės gale, jog maždaug 
pusė skaičiaus taksų blankų 
jau išsiuntinėta taksų mokė
tojams. Viso jau išsiuntinė
ta 800,000 taksų blankų.

Tos blankos išsiuntinėtos, 
kad taksų mokėtojai pada
rytų pareišk’mus apie savo 
numatomas 1943 metų paja
mas, ir kad sumokėtų iki 
rugsėjo 15 d. bent pusę 1943 
metų taksų.

Tie taksai dabar bus mo
kami pagal Current Pay- 
ment Tax Act, išleistų 1943 
metais.

šeimos, kurie turi pašalinių 
pajamų, kaip dividendų, nuo
šimčių, rendų, biznio pelną, 
profesionalinių pajamų, tu
rės pildyti savo pajamų ap
skaičiavimus.

“DRAUGO"
METINI LABOR DAY

y;

v DIDELI PIKNIKĄ

Dauguma gyventojų ne
bus reikalaujama išpildyti 
tokius pareiškimus. Iš dar
bininkų algų tam tikrą nuo
šimtį išskaito jų samdyto
jai. Tas atimtas nuošimtis 
eis taksoms mokėti. Harri
son ragina stropiai perskai
tyti paaiškinimus siunčia
mus su apskaičiavimo blan- 
komis.

Harrison nurodo, kad su
laikymas dalies darbininkų 
mokesčio dar nereiškia, jog 
jis padengs visą taksų sumą.

Bendrai, sako Harrison, 
pavieniai asmenys, kurie už
dirba daugiau kaip $2,700 
metams, šeimos uždirban
čios daugiau kaip $3,500 
metams, taip pat asmenys ir

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

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE
Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų, ir pasilinksminimų.
Ant laukinės estrados bus lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems lietuviškiems 

šokiams. Šokių pavilione, bus Phil Palmer orkestrą lietuviškiems ir populiariems 
šokiams. Bus ir visokių kitų žaidimų, bei pasilinksminimų.

Būkite vieni, būkite antri, būkite visi "Draugo" Labor Day Piknike.

i

Jei kuriais atsitikimais 
kyla abejonės taksų reikale, 
galima kreiptis į Harrison 
ofisą, kad dalyką išaiškinus.

Jaunuoliai 
moterį iš upės

Pereitą pirmadienį du jau
nuoliai, vienas iš jų turi 18 
metų, o kitas 19 metų am
žiaus, Chicagos upės pa
krantėje, prie Dearborn str., 
valgė užkandžius, kai mote
ris įšoko nuo kranto į van
denį. Jaunuoliai moterį iš
traukė iš vandens. Moteris 
turi 65 metus amžiaus. Ji 
policijai pareiškė, jog esan
ti “viena ir išilgusi”.

Neprotingas žingsnis
Chicago, III.

pirmadienį N. Clark gatvėje 
pasikorė savo kambaryje ke
turiasdešimt keturių metų 
amžiaus vyras. Draugai sa
ko, jog vyras buvo labai nu
siminęs dėl žmonos mirties, 
kuri mirė prieš mėnesį

Pereitą

X Kapitonas V. Bartkus, 
6042 S. Washtenaw Avė., 
yra parvykęs poilsio pas sa
viškius. Jis buvo išvykęs 
Sicilijon, kaipo kariuomenės 
gydytojas. _

X Frank ir Frances Su
deikiai su dukrele šiuo me
tu atostogauja Chicagoj. 
Frank yra sūnus žinomų 
veikėjų M. ir J. Sudeikių. 
Dabar tarnauja kariuome
nėj.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago provincijos išvažia
vimas įvyks rytoj Indiana 
Dunes (Statė Park). Prieš 
pora savaičių skelbtas išva
žiavimas neįvyko.

X E. Samienė, Federaci
jos Chicago apskrities sek
retorė ir žymi Chicago lie
tuvių katalikų tarpe veikė
ja, jau kelinta diena, kaip 
serga. Guli namuose, 3751 
So. California Avė., gydoma 
dr. Brazio.

y* •

X Alaus pusbačkis! Wow! 
Šiuo laiku tai didelis daly
kas. Alaus pradeda trūkti, 
o čia visas pusbačkis! Ją 
gers žemaičiai arba aukš
taičiai, kurie per “Draugo’1 
Labor Day pikniką pasiro
dys stipresni, žinoma, pasi
kvies į vaišes ir silpnesnius 
— nugalėtus.

V •

jūsų parlor

231* VVEST ROOSEVELT ROAD *
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AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galim*. Ir jqs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

ŠMOTŲ 
Kainos

»

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

X Kastas Gaubis Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioj pirmą syk su choru pa
sirodys sekm., rugsėjo 5 d. 
Kastas Sabonis, buvęs tos 
parapijos varg., Visų Šven
tųjų parapijos bažnyčioj pi
rmą syk pasirodė praeitą 
sekmadienį.

X Gudei iauskai iš India
na Harbor, Ind., paieško a, 
a. Monikos Gudeliauskienės 
sesers, Pranciškos Šarma- 
nauskienės (po tėvais Simo
na vičiūt ės), kuri paskutinį 
sykį buvo susisiekus su sa
vo sesute iš Afrikos. Jei kas 
žino, kur P. šarmanauskie- 
nė randasi, praneškite dnr. 
“Draugo” redakcijai.

X Dievo Apvaizdos para
pijos metinis bazaras prasi
dės sekančio mėnesio 21 die
ną. Praeitais metais baza
ras buvo sėkmingas. Tiki
masi, kad šįmet bus dar sėk
mingesnis. ši parapija tik
rai yra Dievo Apvaizdoje, 
nes antras parapijos pikni
kas, įvykęs šio mėnesio 1 d., 
davė pelno $1,000.47.
SKELBKITĖS “DRAUGE”
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