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

■—Abraham Lincoln

vot xxvnN. 201

DAR AT AK AVO TE BE DE G ANTĮ BERLYNĄ
Price 3c Kaina 3c

111 tonų bombų ant japonų bazės
Amerikiečiai apšaudo japonus Bairoke
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 25. — 

Anksti vakar dieną sąjungininkų keturmotoriniai lėktu
vai numetė 112 tonų bombų ant apgriautos japonų Wewak 
reikmenų bazės. Septyni lėktuvų daliniai vienas po kito ten 
numetė savo bombas- Visas į-------------------------------------------
žygis užėmė tik 
tęs. •

Atakos metu, 
lėktuvų skraidė 
Bomberiai tuoj vieną jų nu
šovė, o kiti nė nebandė bom 
bėriams kliudyti.

Vis arčiau priešo.
Naujoj Gvinėjoj sąjungi- prie Bairoko. 

ninku kareiviai daro pro-j 
gresą prieš japonų apkasus 
ir įsitvirtinimus aplink Sa- 
lamaua miestą ir aerodromą

Australiečiai jau persikė
lė per siaurą Francisco upę 
prie aerodromo vakarinio 
galo, o amerikiečių artileri
ja dabar apšaudo japonų 
pakraščių pozicijas.

šešias minu Vienas štabo narys sakė 
amerikiečiai New Georgia 
saloje vis žygiuoja į šiaurę, 
vis arčiau paskutinių japo
nų apsigynimo linijų prie 
Bairoko uosto.

Amerikiečiai didžios i o m 
kanuolėm apšaudo pozicijas

Mūsų kareiviai Baanga 
saloje dar randa pasiprieši
nimo, nors dabartiniu laiku 
jis nelabai smarkus. Vakar 
dienos komunikatas sakė 
amerikiečiai ten nutildė ja
ponų artilerijos šaudymą į 
Munda aerodromą, kurį ame 
rikiečiai prieš kurį laiką už
ėmė.

KARO VADAI KONFERENCIJOJ PRIIMA SPAUDOS ATSTOVUS

Prez. Roosevelt, Kanados ministrų pirmininkas Mackenzie King ir britų ministrų 
pirm. W. Churchill Quebeco konferencijos pabaigoje priėmė ir spaudos atstovus. (War 
Picture Pool; Acme-Draugas Telephoto)
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Rusai varosi pirmyn PADEGĖ ITALIJOS KARO LAIVĄ

DOMAI PADENGIA VISA MIESTĄ
73,000 vokiečių liko be pastogės

Ašis neturi bijoti 
pasidavimo—FDR

WASHINGTON, rugp. 25. 
—Išduodamas savo vienuo
liktą raportą apie “lend- 
lease.” Prez. Rooseveltas 
šiandien atsišaukė į ašies 
valstybių gyventojus nebijo 
ti pasidavimo sąjunginin
kams. Jis jiems žadėjo mai
sto, medikamentų, ir pagal
bos atsteigime jų valstybių 
demokratiniais pagrindais, 
jeigu tik jie nuversiu savo 
tiraniškus vadus.

Amerika lend-lease būdu 
yra paskolinusi įvairiems 
sąjungininkų kraštams $13, 
973,339,000 vertės visokių 
dalykų. Ta parama vis didi
nama Rusijai ir Prancūzijos 
kariuomenėms šiaurės Afri
koje.

Prezidentas patvirtino ži
nias, kad ištisos dirbtuvės 
buvo suardytos ir dalimis 
pasiųstos Rusijon, kad ru
sai patys'galėtų dirbti sau 
reikalingas karo reikmenis. 
Jis pabrėžė taipgi, kad A- 
merika yra siuntusi didžiau 
šią dalį savo išdirbamų lėk
tuvų Rusijai.

LONDONAS, rugp. 25. 
Sekdami didžiųjų bomberių 
atakas ant Vokietijos sos
tinės, anglų Mosąuito bom
beriai vakar naktį dar kar
tą atakavo Berlyną. Lakū
nai sakė miestas tebedega, 
ir dideli kamuoliai dūmų 
kuone padengia visą Berly
ną. i ? <

Nė vienas vokiečių lėktu
vas nepakilo priešintis an
glams, bet šaudymas iš 
priešlėktuvinių pa t r a n k ų 
buvo gausus. Bomberiai nu
metė savo bombas ant tai
kinių Berlyne ir saugiai grį
žo į savo bazę.

Kiti naktiniai lėktuvai iš
metė minas priešo valdo
muose vandenyse.

73,000 be pastogės.
Radio France sakė vokie

čių slaptas “Atlantic” ra
dio pranešęs jog po didžio

sios atakos pirmadieny 73,- 
000 Berlyno gyventojų ne
turi pastogės.

Šiandien sueina lygiai 
trys metai, kaip mažas dali
nys sąjungininkų lėktuvų 
pirmu kartu atakavo Berly
ną.

Atakavo Prancūziją.
Dienos metu vakar Ame

rikos didieji lėktuvai nume
tė bombas ant dirbtuvės 
Bordeaux mieste, Prancūzi
joj. Tie lėktuvai grįžo į An
gliją iš šiaurės Afrikos, kur 
jie prieš savaitę buvo nusi
leidę po atakos ant Regens- 
burg.

Nacių kontroliuo j a m a s 
Paryžiaus radio sakė 25 as
menys buvo užmušti, ir 100 
sužeisti, sąjungininkų va
kar dienos atakose ant Pa
ryžiaus apylinkės.visu 450 myliu frontu

MASKVA, rugp. 25. — 
Rusų kariuomenės varosi 
pirmyn į Dnieper upės pusę 
visu 450 mylių frontu, nuo 
Bryansko iki Donets bazei- 
nės. Prieš jas bėgantieji na
ciai palieka didelius skaičius 
žuvusių kareivių ir labai 
daug reikmenų.

Tarpe Voroshilovgrad ir 
Stalino rasai atmušė didelę 
nacių kontrataką. Keturių 
šakų žygiavimas iš Kharko
vo sutriuškino 
nimasi, ir per 
užmušta 2,600 
vių, sunaikinta 
22 lėktuvai.

Į šiaurvakarę nuo Khar
kovo, kur rusai gręsia na
ciams Sumy susisiekimo cen 
tre, užmušta suvirš 600 na
cių. Rusai čia atsiėmė ke
lias apgyventas vietas, ir 
jiems teko nacių amunicijos 
krovinys, 21 kanuolė, ir ki
tos reikmenys.

Perkirto geležinkelį.
Į pietvakarius, dvi rusų 

kariuomenės iš Izyum ir 
Voroshilovgrad se k t o r i ų 
perkirto geležinkelį tarp Sta 
lino ir Taganrog.

Kovose prie Bryansko, 
vokiečių bazė3 į vakaras 
nuo Maskvos, rusai apsupo 
dar keturias apylinkes. Tuo 
pačiu pranešimu sakoma 
prasidėjo naujos kovos Le
ningrado fronto šiaurėje.

Maskvos radio praneši
mu, rusų lėktuvai pirmadie
nio naktį bombavo geležin
kelių ' kryžkelį Debaltzevo, 
ir stotis prie Barvenkovo ir 
Chistyakova, ir sunaikino 
amunicijos krovinius ir ka
reivinius traukinius, ir ap
šaudė kareivines ir aerodro
mus į vakarus nuo Kharko
vo.

I

HIMMLERI5 IEŠKOS
TAIKOS SU RUSIJA!

LONDONAS, rugp. 25.— 
Paskyrimas Heinrich Him- 
mlerio Vokietijos vidaus 
reikalų ministeriu reiškia ne 
vien tik, kad jis bandys pa- į 
laikyti tvarką nerimau j ar
čioj Vokietijoj. Anot pati
kimų šaltinių, Himmler yra 
asmuo, kuris savo laiku ban 
dė užvesti derybas dėl at
skiros taikos sutarties tar
pe Rusijos ir Vokietijos.

Ką norint tokio nepapras
to davė suprasti Berlyno 
radio pranešimas, kad Him- 
mlerio paskyrimu baigta 
politinis veiksmas, kuris 
buvo vystomas jau kurį lai
ką. Jau senai buvo jaučia^ 
ma, kad Vokietijai nesise
kant, naciai buvo numatę 
Himmlerį paskirti Hitlerio 
vieton. Jeigu Himmleriui pa 
siseks išlaikyti tvarką sa
vam krašte, yra manoma 
jam pasiseks pravesti ko
kias norint taikos derybas.

t

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

nacių prieši- 
24 valandas 
nacių karei- 
43 tankai ir

NACIAI SIUNTĖ TRIS 
DIVIZIJAS DANIJON 
STOKHOLMAS, rugp. £5.

—Šiuo laiku Kopenhage ie 
randasi maždaug trys dr i- 
zijos vokiečių kariuomenes, 
kurie užėmė visas sales, mo
kyklas ir kitus didelius pc 3- 
tatus barakanfs, ir iškišti uo 
visas maisto krautuves. Tie 
kareiviai pradėjo vykti Da
nijon iš Norvegijos sekir. > 
dieny, kad kaip norint r v- 
malšinti danų 
riaušes, streikus, 
stracijas prieš 
okupantus.

keliamas 
ir demon- 
vokiečius

IŠ MASKVOS. — Rusų 
spauda aiškiai pabrėžia, kad 
Rusija nenorinti jokių Jung 
tinių Europos Valstybių, 
arba jokios federacijos ar 
konfederacijos tarpe įvairių 
Europos valstybių.

IŠ WASHINGTONO. — 
Užsienių reikalų sekreto
rius Cordell Hull šiandien 
pareiškė, kad Roma vis dar 
neskaitomas atviru1 miestu.

IŠ PACIFIKO. — Karo 
sekretoriaus padėjėjas Pat- 
terson ir Gen. Knndsen pa
siekė amerikiečių bazes pie
tiniam Pacifike. Patterson 
pareiškė, kad greitu laiku
prasidės dideli veiksmai ORAS
prieš Japoniją. Truputį vėsiau. Lietus.

J.

Apgriovė penkta geležinkelio centrą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 25. 

—Šios dienos komunikatas sako Amerikos Invader bom
beriai atakavo vieškelius ir geležinkelius prie Sapri, Poli- 
castro įlankoj, maždaug 120 
mylių virš Messinos.

Mustang lėktuvai tuo pat 
laiku atakavo italų laivus. 
Dvi 500 svarų bombos pa
taikė į vieną Italijos krūze- 
rį, ir sunaikino visą jo galą. 
Lakūnai sakė matę kaip tas 
laivas užsiliepsnojo.

Neperstojantis bomba- 
vimas Italijos geležinkelių 
duoda labai gerus rezulta
tus. Tai parodo fotografijos 
trauktos po atakų, kurios 
rodo, kad visas judėjimas 
penkiuose susisiekimo cen
truose, Foggia, Salerno, 
Avers, Benevento, ir Sapri, 
veik suparaližuotas. Atakos 
ant Napolio, Italijos svar
biausio uosto, bevelk visiš
kai nutraukė susisiekimą su 
pačia Italija.

Stiprina pozicijas.
Ašies kariuomenės šiuo 

laiku matomai stiprina sa
vo apsigynimo linijas Itali
joj, kadangi praradimas 150 
jų lėktuvų per 4 dienas vei
kiausiai buvo skaityta per- 
brangi kaina mokėti už ap
gynimą Italijos iš oro.

Lėktuvinės fotograf i j o s 
rodo daugybę bombų pada
rytų duobių geležinkelių 
centruose, ir iškraipytas ir 
išsprogdintas reles, o dirb
tuvės ir elektros jėgos sto
tys paverstos į krūvas griu
vėsių. '

Maršalas Badoglio atsi
šaukimas susitaikyti su są
jungininkais brangiai kai
nuoja Italijai. Jeigu jis ir 
toliau norėų, kad Italija pa
siliktų kare, tai visas Itali
jos galas gali būti sąjungi
ninkų bomberių sugriautas 
ir sunaikintas.

i

ROMOJE ATSIRADO
"ŠTURMTRUPERIAI

NEW YORKAS, rugp. 25. 
—Britų radio šiandien pra
nešė, kad Romon atvykę ke
li daliniai 
traperių.” 
Šimą gavę 
Aldžyrijoj.

FF

vokiečių “sturm- 
Britai tą prane- 
iš radio France,

Italija nepasiuntusi 
belaisvius Vokietijon
LONDONAS, rugp. 25.— 

Šveicarijos preliminar i n i s 
raportas Angliai sako ne
rasta davinių parėmimui ian 
kstyvesnių žinių, būk Bado
glio vyriausybei užvaldžius 
Italiją, sąjungininkai belai
sviai buvę pasiųsti iš Itali
jos Vokietijon.

Atsakė algų pakėlimą 
angliakasiams

WASHINGTON, rugp. 25. 
—War Labor Board šian
dien atmetė antrą John L. 
Lewiso prašymą angliaka
siams algų pakėlimo reika
lu. Angliakasių unija nori 
išgauti mokestį už laiką su
gaištą einant iki darbo vie
tos kasyklose. Angliakasiai 
sako kiti jų, kurie dirba gi
liai kasyklose, negauna mo
kėti už tą laiką, kuriuo ei
nama į darbo vietą, o tie, 
kurie dirba, arčiau, garma 
anksčiau pradėti darbą ir 
tuo gauna daugiau uždirbti.

Tarybos nutarimas tačiau 
užgyrė algos pakėlimą už 
aštuntą darbo valandą. Kol 
kas, angliakasiai dirba sep
tynias valandas į dieną.

• v. ii
Asis greitai įsras 
apie Ouebec planus

OTTAWA, rugp. 25. — 
Prez. Rooseveltas savo ra
dio kalboje šiandien pareiš
kė, kad Jungtinės Tautos 
šiame kare sutriuškins tarp 
tautinį gansterizmą ant vi
sados. Jis perspėjo Vokieti
ją, Italiją ir Japoniją, kad 
jos išrasiančios apie Quebe- 
ce padarytus “slaptus” nu
tarimus tokia kalba, kokia 
jų kreivi protai tegali su
prasti.

Anot Prezidento, sąjungi
ninkai nori atsikratyti na
cių ir japonų militaristų ant 
visados. Jis pareiškė opti
mizmą apie karą Pacifike, 

i ir pranešė, kad Quebece bu
vo tartasi apie pokarinį pa
saulį.

Rooseveltas didesnę dalį 
savo kalbos pašventė Kana
dai ir jos rolei šiame kare.

Suėmė profesoriaus 
žmoną kaipo šnipę

DETROITAS, rugp. 25.— 
Šiandien paskelbta vardai 
dviejų moterų, kurios buvo 
vakar areštuotos ryšium su 
suareštavimu keturių Vokie 
tijos šnipų, kurie rinko ir 
siuntė Vokietijon žinias apie 
įvairias Amerikos dirbtu
ves.

Tos moterys esančios gra
fe Marianna von Mo’ke 
Wayne Universiteto profe
soriaus žmona, ir Mrs. Era- 
ma Leonhardt, Detroito 
šeimininkė.

—Anglijos Premjeras Chvr- 
chill kalbės į sąjungininku 
valstybes sekmadieny. Jo 
kalba bus girdima per ra
dio 12 vai. d. (Chicagos 1.)

Maskvoje minima trijų 
valstybių konferencija

MASKVA, rugp. 25. — 
Valdžios kontroliuojami Įnik 
raščiai šiandien perspausdi
no tekstą Prezidento Roose- 
velto - Premjero Churchillo 
sudėtinio pareiškimo Que- 
bec laikytos konferencijos 
reikalu, ir intimavo trijų 
valstybių konferenciją, ku
rioje dalyvautų ir Rusija.

Izviestija, sovietų valdžios 
organas, žymioj vietoj ats
paude Kapitono Rickenba- 
cker sugestiją Prez. Roose- 
veltui ir Prem. Churchill ap 
lankyti Staliną.

Nebuvo pranešta ar Ru
sija bus viena valstybių, ku
rios šiomis dienomis darys 
pareiškimą Quebec konfe
rencijos reikalu.

Buvęs ambasadorius 
Maisky Teherane

- LONDONAS, rugp. 25. — 
Vokiečių kontroliuo j a m a s 
Paryžiaus radio šiandien 
pranešė, kad Ivan Maisky, 
buvęs Rusijos ambasadorius 
Londonui, pasiekęs Tehera
ną. Ta žinia niekur nepatvir 
tinta, ir to vizito tikslas ne
paduodamas.

75% viso maisto 
Amerikos gyventojams

WASHINGTON, rugp. 25.
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pranešė, kad 75% 
viso maisto bus paskirta 
Amerikos civiliems gyven
tojams, 13%’ eis karinėms 
jėgoms, 10% “lend-lease” 
keliu kitiems kraštams, ir 
2% Amerikos teritorijoms 
ir specialiems tikslams.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MARIANAPOLIO
ŽINIOS

kai maloniai priėmė ir po 
pamaldų pavaišino.

Pačioje Marianapolio kole 
gijoje esama keletas per
mainų. Kun. V. Černius per
keltas profesorium į semi
nariją Hinsdale, o iš ten į 

j profesoriauti 
kai: Bulovas, Gurklys, Au-'atvyko j. pauliukonis. 
gūnas, Petrauskas ir Šepu- Netrukus čionai atsikels ir 
ta. Iš jų keturi dar toliau A Jeskevičius, iki šiol
mokysis, o vienas greičiau- buvęs klebonu Niagara Falls. 
šiai bus paskirtas į Argen- Galimas daiktas, kad bus 
toią. ir daugiau pakeitimų Mari-

Šia proga norime pažymė- anapolyje.
ti, kad iškilmės, iš tikrųjų, 
buvo įspūdingos. Šventimus 
suteikė Hartfordo vyskupas 
O’Biien, gi šalia jo buvo 
atsilankę ir šioje iškilmėje 
dalyvavo nemažai kunigų, 
kaip prel. M. Krušas iš Chi
cago, provincijolas kun. dr.
K. Rėklaitis, kun. I. Albar- klausimų. Iš Chicago į ta

rybos posėdžius atvažiuos 
viceprovincijolas kun. J. Ma- 
čiulionis. Pats provincijolas 
ilsisi apylinkėje.—

Rugsėjo 2 d. sueina dveji 
metai, kai Marianapoly mi
rė kun. Jonas Navickas. Jo 
atminimas, dvasia ir darbai 

j tebėra gyvi visų lietuvių šir
dyse. Net maži vaikai, ku
rie vasaroja Marianapolyje, 
žiūrėdami į nuotraukas, ka
bančias ant sienų kolegijo
je, klausia vyresniųjų: “Kur 
tas kunigėlis, kuris numi
rė?”

Laikraščiuose jau buvo 
rašyta apie primicijas, per 
kurias Marianapolyje rug
pjūčio 8 d. j kunigus buvo 
įšventinti net penki klieri-; Mirianapolį

Pabėgėliai iš Bryansko fronto, Rusijoj, grįžta į savo gyvenamąsias vietas — kai
mus, kuriuos iš vokiečių atėmė raudonoji armija. Dešinėj matosi vokiečių palikta ka- 
nuolė. (Acme-Draugas Telephoto) ’ • , r

PABĖGĖLIAI GRĮŽTA Į SAVO NAMUS bes pirmininkas kun. P. Čes- buvo matyti: kun. Liubaus- 
na, kad perstatytų garbės kas, kun. A. Neverauskas, 
svečią Antaną Smetoną, k.u-' kun. J. Gibas, kun. K. Ra- 
ris susijaudinęs kalbėjo a- kauskas ir daugybė profe- 
pie pergyvenimus, ragino sionalų ir šiaip jau žymių 
lietuvius spiestis į vienybę lietuvių.

Netrukus Mananapolyje 
bus aptarti ir visos marijo
nų provincijos reikalai A- 
merikoje. Rugpiūčio 30 d. 
čia posėdžiaus provincijos 
taryba, kuri savo darbų pro
gramoje turi eilę svarbių

vičius iš Cicero, kun. J. Vai-1 
tekūnas, kun. K Paulionis,' 
kun. J. Valantiejus, kun. dr. 
J. Starkus, kun. J. Švagž- 
dys ir k.

Iš pasauliečių buvo atsi
lankę per 300 svečių, ku
riuos Marianapolio šeiminin-

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę j 
BK1GHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.
7-;:i

I

siskaityti neseniai išėjusią netrukus galės erdviau atsi- mininkas, pakvietė Pennsyl- 
kun. dr. K. Urbonavičiaus kvėpti: neseniai jos čia,

ir darbuo.is išlaisvinimui 
Lietuvos iš svetimų jungo. 
Jis pareiškė pasitikėjimą, 
kad Amerika ir kitos alijan- 
tų tautos, tikrai išlaisvins 
Lietuvą ir ji vėl taps nepri
klausoma. Po jo kalbos pub
lika sustojo ir uždainavo 
Lietuvos himną. Scenoj bu- 
vo sekantieji kunigai: P. 
Česna, dr. J. Končius, P. 
Mockus, M. F. Daumantas, 
P. Laumakis, J. Šukevičius, 
J. Bagdonas, A. Degutis, dr. 
Batutis, prof. Senn iš Phi- 
ladelphijos ir kiti. Publikoj

Šįmet Lietuvių Diena, ne 
tik kad duos daug finansi
nės paramos lietuvių vienuo
lynams, bet ji daugiau iš
garsino Lietuvos vardą sve
timtaučių tarpe. Ant galo 
ji mus, lietuvius, suriš tam
presniais lietuvybės ryšiais.

Lietuvių Dienos komitetas 
daug 
labui 
tuvių

Valio, mūsų Lietuva! Va
lio, lietuviai! Vienykimės ir 
dirbkime išsijuosę, o Lietu
va taps laisva! Koresp.

pasidarbavo Lietuvos 
suruošdamas tą Lie- 
Dieną.

vania valstybės legislatūros U 
knygą apie kun. J. Navicką. Thompsone, įsigijo didokus senatorių Harold W.atkins | 

----------- Į trijų aukštų namus prie pat pakalbėti. Jis ilgokoj savo i 
kalboj nušvietė Lietuvos pa- 1 
dėtį ir linkėjo Lietuvai tap- | 
ti nepriklausoma. Žmonės I 
jam nesigailėjo aplodismen- 3 
tų už tokią gražią pasakytą | 
prakalbą. Paskui kalbėjo j 
kun. J. Bagdonas, kongres- 1 
menas dr. Ivon D. Fenton! j 
iš Mahanoy City. Jis reiškė i 
pasitikėjimo, kad Lietuva 
vėl taps laisva ir nepriklau- 

į soma. Laisvės idėją jis ža
dėjo remti visomis gilėmis 
Po to pakviestas L. D. gar-

Mokslo metai kolegijoje kelio tarp Putnamo ir Pro- 
prasidės rugsėjo 13 d. iškil-1 vidence. Dabar tuose namuo- 
mingomis pamaldomis. Nau se eina remontas. S. N. 
ji studentai bus registruo- ---------------------
jami nešėjo 9 ir 10 dieno- Jį fūjęsfančjai 
mis.. Kolegijos vadovybe ihrjiuhviui

sparčiai rengiasi mokslo 
metų pradžiai ir tikisi, kad 
lietuviai ir šiemet nepamirš 
atsiųsti gausaus vaikų bū
rio į šią lietuvišką ir kata-, 
likišką mokyklą.

I

Šiais metais Marianapoly-! 
je vasarojo apie 100 asme
nų. Visi džiaugėsi gražia 
gamta, grynu oru Ir tikrai

„ _ , _ . ramiu pasilsiu, ypač vaikai,Per Darbo Dieną rengia- , . ... ._ .............  , T . kūnų didelis būrys lmksmi- mas įskilmmgas bažnytinis • i- j, nosį po Marianapolio soduskun. J. Navicko dviejų mir- ■
ties metų atminimas.

r

'4*

TRU-VISION OPTICAL CO.į
DR. M. WEENE, O.D.

DR. S. VVEINE, O.D.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
TATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIYTDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATROKIMO
— tMkla — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris —

Specializuoja 
Tame!

Nebūkit rapan- 
čloti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit MuoM nu© 
patrūkimo bėdos.

— S P E O I A L —
Iškirpkite šj skelbimą, ir priduo- 

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

IŠMANKŠTINI MĄ
Jnsv Skilvio Muskulu Treatmentą. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Curtom App!tanr«s for J" yr<
3« S. STATĖ, RM. 010, STA. 41 0S
D*Ur 1* A.M. *TU ii Msa. Frt. "TU » PJt 

ftotoMay T11 1, Snnday IKI

•t. yrs aperi.il. sarrfnlmo bandymas Ir 
n. b u. kitos, lalknOfluoto. T.IpcL M» 
pastatymas Mbts atkartotas.

. - - z
į ir laukus. Šią savaitę či? | 
ilsisi 16 berniukų iš Brock- 

Kam plačiau rūpėtų susi- ton, Mass.

Lietuviu Dienoj
Lakewood, Penna. — šį

met Lietuvių Diena buvo 
viena sėkmingiausių. Ap
skaitoma, kad apie 35 tūks
tančiai lietuvių ir kitų tau
tų žmonių dalyvavo.

Į salę suplaukė virš tūks
tantis žmonių pasigerėti pro
grama. Visi sustoję užtrau
kė Ameri^as himną, pade
dant Jolly Robelio orkest
rui. Margareta Zardeckytė 
padainavo keletą lietuviškų 
dainų. Jai akompanavo Te
resė Paser^kytė iš Mahanoy 
City. Protarpiais griežė Ro-

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRIST AI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535___________ -—------------------------------------ ---------------
VALANDOS: Pismad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

Antrai!, ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

pažinti su velionies darbais
ir asmenim!, patartume pa-į Vargdienių seselės, kurios bellio orkestras. 
------------------------------------- iki šiol savo namuose gy-

veno labai susispaudusios,
Kun. J. šukevičius iš Ta- 

maqua, Lietuvių Dienos pir-

Res. p958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehHl 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 West Marųuette Road

DR. VAITUSH, OPT DR. G. SERNER

M kietą 
jura rarantaviniM 

Optometrietny Akių Speda&tgg 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

eiti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregyrtą 
Prirengia teisingai akinius, Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia na- 
siaustas klaidas. Speetalė atyda afc 
sreiptama i mokyklos vaikus..

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Dantely atsitikimų akys "efRstoe 
m be akinių. Kaine* pigtam kalk 

4712 South Ashland At. 
Pbone YARDS 1371

Jaunuoliai, kurte newtimami 
karo aviacijos skyrHr iš priešas- i 
ties spalvų neregėjiibo — (eolor 
biiodneee), kreipkitia prie manęs 
Apsiimu išgydyti.
— ■ .—    ,

VISAS DARBAS
ffi MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį paairinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materioių.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parior Setų Išdirbėjai

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

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMIS
25 metų patyrimas 

Tel: Yards 182£ 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas tr Akinių Dirbtuvl

3401 SO. HALSTED 8T.
Kampas 34th Street 

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

EXTRA! EXTRA!

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lletuvtfikaa
Žydukas

Permalnytas 
vardas Ir 
adresas

DANTISTAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS 
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YABds 4787 
Samų teL PBOapeet 1980

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAd 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPuHfc 7868

Tai YAHds 2248

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TeL OANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659 

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

Reaidemcija: 6600 8o. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 9 vai vakar*
Ofiso teL VTBginia C036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 3146

DR. V. A. RIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Sventadianiais — 11-12.

TeL YARds 6921.
Ras.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS DR. CHARLES SEGAL

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 pooiet,

VTDTtdJhB IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tree lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki b:3() tai. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki i2 vaL dieną

N. KAJJTER, s*v.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

PhoBe YARDS 0054

■/*/*Z

AROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOAOMIO MATOMA

įtaisu

' L.BĖRAI ’ APHINGS

FYotf

S u r*
o/

TAPKITE FTNANSINTAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
■urance Corporatioa. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi aat pareikalavimo.
8KNIAU8IA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA

KEISTUTO SAVINGS mdLOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4U3 Jo*. M. Hotorto, Sec’y. S2M 80. HALSTED ST.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena per* akly visam g7- 
venlmm. Saugokite jas, leisdami 
Hegva minuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurta rogšjtmo mokslas 

gali sutelkti
M METAI PATYRIMO 

Brirtaklme ikMą, kurie pašattna 
vtaą aklą ttgmptmą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMEiniSTAI
1801 Bo. Ashland Avenų*

Kampas lt-tna 
TešeCoanat CAMAL HU, eMease 

OFISO TAnsmMMt 
Kasdien a. m. iki t:M ». m. 

Trečlad. ir Mtad. !:>• a. m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-0; 
Trečiadieniais Ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDne 2888 

VALANDOS:
Pirm., Antrn Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkti, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

Aatrma/Heniain mcal Mnaftarima.
Ofiso Tel.................VIEginla 1886

DR. AL. RAČKUS
G Y u Y TO JAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v*L 
Trečįad. ir Sakm. tik Nisftarįua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to.

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

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED MOTERYS

*

Acme S+eel
KEIKIA MOTERŲ

Company
DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS

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

“DRAUGAS” HELP WVNTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

■ -------————
HELP SVANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ KEIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

bo-

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 S. Statė St.

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

PATYRUSIŲ 
MACHINISTŲ

REIKIA VYRŲ SU KELETĄ 
METŲ PATYRIMO PRIE PATAI
SYMO IR ATSTATYMO MAŠINŲ, 
PADIRBTI REPLACEMENT DA
LIS. GRANDYT BEARINGS ir tt. 
TURI BŪTI PATYRĘ SU MAŠI
NŲ ĮRANKIAIS, JŲ SUDĖJIMU.

60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKI.

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI 
DIRBTUVE IR MALONIOS _ 

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI
Employment Ofisas

5219 S. Western Blvd.

STIKLŲ PLOVEIŲ >
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 
«5c į vai. pradžioje. Matykit Mr. 
Dili.

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

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 j Colonnade kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

MACHINISTO
Patyrusio prie Defense darbų. 
UNITED BOILER HEATING 

AND FOUNDRY CO.
4909 Hohman Avė. 

Hammond, Ind.

VYRŲ
HAND SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ
KARO DARBAMS

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

PASTOVUS DARBAI 
BONAI

MUSŲ DIRBTUVE PATOGIAI IR 
ARTI VISOKIAI

TRANSPORTACIJA!

CHICAGO LOCK CO.
2024 N. Racine Avė.

CHICAGO AND 
NORTHWESTERN

Reikia 
KLERKŲ

TROKERIŲ 
DARBININKŲ 
Prie Wood St.

Potato ir Vegetable Yard 
GERA MOKESTIS 

Kreipkitės prie Agento Potato Yarde 
f 14th & WESTERN 
t

RLY

BŪTINAS KARINIS 
DARBAS

DRILL PRESS
IR MILLING MACHINE 

DARBININKŲ 
VVITTENMEIER 

MACHINERY CO.
850 N. SPAULDING AVĖ.

HELP WANTED MOTERYS

t

Z

DAUG GERŲ DARBŲ
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —-

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC.

Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.'

Pasirinkite Sau Ateitį!—Uždirbkite Gerą Algą! 
Ant Vieno iš Sekančių Darbų:

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

X
GRINDERS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

IMKITE GERĄ DARBĄ ČIA ŠIANDIENĄ!
Švarus Darbas—Bonai už Naktinį Darbą ir Overtime.

Moderniška Karinė Dirbtuvė, Puikiausia Transportacija. 
Dirbtuvėje Įvesta Canteen Aptarnavimas Maistu Sulyg Lėšų.

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKALĘ 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

ARBA KADA PARODOTE GABUMO.
Jeigu dirbate karini darbą, tai hukite ten.

/
Emplyment Ofisas Atviras Pirmadienį iki šeštadienio 

nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Paimkite Douglas Park “L” iki pat duru (52nd Avė.)

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 So. 52nd Avenue Cicero, III.

K.

REIKIA TUOJAUS
Machinistų
/

Inspektorių
Screw Machine Operatorių 

Turret Lathe Operatorių 
Layout Darbininkų 

ShearHands
Stockroom Pagelbininkų 

Paint Sprayers 
Assemblers

Truckers ir Darbininkų
★ ★ ★ 

BŪKITE IR JŪS DALININKAIS 
DIRBKITE SAVO APIELINKfcS KARO PRAMONĖJE 

UŽ GERIAUSI MOKESTĮ
Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 

Gera mokestis laike mokinimo.
DARBAS IR PIRMENYBE SULIG UŽSITARNAVIMO 

UŽTIKRINAMA IR PO KARO
MATYKITE MR. C ARK — TARP 8:30 RYTO IR 4:30 POPIET

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30th St.

Reikia prie darbų lankstyti popierl- 
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 3 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.
MERGINŲ REIKIA

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

EMPLOYMENT OFISAS
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs

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

Skaitlinga legionie- 
rilį konvencija

American Legion Michi
gan vai. konvencija įvyko 
rugp. 14 d., Book CadDlac 
Hotel. Moterų Auxiliary sa
vo seimą laikė tuo pačiu lai
ku Statler viešbuty. Daly
vavo 1,178 delegatų. Atsto
vavo 30,000 Michigano le
gionierių.

Ona Aksomaitienė buvo 
delegatė Beari Pittinger U- 
nit No. 119, American Le
gion Auxiliary. Ji yra labai 
susiinjceresavus suorganiza
vimu Detroite lietuvių Ame
rican Legion posto. D. ž.

OFISO VALANDOS:
Kasdien, 8:30 ryto iki 5 p.p.
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 p.p.

Remkite visus tuos žmo 
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

T ai p įsčių 
Pasiuntinių 
Stenografių

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI 
SIŪLO GERĄ MOKESTĮ 

5 DIENŲ SAVAITfc 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

KLAUSKIT OFISO VEDEJOIR

LIBBY McNEILL & LIBBY 
Union Stock Yards

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

$28.60
Už Savaitę Pradžioj

$31.20
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

Siunčia delegatus
1 konferenciją

Waterbury, Conn. — Lie-Grupės gyvasties apdrauda dar
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir jų šei- tuvių Nepriklausomo Politi- 
moms po 6 mėnesių tarnystės.

z
Transportacijos komitetas aprū
pins grupės važiavimo r"’“’— 
darbininkams. Puiki Ulinois Cen-

kos klubo mėnesiniame su
sirinkime, rugp. 13 d., nu- 

reikalus tarta siųsti du delegatus į 
ua.ruuiuiK.ains. iruuti ruuiOlS Cen- . _ T . , . tt •

tral transportacija arti dirbtuvės, Amer. Lietuvių Konferenci
ją rugsėjo 2 ir 3 dienomis, 

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai Pittsburgh, Pa. Taipgi pa- 
security kortą ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

UŽDIRBKI!
ir 

išmokit 
dėl

PERGALES

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

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 at "pilietybės 
rekordu 7:30 ryto iki 4 pp

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

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

ACME

STEEL CO.

134th — Clark St.
X

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

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 po trumpos tarnystės. Atsišau
kite prie Housekeeper.

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

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų - Moterų
Patyrimo Nereikia

Skalbyklos Darbams
Pastovus Darbas—Gera Alga

Ma j esti c Laundry

CHICAGO

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 6 kamb. mūro 
bungalow. furnicos šiluma, pleiste- 
rlotas beismentas su seklyčia ir 
virtuve. Tile maudyklė, puikios sąly
gos, 2 karam garadžrus. gera trans
portacija. 5043 S. ARTESIAN AVĖ.

mė-

HELP VANTED... ...—--—-

Karo Dirbtuvėj 
MERGINŲ - MOTERŲ 

Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

MOTERYS HELP WANTED MOTERtę

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

222 N. Washtenaw Avė.

MERGINŲ
Operuoti power mašinas. Patyrimo 
nereikia.

ROYALTON RUG CO.
4727 Cottage Grove Avė.

TARNAIČIŲ LR VALYTOJŲ
Mokestis 177 iki $80 į mėnesį. 

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEUATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

903 N. California 
APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi— 
TOOL AND DIE MAKERS 
PUNCH PRESS 
OPERATORS 
ASSEMBLERS— 
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Nepatyrusių. 
'DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 

Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 
galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET 
Tel. CANAL 5510.

★ 
★

★

Nereikia
NAYLOR PIPE CO.

1230 E. 92nd St
PIRKITE KARO BONUS!

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

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

COMPANY
847 W. JACKSON BLVD.

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

INC.
301 W. 37th St

Mūsą idėjos priklauso nuo 
amžinybes, o mūsą veikimo 
formos nuo mūsą dieną sko
nio. — Prof. Eretas.

Lietuvių parke,

WEST SIDE
Iš Motery Sąjungos 
64 kp. susirinkimo

Moterų Są-gos 64 kp.
nesinis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 12 d., parap. mo
kykloje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Sakalauskienė. Nutarimus 
perskaitė P. Ambrasienė. 
Priimti kaip skaityti.

Išduotas raportas valdy
bos, kad nupirkta dovana. 
“Breviorėlis” klierikui Sta
nislovui Sapliui, Marijonų 
seminarijoj ir įteiktas au 
nuoširdžiausiais linkėjimais 
vardu 64 kuopos. Nutarta 
išreikšti padėką kun. I. F. 
Boreišiui už pasitarnavimą 
gavime puikaus ‘ ‘Breviorė- 
lio.”

Sekančiai išduotas rapor
tas komisijos iš rengto šei
myniško išvažiavimo, liepos 
18 d. Dranginų vasarnamy, 
prie Lake Erie. Išvažiavi
mas puikiai pavyko ir dar 
nelnyta.

skyrė $40.00 Lietuvos reika
lams. Delegatai į konferen
ciją išrinkti: klubo pirm. 
Thomas Matas ir klubo di
rektorių narys dr. M. J. Col- 
ney.

Kitos organizacijos taip 
pat siunčia atstovus: SLA 
11 kp. Thomą Matą, Lietu
vių Legiono moterų skyrius 
Anastaziją Petrauskaitę, A- 
merican Friends of Lithua- 
nia M. J. Colney. 
Labdaringas piknikas

Lietuvių labdaringas pik
nikas įvyks rugsėjo 29 d. 

už Lake-
wood. Prasidės 12 vai. Bus 
įdomi programa: kalbės kon 
gresmonas Joseph E. Tal- 
bot, kuris visuomet užtaria 
lietuvius Washingtene; Wa- 
terbury Defense Council 
pirm. James Moran; alder- 
monas William Kolback; 
adv. Frank Mončiūnas iš 
Hartford; Raudono Kryžiaus 
viršininkai ir kiti žymūs 
žmonės. Stulginskų sesutės 
palinksmins gražiomis dai
nomis. Bus geras orkestras, 
užkandžio ir gėrimo.

Pikniko tikslas, kad su
kelti lėšų padengimui už nu
pirktą ambulansą * Raud. 
Kryžiui.

Komisija: Jonas Klikna, 
dr. M. J. Colney, Jonas A- 
domėlis, Bolis Petrauskas, 
Antanas Orantas, Thomas 
Matas, Antanas Lazdauskas, 
Jacob Trečiokas, Juozas 
Svinkūnas kviečia lietuvius 
gausiai paremti.

Dr. M. J. Colney

• v

Po 16 ištrėmimo metų 
grįžo Meksikon

Corpus Christi, Tex. — 
Motina Agnės Murphy, gi
musi Texas, kuri jau išgy
veno vienuoliškame gyveni
me 59 metus, ir dvi kitos 
vienuolės seserys grįžo į 
Meksiką, iš kur jos buvo iš
tremtos 1927 metais, kai 
vyko aštrus tikėjimo perse
kiojimas.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Be kentėjimo laimingu
mas būtą vėjas, kurio nepa
justą žmogaus veidas. z
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Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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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
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Po Kvebeko konferencijos
K4 JI SVARSTĖ

Spauda labai daug rašo apie Prezidento Roosevelto 
ir Premiero Churchillio konferenciją Kvebeke, Kana
doj. Konferencijai priduodama labai daug reikšmes. 
Dėl ko taip — ir aiškinti nėra reikalo.

Po pergalės Afrikoj, Sicilijoj, Kiškoj ir kitur, reiks 
daryti tolimesni, gal jau lemiamieji, karo žygiai. Juos 
darant visų jungtinių tautų tarpe turi būti glaudžiau- 
sde-s susipratimas ir vieningumas, nes tai reikalinga 
sėkmingam kariavimui, užimtų teritorijų laikinam ad
ministravimui ir svarbiausia — pastoviai ir teisingai 
taikai laimėti.

Visi žinom, kad Kvebeke ne vien Rooseveltas su 
Churchilliu konferavo. Ten,buvo Didžiosios Britanijos 
užsienių reikalų ministras Anthony Eden, Jungtinių 
Valstybių sekretorius Cordell Hull ir Kinijos užsienių 
reikalų ministras T. V. Scong. Ten konferavo ir vy
riausieji Amerikos ir Anglijos kariuomenės štabų vy
rai, ekspertai ir strategai.
NAUJI KARO ŽYGIAI

Kas buvo nutarta karo atžvilgiu, kokie, kur ir kada 
nauji karo žygiai bus pradėti, suprantama, sužinosi
me tik tada, kai jau sąjungininkų jėgos pasijudins. 
Būtų neišmintinga reikalauti karo planus sselbti vie
šai, kaip neišmintinga yra ir spaudoj, ir peticijomis, 
ir kitais demagogiškais būdais reikalauti, kad “antra
sis frontas” tuojau būtų pradėtas ir pradėtas ten, kur 
viena ar kita gripe, kitos valstybės kurstoma, reikalau
ja. Ne spauda, ne propagandistai, ne minia nustato 
strątegiką, karo eigą, bet militarinių dalykų žinovai, 
strategai. Tam jie išėjo karo mokslus, tam įgijo paty
rimo karo frontuose, tam jie save aukoja.

Mes aiškiai žinom, kad Kvebeko svarstyta karo rei
kalai, jaučiam, kad nutarta pradėti dideli, istoriški žy
giai, bet kada, kaip ir kur — paliekame karo vadovy
bės viršūnėms spręsti. Išdavimas militarinių slapty
bių būtų didžiausias pasitarnavimas priešams.
POLITINIAI REIKALAI

Karo reikalai labai dažnai yra glaudžiau surišti ir 
su politikos dalykais. Dėl to ir čia ne viskas yra de
taliai skelbiama. Sakysim, spauda ir radijo komenta
toriai iki soties išsiplepėjo dėl nedalyvavimo Kvebeko 
konferencijoj Rusijos diktatoriaus Stalino. Dar blo
gesnio įspūdžio sudarė ir kalbų sukėlė, kai konferen
cijos metu Maskva paskelbė atšaukianti iš Vašingtono 
savo ambasadorių Lrtvinovą. Sąryšy su tuo, aišku, kon
ferencijoj buvo ir kalbų ir diskusijų. Bet, atsižvelgiant 
į reikalą ir šiuo metu ir po karo glaudžiai bendradar
biauti visoms jungtinėms tautoms, ypač didžiosioms, 
paskelbti viešai konferencijos diskusijas detaliai ga
lėtų pakenkti ir karo eigai ir pokarinės- pasaulio re
konstrukcijos planams.
POKARINĖ PASAULid-REKONSTRUKCIJA

Pokarinės rekonstrukcijos planams svarstyti, Atlan
to Čarteriui ir Keturioms Laisvėms įgyvendinti, neabe
jojame, buvo pašvęsta daug laiko. Ir šiuo klausimu, 
kiek Amerikos, tiek kitų kraštų, visuomenės turi tei
sės reikalauti aiškesnių ir smulkmeniškių žinių. Čia ne
gali būti, esame tikri — ir nebus, nieko paslėpto, nes 
kariaujame aiškiai žinodami už ką. Pirmoje vietoje 
kariaujame, kad sutriuškinti diktatūras, kurios kanki

na žmones, naikina tautas ir siekia visą pasaulį pa
vergti. Diktatūras nugalėjus, visos pavergtosios tau
tos, ar jos mažos , ar didelės, kaip nusako Atlanto čir- 
teris ir Vašingtono deklaracija, turės būti laisvos ir 
nepriklausomos. Visur turės būti sudarytos sąlygas, 
kad žmonės kartą ant visados būtų laisvi nuo baimės, 
nuo stokavimo būtinų gyvenimo reikmenų, turėtų re
ligijos, spaudos ir veikimo laisvę.

Kvebeko konferencija, reikia manyti, jau pradėjo 
tiesti planus, kaip sėkmingiau realizuoti į gyvenimą 
visus tikslus, dėl kurių Amerika ir jos santarviflinkės 
kariauja. • / • »

Vyskupai i kalėjimą, kunigai į armija
Overseas News Agency skelbia gavusi per Londoną 

žinią, kad visi Estijos, Latvijos ir Lietuvos kunigai, 
išskyrus tuos, kurie remia nacius, prievarta imami į 
Vokietijos karo tarnybą. Taip pat pranešama, kad daug 
kunigų pabėgo ir prisijungė prie partizanų miškuose.

Ši žinia papildo pirmiau atėjusias iš Lietuvos žinias 
apie skaudžią katalikų ir dvasiškijos būklę Lietuvoje.

Dabar aiškiau galima numanyti, kodėl naciai suareš
tavo tris Lietuvos vyskupus. Jie juos areštavo dėl to, 
kad vyskupai pasipriešino ne tik kunigų ėmimui į na
cių karo, tarnybą, bet ir visų Lietuvos vyrų vertimui 
stoti į armiją arba deportavimui sunkiems darbams j 
Vokietiją.

Bet mes aiškiai sakome, kad naciai dėl savo barba
riškų elgesių susilauks tinkamo užmokesčio. Nekaltai 
pralietas kraujas šaukias dangaus keršto.

Vyskupų areštai, kunigų varymas į kariuomenę ir 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių žmones dar labiau 
sukels kovoti prieš žiaurų okupantą. Kiekvienas Bal
tijos valstybėse gyvenąs krikščionis laikys šventa pa
reiga ginti savo religiją ir savo dvasiškiją nuo išnai
kinimo. Tuo pačiu visu griežtumu bus kovojama, kad 
išsilaisvinti iš nacių jungo ir atsteigti laisvas ir ne
priklausomas Baltijos valstybes.

SPfaUDOS APŽVALGA
.......

Geras biuletenio numeris
Lietuvių Tautinė Taryba šiomis dienomis išleido 

“Lithuanian Bulletin” No. 5-tą. šis numeris turi gerą 
ir įdomų prof. Kazio Pakšto straipsnį, pavadintą “Bar- 
barians Storm Lithuania”. Straipsnis vertas išleisti į 
atskirą brošiūrą ir girdėjome, kad Lietuvių Kultūrinis 
Institutas jos išleidimą finansuos. Kaip žinome, ligšiol 
ir biuletenio leidimą Kult. Institutas finansuodavo.

Be prof. Pakšto straipsnio, “Lith. Bul.” turi ir dau
giau vertingų straipsnių ir žinių iš Lietuvos ir kitų • 
Baltijos valstybių. “Lith. Bulletin” leidimą turėtų stip
riai paremti mūsų visuomenė, ka'd jis galėtų išeiti daž
niau, didesnis ir dar įvairesnis.

Nevedąs ginčas
“Darbininko” bendradarbis p. Lietuvis rašo, kad ar

tėjant ALT konferencijai, kai kuriuose laikraščiuose 
padidėjo ginčas dėl Smetonos. Jo maiymu, “tai visai 
bereikalingas laiko, plunksnos ir popieros eikvojimas”. 
Esą, to senelio jau nebeišmokinsi. Todėl reikia palikti 
jį ramybėje.

Autorius teisingai sako, kad šiais laikais mes turime 
atkreipti visas savo jėgas į teikimą pagalbos mūsų ša
liai, į kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės 
ir vesti griežtą kovą prieš mūsų tautos kvizlingus — 
komunistes. “Tautininkų grupes, kokio plauko jos ne
būtų, palikime ateičiai. Lietuva, atgavus nepriklauso
mybę, visus skirtumus išlygins ir A. Smetonai išduos 
savo sprendimą.”

Patarimas neblogas. Juo yppč turėtų pasinaudoti 
‘ ‘dirviniai tautininkai. ”

Mūsą rašytojai grįžus
“Amerika” rašo:

“Amerikos lietuvių visuomenės kultūrinis gyveni
mas vėl susilaukė didelės pajėgos. Atlikęs savo pat
riotinę prievolę Amerikai, iš kariuomenės grįžo ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis.

“Sveikindami mūsų rašytoją, grįžusį į civilinį gy
venimą, linkime jam pirmoje eilėje tvirtai sustiprėti.

• Darbo labai daug, o darbininkų taip maža. Draugiš
kai ir nuoširdžiai sakome Antanui Vaičiulaičiui išė-
jus į kariuomenę, buvo susidariusi didžiulė spraga. 
Dabar ji vėl užpildoma.

Daugelyje miestų yra susidarę specialiniai lietuvių 
komitetai U. S. karo bonams pardavinėti, šiuo metu 
jie turėtų būti pilnai prisirengę trečiosios U. S. karo 
paskolos kampanijai ir darbuotis, kad lietuviai, kaip
ligšiol, taip ir ateity šiame darbe pirmąsias vietas
užimtų.

Konferencija
Visuomenės susidomėjimas
• >

Amerikos Lietuvių Konfe
rencija, būsinčia rugsėjo 2 
ir 3 dienomis Pittsburghe, 
yra labai didelis. >

Tasai susidomėjimas pa
rodo Amerikos lietuvių no
rą vieningai darbuotis A- 
merikos- pergalei ir Lietu
vos išlaisvinimui.

Konferencija, /dabar jau 
visai aišku, bus visuotina, 
neš joj dalyvaus visų didžių
jų mūsų organizacijų atsto-■ 
vai, kolonijų veikėjai. Net 
Kalifornijos lietuviai siun
čia savo reprezentaciją.
i

MŪSŲ PAREIGA
Atrodo, kad į konferenci

ją yra išrinkti keli šimtai 
atstovų.

Draugijos ir organizaci
jos, išrinkusios savo atsto
vus, tikisi, kad jos ten bus 
reprezentuojamos. Todėl jos 
būtų apviltos, jei kurie jų 
išrinkti atstovai į konferen
ciją nenuvažiuotų. Tuo jie 
ne tik užviltų draugijas, bet 
ir savo svarbios patriotinės 
pareigos neatliktų.

•
STATISTIKA
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Po svietą pasidairius
Bruklyne lietuviai suorga

nizavo komitetą, kuris dar
buosis, kad prasidėjus Ame
rikos Trečiai Karo Paskolai, 
New York steito lietuviai

yra pasakęs tiems gengste- 
riams. Hitleris, Gcebbels, 
Goering, Musolinį, Tojo ir 
kiti turės ne “šapinti” į 
Šveicariją važiuoti, ale japo
nišku būdu kira-kiri pasida
ryti, jei nenorės patekti į

sukeltų vieną milioną dole
rių trims bomberiams nu
pirkti. Į to komiteto vadovy
bę įėjo keturių Bruklyne- 
New Yorke išeinančių gazie- 
tų redaktoriai: Laučka, Tys- 
liava, Bajoras ir Stilsonas.

Vienas mano tavorščių 
anądien užklausė, kodėl taip 
yra. Girdi, Bruklyne išeina 
dar viena balšavikiška ga- 
zieta. Kodėl jos redaktorius 
Bimba neįeina į to komiteto 
vadovybę?

Mano delnas, tavorščiai, 
pertoli nuo Bruklyno, kad

teisingumo rankas. O tos 
baisios dienos nuolat artėja.

Bruklyno vieno kampo 
tautininkai labai yra prie
šingi šaukiamai Amerikos 
Lietuvių Konferencijai, ir 
jie sakosi joj nedalyvausią. 
Sandariečių gazieta bara 
juos, kad esą kuomet reikia 
jungti visas spėkas laimėji
mui karo ir Lietuvos išva
davimui, jie, it maži vaikai, 
rėkauja ir ardo kitų ramy
bę. Gazieta pataria jiems 
įsimauti į vyro kelnes.

galėtų pasakyti. Bet spėlio
ti gali vienaip ir kitaip. Tik
riausias spėliojimas gali bū
ti tas: komitetas išfigeria- 
vo, kad penktas redaktorius 
tam komitetui būtų taip 
naudingas, kaip šuniui penk
ta koja.

Gal, dėlto tie Bruklyno 
tautiečiai ir purtosi prieš 
konferenciją, ir sako nedaly- 
vasiuą, kad... neturi kelnių. 
Tokiam padėjime, gal, yra 
ir Clevelando Karpiaus 
kumpanė.

Ar nereiktų LVS fondui
Važiuojantieji į Amerikos 

Lietuvių Konferenciją turė
tų štai ką padaryti: surink
ti žinių —

1) Kiek jų kolonijoj U. 
S. karo bonų išpirkta į

2) Kiek Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vienetų (lie
tuvaičių) veikia?

3) Kiek aukų lietuviai su
dėjo Am. Raud. Kryžiui ir 
kitiems karo reikalams?

4) Kiek lietuvių vyrų tar
nauja U. S. kariuomenėj?

Šias žinias konterencijos 
atitinkamos komisijos suves 
į krūvą ir tuo būdu turėsi
me vaizdą, kiek mes deda
mės prie Amerikos karo pas
tangų.

Tos statistikos žinios bus 
naudinga ir ateities darbų 
planams nustatyti.

(iŠ “Draugo”, 1918 metų 
rugpiūčio 26 d.)

Ėiėtuva nenori karaliaus. 
Per Amsterdamą gauta ži
nia, kad Lietuvos Taryba 
pdslpriešino vokiečių planui 
padaryti Lietuvą pavaldine 
Vokietijos valstybe. Pasiųs
tas protestas prieš siūlymą 
Lietuvai karaliaus. Proteste 
dar pagrūmota ir revoliuci-

Ateina, tavorščiai, žinios, 
kad frau' Magdė Goebbels, 
žmona nązių čyfo No. 2, jau 
išvykus į Bazelio miestą, 
Šveicarijoj, “šapinti”. Ten 
esą “šapinanti” jau ir Goe- 
ringo frau — Ema. Jei Hit
leris turtų savo frau, toji 
taipgi jau “šapintų” Šveica
rijoj.

Tosios nazių čyfų frau 
mano, kad Šveicarija bus 
labai geras pleisas ir jų vy
rams: Goebbels. Goering if 
senberniui Hitleriui “šapin
ti”, ba jos negirdėjusios, ką 
mūsų prezidentas Roosevelt

paskirti aukų nupirkimui... 
kelnių tiems tautininkams, 
kad jie galėtų į konferenci
ją atvykti.

B. R. rašydamas apie 
Marąuette Park (Čikagoj) 
Lietuvių Moterų (balša vi
kių) Klubo mitingą sako, 
kad nors dabar šilta, ale ku
rios nori mėgsti, pranešama, 
kad vilnų randasi pas mūsų 
narę drg. L. Chapas.

Matot, tavorščiai. Balša
vikai visuomet šneka, kad 
tik kunigai kerpa avis. O pas 
balša vikus, iš kur vilnos?

Baltimore, Md.... Visą pra 
ėjusią savaitę čia vyko dau
gelio organizacijų seimai: 
Federacijos, Tautos Fondo, 
Moksleivių Sus-mo, L. D. S. 
Per tą lietuvių katalikų or
ganizacijų seimų savaitę 
daug svarbių darbų nudirb
ta.

Barbora Micka, 10 mėnesių amžiaus, padeda motinai 
krikštyti naują destrojerį, šiomis dienomis nuleistą į van
denį Keamy, N. J., laivų dirbtuvėj. Jos vyras, lieut. Ed- 
ward Micka, vyriausybės apdovanotas Jūrų Kryžiumi, žu
vo karo lėktuvo katastrofoj Atlanto vandenyne. Destro- 
jeris pavadintas jo vardu. (Acme-Draugas Telephoto)
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Prieš stojant į kariuomenę Stasiukas 
padaro "deitą” su 
"Draugo” piknike

Maryte pasimatyti

Stasys Giedrutis kalbasi 
su savo “honey bunch.”

— Heilo honey bunch, 
spėk kas telefonuoja.

— O, Stasiuk, darllng, 
jau taip ilgai negirdėjau i 
tavęs. Juk prižadėjai man; 
tris kartus šiandien telefo--. 
nuot.

tikrai honey. Savo plaukus 
sufiksyk spešil.

— Stasiuk, aš tau pasau
lį atiduočiau, ir aš eisiu kur 
tik tu nori. J

— Alrait, sweetheart. Ži
nai, man kaip tik bus proga 
atsisveikinti su visais savo 
dar likusiais draugais. Mes 
visi galėsime good time tu
rėti.

— Bet tu turi man, Sta
siuk, prižadėt, kad visi den- 
siai man bus rezervuoti!

— O. K., honey, visi šo
kiai bus tau. Nežinia, kada 
mes vėl seksime prie Phil 
Palmer 
skaitei 
rodomi 
štofas.
ro fronto. Gal teks pama
tyti mūsų fronto Jono Ka
minsko pikčerių... Ką sakai? 
O, skaitei apie tai “Drau
ge”. Aha... Sure, atsivesk 
savo tėtę ir mamą. Bus vie
tos. Padarysime didelę pa- 
rę. Listen, honey. ar nupir
kai tikietų? No? watsa ma- 
ther? Niekas tau nepasiūlė.

Suskambės jung
tuvių varpai

Stefanijai Jakaitytei 
Stanislovu Cibauskiu 
skambės jungtuvių varpai 
sekmadienį, rugpiūčio 29 d. 
Šliūbas bus 10:45 vai. ryto 
per sumą Gimimo Pane’ės 
Švč. bažnyčioje o priimtuvės 
Friendly Hali, 2548 W. 69th

Abu jaunuoliai yra pavyz
dingi ir veiklūs marketpar- 
kiečiai. Stefanija .priklauso 
prie parapijos cheio. Sta
nislovas yra žymus šv. Var
do draugijos raštininkas.

Jaunųjų tėveliai taipgi y- 
ra darbštūs visuomenės vei
kėjai ir uolūs “Draugo” skai 
tytojai.

NAUJAS SEKRETORIUS West Pullmano 
naujienos

Rugp. 20 d. mirė Juozas

Be to, visi, kurie turime, clškaus vienuolynui. Vi 
_ ■ kviečiami dalyvauti.grąžinkime bilietukų galiu- 

kus su pinigais, kad galėtu
mėm dalyvauti $500 U. S.

Drungilas, Sr. Velionis buvo ^ar Bonds dovanų laimėji-
West Pullman’o ilgametis 
gyventojas ir priklausė pire 
parapijos. Be to a. a. Juozas 
išauklėjo skaitlingą šeimy
ną ir buvo nuolatinis dien
raščio “Draugo” skaityto
jas.

me. Galima įteikti bilietų 
galiukus su pinigais ir Ma- 
teušui Kiupeliui, dienraščio 
“Draugo” agentui. Jis mielai 
visiems patarnaus.

f

Sunkiai serga parapiji 
rėiūėjas Aloizas Jucevičit 
Sr. Dabar jis randasi Oi 
Forest, III. Aplankykite k: 
galite. —Rep.

SKAITYKITE “DRAUGI

Rugp. 24 d. iš ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijos bažny
čios po pamaldų palaidotas 
Šv. Kazimiero kapuose.

Rugp. 29 d. parapijos sa
lėje 5 vai. popiet Šv. Pran
ciškaus seserų rėmėjos ren
gia pramogą (bunco party). 
Visas pelnas eis Šv. Parn-

Acid lndigestioi
Relieved in 5 minutes or 
double your money back

Wben eicess stomach acid causes painful, suffoea 
ing gas. sour stomach and heartbum, doctors usual 
prescribe xhe faatest-ucting medlcines known 1 
symptomatic relief—medlcines likę those in Bell-a 
Tablets. No luative. Bell-ana brings comfort in 
jiffy or double your money back on return. of boti 
to us. 25c at all druggisU

Parapijos mokykla naujai 
išdekoruota. Visi kambariai 
ir koridoriai gražiomis spal
vomis išdažyti. Tas darbas 
nemažai kainavo parapijai.

«

So.

JOHN A. KASS
JEWELBY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puune: LAFAYETTE 8617

ZYGMONTAS MALIŠAUSKAS

draugus ir pažįstamus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

I

TeL PULLMAN 1270

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YAKDs 1138-88

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
U stoties WGES (1390), sa Povilu Saltimieru.

L. BUKAUSKAS
Pb0M PTJU.J4AN M81

P. L RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREE1

Teiepboae YARDS 1419

J. MULEVIČIUS
<348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3671

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

švogeris. Rroi-Dukrės 
Kitos Giminės.
Telefonas Yards 1741.

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STKKEj Phoae YARDS 0781

MAŽEIKA 
8313 LITUANICA AVĖ. ,

v

1 aš
nuo į

A

muzikos... Say, ar 
“Drauge”, kad bus 
pikčeriąį. Ir modern 
Pikčeriai bus iš ka-

— Well, honey, žinai bu
vau pas indukšino bordą ir 
už dviejų savaičių stoju į 
marynus. Tai dabar noriu 
padaryti spešil deiūą su ta
vim. Rugpiūčio 6 d., Vytau
to parke, bus didelis u Drau
go” piknikas, ir aš noriu, 
kad tu tą dieną gražiausiai 
pasipuoštai. Žinai, uždėk tą 
mėlyną outfit. Tas outfitas

O, K., aš tau dvi knygeles 
užrašysiu. Jei mes išlaimė- 
sim tuos bonus, galėsi juos 
mums paseivinti, ir kada aš 
sugrįšiu tai bus gera pra
džia. Listen, sweetheart, aš 
išlaimėsiu pirmą prizą $250, 
o tu išlaimėk antrą $100, O. 
K.? Tai nepamiršk, honey 
bunch, rugpiūčio 6 d., La
bor Day, Vytauto parke, tai 
deitas. Aš dabar dar turiu 
į ofisą nueit, turiu some 
biznio atlikt.

Kun. dr. Thomas J. Mc- 
Mahon iš New York šven
tosios Kongregacijos Rytų 
Bažnyčiai paskirtas Katali
kų Artimųjų Rytų Gerovės 
Sąjungos sekretorium. Jis 
užėmė vietą kun. B. J. Mc- 
Entsgart, kuris pastaruoju 
laiku pakeltas Ogdensburgo 

;vyskupu. .

Jau grįžo mokytojos Šv. 
Kazimiero seselės po atosto
gų į parapijos darbą — vai
kučių mokyti ir prižiūrėti 
bažnyčią. Jos irgi džiaugia
si, kad rado mokyklą pui
kiai atnaujintą. •

Tavo darbo gerumas turi 
nepaprastai daug įtakos ta
vo charakterio gerumui. Jei
gu tavo darbas menkos ver
tės, netrukus sumenkęs ir 
tavo charakteris. Svett Mar- 
den.

Visi iš anksto rengkimės 
dalyvauti dienraščio “Drau
go” didžiuliam piknike, ku
ris įvyksta Darbo Dienoje 
(Labor Day)) rugsėjo 6 d., 
Vytauto parke.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

JACOBSEN
Hermitage Avė.

Mirė Rugp. 24 d., 1943, 10:30 vai. vak., sulaukus 2 metų amž. 
Gimė Chicago, lllinois.
Paliko dideliame nuliūdime tėvelius Kenneth ir Eugenia 

(po tėvais Nutautaitė), sesutę Joan, senelius Vladislovą ir 
Antaniną Nutautus ir Arthur ir Lillian Jacobsen, 3 dėdes ir 
vieną tetą ir daug kitų giminių, draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas jos senelių Arthur ir Lillian Jacobsen 
namuose, 361 East TOth Place, Tel. Aberdeen 0660.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, Rugp. 28 d., iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėta i Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėveliai, Sesutė, Seneliai, Dėdės, Teta ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

GERALDINE
Gyveno 4634 So.

4 T A
MONIKA ZAJAUSKIENE 

(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 moterį 
Barborą. 3 dukteris Teklę ir 
jos vyrą Daviu Earl. Kazi
mierą ir Elzbietą, anukus; 3 
seseris Margaretą Mankienę, 
Jievą Jakubauskienę ir švo
gerį Joną. Oną Andrikienę ir 
švogerį Pranciškų, ir daug ki
tų giminių, draugų-gių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvota Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 
IVestem Avė.

Laidotuvės įvyks 
nį, Rugp. 27 d. iš 
vai. 
mimo švenč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaiaos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Kūnai, Dukterys
Marčios, žentas. .taukai, Se
serys, švogeriai ir Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas/B. Petkus, Tel. Grove
hill 0142.

6812

penktadie- 
kopl. 8:30 

ryto bus atlydėta į Gi- 
Panelės Marijos

<—*—---------—--- -j*
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKI! PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS. CLARINF.TAI, TROM

BONAI, 8AXAPHONES. FLUTES 
su “cases” — 335.0«, |37.6«, ,
345.>0 ir 375.••. Visi garantuoti 
lengvam grojimui. ,

, - • KONCERTUI GINTARAI. SPA- 
niški Mandolinai, banjos, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 

■$«.5O. 38.50, 312.50 iki 335.03.
STRIUNINIAI BASAI — 3«0.00, 1 
3125.00 ir tl5».C». BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. 8MTCE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINT- 
AMS BASAMS, VIOLAS ’ IR CEL- 
LO — 31.50. 33-00. 35.00, 310.00 
Ir 315.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS — 318.50. 323.50, 
335.00 ir 350.00. PĖDA T S, HI- 
BOYS, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St, dieago

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

-------------- t--------------------------Ž-, -

MAUZOLEJAI

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MŠAIP6I 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZ1N FUNERAL'HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

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

Gimė Lietuvoje. Kito 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 švogerį Joną; 
2 brol-dukteris Bronisiavą Mesick ir Geratdine Williams; 4 sesers 
dukteris Sofiją Aušrienę jos vyrą Juozapą. Oną Staklauskienę jos 
vyrą Juozapą. Sofiją Shlepowiczienę jos vyrą Vladislovą ir Bro
nisiavą Rumšienę. jos vyrą Joną, sesers sūnų Vincentą Tiknių, jo 
moterį Sofiją ir visą jų šeimas, ir daug kitų giminių, draugų, ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Eleną Zakarienę.

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

fornia Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, Rugp. 27 d. 1943 m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Broliai. Broliene, Sesuo, 
Sesers Dukterys. Sesers Sūnus, ir

Laid. direktorius—John F. Eudeikis.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phoae YARDS 490D

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse^
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS* BRIDGEPORT
Įvyks Sekmad., Rugp. (Augusi) 29 d., 1943 P A S K U T I N I S Vytauto Darže, 1151h ir Crawford Avenue
Po karštos vasaros ir atostogų bus malonu su
važiuoti Sekmadienį Vytauto Parke ir pasida
linti atostogų įspūdžiais, prie puikios muzikos, 
ĮŽANGA DYKAI................................................

PIKNIKAS dar žaliuojančiais medžiais bei pievomis. 
Bus gana šiltų valgių ir gėrimų. Kviečia visus 
parapijonus ir kaimynus iš visų kolonijų.
..................  .KLEBONAS IR KOMITETAS

*

II

1

.. , ...................................... H - nusipirko ŠV. Raštą ir Skaudūs pergyvenimai misijonorių
Lietuviai kariai kovoje uz u. S. rado $30 auksu
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų
---- --- --- --- --- --- ---—™.;',

Kazlauskas ir Namoff Dėdės Šamo 
kariuomenėje

ba lietuviškai, jie pasakė 
kalbas ir dėkojo visiems už 
parodytą meilę.

Alex Kazlauskas
Alex Kazlauskas 

1922 metais, Gary, 
Prieš išvykstant į kariuome
nę gyveno šiuo adresu: R. R. 
2, Valparaiso, Indiana Farm. 
Baigė Hobart high school 
1940 metais. Pasižymėjo 
football tymo žaidime. Bu
vo gyvulių ir ūkio produktų 
dyleris (dealer).

Alex Kazlauskas priklau
sė prie šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, Valparaiso, Ind. 
Jis į Dėdės Šamo kariuome
nę išvyko 1942 metais, lap
kričio 13 dieną.

Jo tęvai. Mr. ir Mrs. Alex 
Kazlauskas, Sr., gyvena R. 
R. 2, Valparaiso, Indiana 
Farm.

Rugpiučio mėnesio pra
džioje kareiviai: Alex Kaz
lauskas ir Joseph Namoff 
buvo parvykę atostogoms. 
Kazlauskai iškėlė karei
viams nepaprastai šaunias 
vaišes, kuriose dalyvavo gi
minės, draugai ir Alexo su
žadėtinė, buvo virš 100 žmo
nių. Abu kareiviai gerai kal-

gimė
Ind.

Pvt. Joseph E. Namoff gi
mė 1922 metais, Chicagoje. 
Baigė Keli high school 1940 
metais, baigė biznio kursą, 
ir studijavo pardavime var
žytinių mokslą. Prieš iš
vykstant į kariuomenę buvo 
biznio salesmana s ir dyleris. 
Priklausė prie Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos, Marąuette 
Park.

Ellsuorth, Pa. — Mrs. 
Thomas Evanko nusipirko 
vartotų knygų krautuvėje 
Šv. Raštą. Ji vartydama Šv. 
Raštą rado pageltonavusį 
voką, kuriame buvo trys, 
auksiniai pinigai po dešimt 
dolerių. Mrs. Evanko buvo 
susirūpinusi dėl tų pinigų, 
nes Dėdei Šamui reikia auk
so. Jos rūpestis buvo paša
lintas. kai bankin:nkas pa
reiškė, jog tie pin:gai yra 
kaip atsiminimas. Knygoje 
buvo raštelis, kuriame para
šyta: “Dievas duoda”. Šv. 
Raštas kaštavo 60 centų.

Joseph E. NamoffPvt.

Joseph E. Namoff į 
Šamo kariuomenę iš- 
1943 m., vasario 13 
Nevedęs.

Pvt.
Dėdės
vyko 

! dieną.
Jo tėvai yra Julius ir Fe

licija Namoff.
►

Pvt. Joseph E. Namoff 
dabartinis adresas yra šis: 
Co. B. 63rd Med. Bn. A. P.
O. 304 Ft. Lewis. Washing- 
ton. Prieš išvykstant į ka
riuomenę gyveno šiuo adre- yra uždraudusi krikščioniš- 
su: 4525 So. Rockwell str.

Šuo ir kaulas
Vienas šunelis pradėjo 

nuo kaulo plėšti mėsą. Jis 
pamatė didelį šunį. Tuojau 
pačiupo už griaužiamo daik
to ir bėga paslėpti. Septynis 
kartus šunelis bandė savo 
grobį paslėpti žemėje, bet 
vis jis išlysdavo į viršų. Pa
galiau šunelis nuėjo šalin. 
Pasirodo, kad tai buvo če- 
repokas ir čerepokas išlys
davo iš žemės. Taip ir nepa
sisekė šuneliui sutaupyti 
kaulo ateičiai.

Šis įvykis atsitiko 
shingtone Conn.

Wa-

40,000 žydų apsikrikš
tijo Katalikų Bažnyčioj

Lisbon, — Pastaruoju lai
ku daugiau kaip 40,000 žydų 
Buchareste apsikrikštijo Ka
talikų Bažnyčioje, nežiūrint, 
kad ir Rumunijos valdžia

■ - •— ...... =;
TY A R A "R Yra Geriansia8 Pirkti Pirmos Rūšies

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

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

koms bažnyčioms priimti at-
__ sivertėlius (konvertitus) žy- 

dus.

APROKAVOLAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai, nuo g vai. ryto iki 12 vai. pietą.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki S:30 valandos popiet
. ...................................... ................ ........................................................................... ..............................

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------KAD SUTAUPYTUMET KURĄ1

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
650 POLK ST. GARY, IND. TEL.. GARY,2-8767 

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL ĮOOO k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio . 

vakare 7 valandą.

Japonai suėmė 8 vyskupus ir apie 500 
kunigų ir seserų

New York. — Japonai in- 'japonai jį internavo, buvo 
ternavo Weihsien’e, šiaurės nusiųstas gyventi su inter- 
Kinijoje, aštuonis vyskupus nuotais trapistais, kurie už- 
ir apie 500 kunigų ir seserų. 
Iš jų apie 100 yra amerikie
čiai.

Smith, 
dabar

laiko nuolatinę tylą.

“Internuoti kunigai ir se
serys”, — sako pranešimas, 
“labai skaudžiai pergyvena, 
kad jie yra atskirti nuo sa
vo krikščionių š. Kinijoje, 
kur jie teikė didelę pagalbą 
vietos gyventojams, rūpinos 
jų būkle, o dabar negali 
jiems pagelbėti, o turi be
reikalingai karo metu pro
tiniai skursti.”
, “Kunigai ir seserys išgy
vena didelę tragediją, kuri 
sekė po jų internavimo. 
Jų nepaprasti gailestingumo 
darbai žmonėms nutraukti. 
Namai aklųjų, našlaičių, li
goninės, mokyklos buvo už-

Internuoti vyskupai, kuni
gai ir seserys yra tarp 1,800 
sąjunginių tautų asmenų,! 
internuotų Weihsien’e, š. Ki
nijoje.
PRANEŠĖ APIE
GYVENIMĄ

Tėvas James F.
Maryknoll kunigas,
gyvenantis Chungking, pra
nešė per radiją į šią šalį 
apie gyvenimą internavimo 
kempėje, kur apie 300 mišių 
kasdien yra laikoma.

“Kai karas prasidėjo”, sa
ko tėvas Smith, “amerikie
čiai ir kitos sąjunginės tau- darytos, ir neturtingi ir be
tos šiaurės Afrikoje turėjo jėgiai buvo išblokšti į pa
dalinę laisvę.' Japonai prieš šaulį badauti. Pranešimai 
keletą mėnesių kalbėjo apie atėjo į Maryknbll namus, 
didelį priešo špionažą ir gy- Chungking, kurie kalba apie 
venimo sąlygų sutvarkymą, būrius vaikų, kurie krašte 
ir kad amerikiečiai olandai 
ir belgai turi būti internuo
ti. Šis procesas jau dabar 
įvykdytas.”

Internuoti asmenys apgy
vendinti šešiasdešimt dve
juose namuose, buvusiuose 
Kanados bažnyčios universi
teto pastatuose. Visi vyrai 
turi dirbti per dieną ketu
rias valandas darbą. Seserys 
dirba virtuvėje.

Vyskupams buvo 
specialūs kambariai, 
gai gyvena bendruose 
bariuose. Vyskupai ir
gai gali laikyti .kasdien šv.

yra galimybė.
buvo leista už- 
regulas, kiek

ieško maisto, jei jie negau
na, tada vagia maistą.”

Apie tai rašo laikraštis 
“The Register”, rugpiūčio 
22 d., 1‘43 m.i

duoti • 
kuni- 
kam- 
kuni-

Mišias, jei 
Vienuoliams 
laikyti savo 
galima.
‘ TYLINTIS” KUNIGAS

Vienas kunigas, kuris 
reiškė nepasitenkinimą, kad

SUAREŠTAVO DAR 
ŠEŠIS SARGUS

Kunigas žuvo fronte
Crookston, Minn. — Ku

nigas James Peter Flynn, 
34 metų amžiaus, Jungtinių 
Amerikos Valstybių armijos 
kapelionas, žuvo Sicilijos ko
vose. Jis pirmiau dirbo pa
storacijos darbą Crookston 
vyskupijoje.

Katalikai studentai 
pirks lėktuvą

VVasrington, D. C. — Ka
talikų universitefb studentai 
pradėjo naują karo bonų va
jų. Jie nupirks kovos lėktu
vą ir pavadins mokyklos 
vardu.

Daniu milteliai
Pasirodo, jog kiniečiai jau 

prieš 4,000 metų vartojo 
dantims valyti miltelius. Bet 
jie nebuvo tokie malonūs, 
kaip dabartiniai. Jij dantims 
milteliai buvo gaminami iš 
mažųjų gyvulėlių sutrintų 
kaulų.

Plieno gamyba visiškai 
, priklauso nuo seno plieno 
(serap), ir nublėkuotas lau
žas yra labai didelis. Iš 110,- 
000 blėkinių kenų užtenka 
plieno pagaminti vieną vi
dutinį tanką arba du mažus 
tankus.

X Kapt. dr. J. Simonaitis 
sugrąžo iš kariuomenės ir 
priimąs pacijentus savo o- 
fise, adresu 2423 W. Mar- 
quette Rd., po rugsėjo 13 d.

i X Pvt- Kaz. Boguslavas, 
buvęs “Draugo” intertaipis- 
tas, sveikina visus draugus. 
Rašo, kad kario gyvenimu 
patenkintas, kad svorio at
žvilgiu pasikeitęs, bet pali
kęs labiau “solid”. Džiau
giasi, kad oras pradeda at
vėsti, nes anksčiau jo sto
vykloje pavėsyje šiluma sie
kė 100 laipsnių.

X “Draugo” piknikan lie
tuviai ruošias iš arti ir toli. 
Tikimasi svečių turėti net 
iš kitų valstybių. “Draugo” 
Labor Day piknikai tikrai 
yra panašūs į Lietuvoje “at- 
puskus”, į kuriuos suplau
kia žmonių iš gretimų ir 
tolimų parapijų.

X Kun. A. Karužiškis, pa
staruoju metu padedąs kun. 
J. Skripkai, Šv. Pranciškaus 
Seserų kapelionui dvasi
niuose reikaluose, dabar vie
ši Chicagoje ir ta proga ap
lankė “Draugo” redakciją.

I

i

X M. Kundrotienė, 6916
S. Maplewood Avė., su sū
neliu Stasiuku ruošias vyk
ti į šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų draugijos sei-

JOHNSVILLE, Pa., rugp. būsimą rugsėjo 12 d., 
25.—Šiandien po militiri- Pittsburgh, Pa. M. Kundro- 
niu areštu randasi dar šeši tienė yra žymi rėmėja moks 
Brewster lėktuvų dirbtuvės 1° ištaigų, 
sargai. Dvi dienas atgal bu
vo suareštuoti keturi sargai 4506 So. Talman Avė., užlai- 

savo pareigų, ką smulkmenų krautuvę, pra

X Biznieriai Ribickai,

už neėjimą
Protestuodami tuos areštus, ėjusį šeštadienį iškėlė ves- 
darbininkai pradėjo streiką, tuves savo dukrelei Josefi- 

nai. Jaunasis tarnauja ka
tes riuomenėj. Praleidęs atoste- 

didesnio dalyko nustoti va- gas jis su savo žmona grįžo

ėjusį šeštadienį iškėlė ves-

Kas tikėjimo nustoja,

gali. (Seneca).
Laimė yra ne kas kitas. , 

kaip tik sveikata ir proto _ 
> tobulumas.

į tarnybą. '

X Veronika Galnaitė, AR 
D centro sekretorė ir žino
ma veikėja Moterų Są-gos 
ir kitų centralinių organiza
cijų, išrinkta atstove į bū
simą Amer. Liet. Konferen
ciją nuo Akademijos Rėmė
jų draugijos. Be to, draugi
ja paskyrė dar ir aukų.

X Jadvyga Čepulienė, Mo
terų Są-gos centro vice pirm, 
yra išrinkta atstovauti Am. 
Lietuvių Konferencijoj ka
rių motinų klubą, veikiantį 
prie P. šaltimiero radio pro
gramos. Į konferenciją vyks 
ir P. šaltimieras.

---- =----------- ................................. —. ...
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Suknelių Prieinamomis

y

Budriko Modemiška Krautuv#

e
9

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.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gero. rflMaa 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. D žiu b ak ir Duktė, savininkės

rnARGiJTij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — pno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

>-----W.■CCyv ■

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

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

£
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISKetvirtai, rugp. 26 d., 1943

Vienam Acme fotografui pavyko nubraukti labai dailų paveikslą aliantų užim am

Mūsų mokyklos
i

Mes, lietuviai, prie savo 
parapijų turime gerai įreng
tas pradžios mokyklas, ku
riose, šalę bendrojo mokslo, 
leidžiama mokyti tikėjimo 
ir lietuvių kalbos. Kiekvie
nas lietuvis, gerbiantis sa
ve, savo tautą, turėtų labai 
vertinti ir branginti šias 
mokyklas dėlto, kad jos mū
sų vaikams duoda tikybini 
ir tautinį turtą, be kurio 
jis greitai žlugtų svetimtau
čių tarpe. Kitais žodžiais, 
parapijinė mokykla yra 
mums toji tvirtovė, kuri su
laiko jaunimą nuo ištautė- 
jimo ir dorinio pakrikimo.

Ne tūkstančiai, bet desėt- 
kai tūkstančių čia augusio 
jaunimo jau yra baigę para
pijines mokyklas. Jie jau
čiasi lietuviai. Jie taipgi y- 
ra geri katalikai. Jie gina 
mūsų tautą nuo užpuolikų. 
Jis neša garbę mūsų tautai 
ir naujajai savo tėvynei. 
Tas rodo, kad parapijinės 
mokyklos duoda milžinišką 
ir garbingą jauniems žmo
nėms < 
niekuomet nebus atimtas.

Mūsų jaunimas, išauklė
tas parapijinėse mokyklose, 
laikosi savųjų, sukuria sa
vo lietuviškas šeimas, lan
ko lietuvių bažnyčią.

Kur randasi lietuvių ko
lonija, bažnyčia ir mokyk
la, ten mažai esti mišrių 
vedybų.

Meskime dabar žvilgsnį į 
tas lietuvių kolonijas, ku
riose buvo apsčiai lietuvių, 
bet dėl kokių nors priežas
čių nesukūrė savo parapijos. 
Pamatysime, kad tose kolo
nijose lietuviško jaunimo 
lyg visai nebūtų. Jie žuvo 
svetimtaučių tarpe. Tose lie
tuvių kolonijose mūsų jau
nimas dingo, kaip dingsta 
gražios gėlelės žiedas dar 
nepražydėjęs. Argi ta> ne
aišku, ką reiškia, mūsų tau
tai parapija? Gyvenimas iš
eivijoje įrodė, kad tik tos 
lietuvių kolonijos išliko gy
vomis tautos ir tikėjimo at
žvilgiu, kurios sukūrė savo 
parapijas ir savo vaikams 
parapijines mokyklas. Ma- Priešakyje kryžius — ženk 
tydami tokius gražius 
sius iš savo parapijų ir 
kyklų, dėkokime Dievui, 
buvo žmonių, kuriems 
našta nebuvo sunki. Juk ži
nome. kad buvo piktų gun
dytojų, kurie sakydavo: 
“Kam leidi savo vaikus į 
parapijinę mokyklą? Ką jie 
ten išmoks? Kam eini į baž
nyčią, o dar ir pinigas mo
ki, ką ji tam duoda?’’ Bet 
susipratę lietuviai jų ne-1 
klausė. Savo vaikus auklė
jo parapijos mokyklose ir 
šiandie džiaugiasi gražiais 
vaisiais. Lietuvis katalikas, 
kad ir pats nemokytas ei
linis darbininkas, suprato, 
jog parapijos mokykla dau
giau gali duoti jo vaikui, 
negu kokia kita. Parapijos 
mokykloje be nustatyto 
mokslo, vaikai mokinami ti
kėjimo ir lietuvių kalbos, 
dėlto jis ir pasirinko para
pijos mokyklą. Jis įsitikino, 
kad suvedžiotojų kalbos bu
vo niekas kitas, kaip piktas 
melas. •

GRAŽUS VAIZDAS SUNAIKINTOS VIETOVĖS Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė.. Chicago

T

Rašo kun. A. Briska
Baigusieji parapijos mo

kyklą į aukštesnes mokyk
las priimami be kvotimų. 
Vadinas, parapijos mokyk
la duoda viską, kas nusta
tyta valdžios programoj. Be 
to, išmoksta savo tėvų kal
bos, rašto ir tikėjimo. Tik
rasis lietuvis nebuvo be ti
kėjimo ir nebils.

z

Senovės gadynėje lietu
viai buvo stabmeldžiai, bet 
uoliai pildė savo tikėjimą. 
Vyriausias jų kunigas Kri 
vų-Krivaitis skelbdavo die
vų valią, šaukdavo tautą į 
vienybę ginti tėvynę nuo 
priešo. Skaisčios mergaitės 
nuolatos aukure palaikyda
vo ugnį. Taip gyveno mūsų Messina mieste. Saulės spinduliai, pro dūmų debesis ir griuvėsius duoda gražų vaizdą, 
prabočiai. Nors tikrojo Die- Bet koks šiurpus sunaikinimo vaizdas anksčiau vieno gražių Sicilijos miestų, (Acme- 
vo nepažino, bet buvo tikin- Draugas Telephoto) 
tieji ir dori žmonės.

(

Šiandie mes garbiname 
tikrąjį Dievą ir žinome, ko
dėl einame į bažnyčią, ir ką 
ji mums reiškia.

- •

Mokslo metą pradedant
Graži vasara greitai pra

bėgo. Ją seka ruduo ir lai- 
dv.asinį. turtą, kuris ^as va^ams grįžti j mokyk

lą.
Mokykloje jų laukia ypa

tingas darbas. Mokykloje į- 
gytos žinios yra didelis tur
tas žmogaus gyvenime. 
Mokslas yra toks turtas, ku
rio niekas negali pavogti, ; 
nei atimti. Mokslas lydi žmo 
gų iki karsto. Todėl prade
dant mokslo metą svarbu 
parinkti tokią mokyklą; ku
ri a.itiktų katalikiškos šei
mos vaikui. Tokia mokyk
la yra parapijos mokykla. 
Parapijos mokykloje randa
si viskas, kas reikalinga pri- 
rengimui jauno žmogaus gy 
venimui. Parapijinės mokyk
los neturi majestotiškos iš
vaizdos iš lauko pusės, bet 
moksle ir auklėjime katali
kiško jaunimo ir gražiau
sios pastatų atžvilgiu nega
li jos pavaduoti. Katalikiš
kos mokyklos vidujinė iš
vaizda daro malonų įspūdį 
vaikų prote ir širdyje. Kam 
bariuose atitinkamose vieto
se Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Sienos papuoštos į- 
vairių didvyrių paveikslais.

vai- 
mo- 
kad 

ši
i
i

DAR APIE VAIKŲ 
PARALYŽIŲ

Žmonės dabar tik ir kal
ba apie vaikų paralyžių. 
Laikraščiuose beveik -kas
dien rašoma, kad susirgimų 
vaikų paralyžium skaičius 
‘‘smarkiai didėja”, žmonės 
baukštinasi. Tėvai rūpinasi 
ir jaudinasi, kad nėra čiepų 
nei vaistų apsaugojimui vai
kų nuo paralyžiaus.

Baimė ir siaubas/ sukuria 
baubą. Įšibaukštinę žmonės 
išsivaizduoja fantastiškiau
sių dalykų apie limpamas 
ligas. Dabar daugelis per 
telefoną ir laiškais kreipia
si pas mane teiraudamiesi,; 
ar tiesa kad nuo šio ar to,^a^os P-iššaldo vežimą, sen-

vaikus šokoladu, ir kad šo' 
koladas neapsaugoja vaikų 
nuo jokios ligos.

Kiti teiravosi, ar nuo sau
lės vaikas gali gauti para
lyžių, .ar nuo maudymosi, ar 
nuo ‘‘aiskrymo’’ ir ‘‘papso” 
ir t.t.. ir t.t. Vis tai nonsen
sas, išsvajotos pasakos, kva i 
Ii gandai.

Tikrenybėje, vaikų para
lyžius netaip jau smarkiai 
plinta, kaip kad žmonės įsi
vaizduoja. Jei laikraščiuose 
apie vaikų paralyžių dažnai 
rašoma, tai nereiškia jog 
jau artinasi svieto pabaiga. 
Komerciniai laikraščiai iš a-

sacijomis peni skaitytojus ir 
dažnai neigiamai veikia į 
žmonių nuotaiką.

Ir vaikų paralyžius netaip 
jau baisiai kimba, kaip kad 
žmonės mano. Labai retai 
pasitaiko, kad jei vienas vai
kas suserga vaikų paraly
žium, kad kiti vaikai toje 
pačioje šeimoje susirgtų. 
Dažniausia kiti vaikai toje 
šeimynoje išlieka sveikutė
liai, 
bei 
yra 
jas 
mikrobams, tai limpanti li
ga prie vaiko neprikibs.

Kuomet limpanti liga siau 
čia, patartina užsilaikyti šva 
riai ir gyventi hygieniškai, 
patartina vengti tų vietų, 
kur žmonių minia susiren
ka. Užvis svarbiausia, rei
kia žiūrėti, kad vaiko krau
jas nenusilpnėtų ir ligoms 
būtų atsparus, — tuomet 
vaikų paralyžius prie jo ne- 
sikabins.

gali prikibti vaikams para
lyžius. Klausimai yra tokie 
įvairūs, ir didžiumoje taip 
pasakiški, 
reikia ko 
mano.

drausta kalbėti. Tačiau kai 
. kurie kartais pro dantis iš

košia vieną kitą žodį. Jie 
manė, kad New'Yorkas, Ka
lifornijos pakraščiai subom- 
borduoti, jų propaganda, ma 
tyt, buvo jiems įkalusi, kad 
ašies valstybės jau beveik 
.užvaldė kai kurias Ameri ■ 
kos žemyno dalis...

Italai ramesni, klauso, re- 
spektuoja sargybinį, o vo
kiečiai — kaip maniakai, > 
kaip barbarai, pilni suktu
mo. Jau į juos nugaros ne- 
nugręžk, taip ir bijok, kad 
peilio į tarpupetę neįremtų. 
Neapsižiūrėsi, tai gali būti 
— amen. Vienas nacis iš už
pakalio jau norėjo griebęs 
mane nusmaugti. Gerai, kad 

trenkė į 
tas ir su
sakau — 
kalbėjo į-

Kaip lietuvis gabeno belaisvius nacius
— KAIP ATRODO BELAISVIAI, KĄ JIE KALBA. — 
SKIRTUMAS TARP NACIŲ IR ITALŲ. — KAD? 
APSIRENGĘ IR KĄ VALGO.

• NACIS NORĖJO NU
SMAUGTI lietuvi Sargybinį. — kaip Atrodo 
BELAISVIŲ STOVYKLA.

Akyse mums vaidenasi 
baisūs dabartiniai šeiminin
kai okupuotoje Lietuvoje — 
naciai, kurie šaudo ir karia 
jiems nepaklusnius žmones, 
kurie šautuvų buožėmis dau 
žo beginklius ir beteisius 
lietuvius.

Bet mes mažai kas žino- netekę naciai
me, kad ir šiuo laikotarpiu 
yra visai priešingų atsitiki
mų — kada patikimon lietu
vio globon pavedama 
ginkluoti naciai.

Chicagos lietuvis prie 
nacių belaisvių

Saule nudegęs, muskulin- 
gas gyvų akių Bridgeporto 
lietuvis grįžo porai dienų »a- 
tostogų iš kariuomenės. Pa
siekė gandas, kad jam teko 
dirbtk prie belaisvių.

— Ar iš tikrųjų turėjai 
reikalų su nuginkluotais na
ciais ir fašistais, — ėmiau 
jo klausinėti susidomėjęs.

mokyklą menkai ką nusima
no. Jis eina į tą, į kurią 
siunčiamas. Labai greitai 
galima klaidą padaryti, bet 
sunku ją atitaisyti. Ypatin
gai sunkiai atitaisoma klai
da vaikų auklėjime.

Vaikas iš motinos nedaug 
gali išmokti tikėjimo. Vie
nos neturi laiko, kitos ne
turi noro. Taip ir auga be 
jokio tikybinio auklėjimo. 
O jei dar nesiunčiamas į 

,parapijinę mokyklą, jis už

- KAIP

— O kaip gi. Man teko 
atsakingos pareigos prie be
laisvių. Mūsų batalijonui bu 
vo pavesta belaisvius nuga
benti į numatytą viet< sto
vyklai. Man teko prižiūrėti 
daugiausia vokiečiai.
Kaip atrodo galybės

I

nu-

— Belaisviai gana apdris
kę, — pasakojo toliau ta
sai lietuvis. Visi jauni, taip 
kokių 20-25 metų, o kaip 
teko sužinoti, daugelis jau 
per kokius 12 mėtų buvo 
pratinami prie kariško gy
venimo. Laive jie buvo ge
rai valgydinami, nealkani. 
Matyt, kad jie turėjo gerą 
karinį paruošimą. Daug jų 
kalba angliškai. Kiti net bu
vę, augę Amerikoje.
Apie ką belaisviai kalba

— Daug jie nekalba. — 
vėl toliau pasakojo tas lie
tuvis (savo pavardės jis ne
leido spaudoje minėti). Tar
pu savęs belaisviams už- 

—1 ■ ■ 1 ■■■ "• "  " ■ ■■■

t

kad net stebėtis 
žmonės neprasi-

draugas pamatė, 
jį su šautuvu, tai 
kniubo. Aš jums 
tai maniakai, —
sikarščiavęs lietuvis sargy
binis.
Traukiny belaisviams 
gerai davė valgyti

— Mes buvome gerai gink 
luoti, — tęsė savo kalbą ~ 
lietuvis sargybinis. Daugu- . 
ma iš jų sėdėjo ramiai, už
simąstę, žiūrėjo po langus.

Va’gyti traukiny davė ge
rai. Belaisviai valgė tą pa
tį, ką ir sargybiniai: mė-

(Nukelta į 6 pusi.)

Keletas
sa, kad nuo “vvatermellon” 
gali prikibti vaikams para
lyžius. T>?i. kvafa žmonių 
pasaka. Galima sau ramiai 
valgyti “ watermelloną ’ ’; 
nuo to jokis paralyžius ne
prikibs.

Pora 
jo nuo 
vanduo 
tai vaikų paralyžius plintąs. 
Tai kita nesąmonė. Jei nuo 
miesto geriamo vandens vai
kų paralyžius plistų, tai to
kioje Chicagoje būtų ne po
ra šimtų ir ne pora tūkstan
čių susirgimų, bet būtų bent 
pora šimtų tūkstančių vai
kų susirgusių paralyžium. 
Dabar to nėra, ir _nebds. 
Taigi galite drąsiai miesto 
vandenį gerti ir jokios lim
pamos ligos nebijoti.

Viena moteriškė per tele
foną man sako, esą “girdė
jusi, kad šokoladas apsau
goja nuo vaikų paralyžiaus” 
ir jaudinasi jog negalia^ i 
gauti savo vaikams pakan 
karnai šokolado, ir dėlto bi
josi, kad jos vaikai negau
tų paralyžių. Nuraminau tą 
gerąją motiną ir užtikrinau 
jai, kad nėra reikalo šerti

užklausė, ar tie-
" V.

teiravosi, esą girdė- 
ko tai, būk miesto 
esąs užterštas, už-

Kodėl taip yra? Mano, 
kitų daktarų nuomonė 
ta, kad jei vaiko krau- 
yra stiprus ir atsparus

Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas M. A. — Taip, 
ne tiktai vaikai, bet ir su
augę gali turėti viduriuose 
kirmėlių. Santonina išvaro 
tūlas kirmėles, bet ne viso
kias.

las išganymo. Mokytojos — 
pasišventusiu? tam darbui 

l<1 seselės-vienuolės. Taigi, tė
vai, kurie myli savo vaikus 
ir nori sukurti jiems geres
nę ateitį, turi juos siųsti į 
parapijinę mokyklą. Ir tai 
ae tik tikrą laiką, bet nuo 
pradžios iki, pabaigos. Tė
vai ir yra tam, kad daboti 
vaikų pirmuosius žingsnius.
Vaikas, kaip apie visus ki- auga be jokio supratimo ti- 
tus dalykus, taip ir apie kėjimo dalykuose.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE.'

-I

i

i

I

WnEN A PERSObl 
CONVALESCES FROM 
SCARLET FEVER, MĖ 

ACQOIRES AM 
IMMON1TY AGA1N6T 
THE PISEA5E AND 

EVER BE 
ATTACKED 

BY SCARLET 
FEVER AGAIN/

i S0PH1E BARČUS

Atsakymas J. Š. — Kiek
vieną įsisenėjusią chronišką 
ligą yra sunkiau pagydyti, 
taigi ir įsisenėjusį vidurių 
užkietėjimą nelengva išgy
dyti. Jokių piliulių vidurių 
liuosinimui
riu, nes šie gali tik sveika
tai pakenkti. Kadangi vidu
rių užkie.ėjimų yra įvairiau
sių rūšių ir nuo įvairių prie- 

■ žasčių, tad ir gydymo budai 
i '
i

vartoti nepta-

RAY TREATMENTS DURING

& 
nėra vienodi. Kreipkis 
daktarą, jis patars kaip 
valai gydytis.

Atsakymas O. C. — 
įvairių priežasčių, nuo 
rių kvapas dvokra. Priežas
tis gali būti burnoje (pū
vanti dantys), gali būti no
syje (rhihitis). gi1 i būti 
skilvyje (blogas iAaiSto virš
kinimas), ir 1.1. Dažnai pa
sitaiko, kad jei žmogus nu
stoja valgęs riebalus (laši
nius, taukus, aliejų, sviestą, 
grietinę), tai dvokiantis kva 
pas einą? iŠ burnos išnyks
ta. Pamėgink, gal pagelbės, 
nes dažnai pūvanti viziriuo
se riebalai duoda kvapiu 
dvokimą. Jėi nėgėlbes, — 

i eik pas daktarą.

pas 
pri-

Yra
ku-

Uj URELEMIA 15 A 
PLAGUE LIKĘ D13EASE OF _ 
VMILD RABBITS AND CTHER *- 
RODENTSjOFTEN AFFECT1NG 
uumans.. HUMTĖRS 
ARE ADN15EDTO BEWARE 
OF A RAB&IT WHICM 
DOES NOT RON AT 
TH&R APpROACK'//

s

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - Ml ŽtKOŠ - dainŲ I 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO 

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilouycles
KAS RYTA:-Huo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

ki
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Kviečiame i pramoga
Town of Lake. — šv. Pra

nciškaus Vienuolyno Rėmė
jų 3 skyr. rengia arbatėlę

belaisviais į 
stovy klas-ke- 
vietą aptver-

plTlMOff 

R>«. OWI

Chicago Heights lietuviai 
malonūs, draugiški, dėl to 
malonu pas juos sustoti.

Koresp. 
----------------- 1

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

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

X---------
Tai bus piknikas, bei da"ų aky arba vHoly į?mUy ■ ui r»iiiiiiiiM^r wwi Vilią, nes čia kaip tik su-
kitoks negu kiti
RUDENS GROŽIS

Kaip gabenti 
belaisviai naciaina vargonininko pareigas, o 

trečia yra sesuo šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijoj. 
Gražiai išauginta ir išauk
lėta šeimyna teikia ne tik Į 
motinai paguodos senose die 
nose, bet ir pasididžiavimo 
visiems čionykščiams lietu 
viams.

Vaišės ir dar šis-tas
Chicago Heights, I1L — 

Miestelis už apie 40 mailių 
nuo garsiosios Chicago. Lie
tuvių kolonija gražiai susi
tvarkius, turi savo parapi
ją, kurioj klebonu yra čika- 
giečiams pažįstamas, nes ki
lęs iš Chicago, kun. P. Ka- 
tauskas, labai malonus ir 
vaišingas. Jis labai parapi- 
jonų mylimas, nes uoliai ei
na ir savo pareigas ir labai 
rūpinasi parapijos gerove. 
Gaili tik, kad ši kolonija 
neturi nuolatinio korespon
dento žinioms į “Draugą” 
iš parapijos ir draugijų gy
venimo parašyti, o skaity
tojų vis gi yra.

(Atkelta iš 5 pusL) 
sos, daržovių, net kavos, ar
batos ir lemonado.

Tik išvargome nemažai 
— nervai vis įtempti. Kai 
kurie belaisviai buvo anks
čiau paruošti partizaniškom 
kovom, pilni klastų, tai tik 
saugokis, kad nenudobtų. 
Vokiečio, tai aš per kelioli
ka pėdų nuo savęs neprisi- 
leisčiau ir nugara niekaip 
į jį nenusigręžčiau!
Kaip atrodo belaisvių 
stovykloje

Nuvykę su 
jiems skirtas 
mpes, radome

randama tai, kas visa pilnu
ma vaizduoja rugsėjo mėne
sio grožį. Čia didelis, puoš
nus miškas, čia gražūs lau
kai ir priede jaukus ežerė
lis.

I
Ir programa* ir dovanos

Todėl, gerbiamųjų skaity-i 
tojų prašome gerai įsitėmy- 
ti, kad šiemet labdarių /u-

Rugsėjo mėnesio pradžia 
yra labai graži. Ar nueisi į 
laukus, ar būsi miške, ar 
vaikščiosi sode, aplink save 
matysi vaizzdus, kurie tave 
džiugina ir ramina. Visur 
regėsi ir net jausi pilnumą, 
pasitenkinimą.

Dėl to Lietuvių Labdarių deninis piknikas bus sekma 
Sąjunga tą laikotarpį ir pa
sirinko savo rudeniniams 
piknikams toliau nuo mies
to — laukuose ir miškuose.

Jau kelinti metai teks pi
knikas yra rengiamas lab-

5/ZZITMtfES ME TUINK 0F. DEAR, iSUOLM BACK NWK)Nl'.

dienį, rugsėjo 5 d. aukščiau 
minėtame ūkyje. Piknikui 
vieta parinkta ir prirengta. 
Kuopos jau viską suruošė, 
kad aityykusiems svečiams 
nieko nepritrūktų. Kad sve-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SIJTATTPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

teliai nenuobodžiautų, 1 
įvairi programa su juokais,1 
dainomis, krutamais paveiks 
lais ir kitokiais pamargini- 
mais. Ne vienas iš atvyku
siųjų į šį pikniką parsiveš 
namo dovanų, suvenirų, nes! rios bus įdomios klekvie- 
centro valdyba iš anksto tuo 
yra pasirūpinusi.

Neseniai teko užsukti į
tus i darbų nuveiks. Taigi, tie at- Chicago Heights ir padary-

stovai jau bus sugrįžę iš 
Pi'tsburgho konferencijos 
ir, atvykę į mūsų pikniką 
(rugsėjo 5 d.) papasakos 
mums pirmąsias žinias, ku-

S

J

%

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Pirmos žinios iš 
konferencijos

Rugsėjo 2 ir 3 dienomis 
Pittsburgh, Pa., bus svarbi 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencija, į kurią mūsų sąjun
ga siunčia savo atstovus. Jie 
ten daug ką naujo sužinos 
ir išgirs, gerų ir naudingų

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

X

and SONS
Factory Representatžve.

SHOWROOMS IN 
MERCIIANDISE MART

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

KMBHB__________ 1
*

2316 VVEST ROO8EVELT ROAD

I.

AUKŠ
ČIAU

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdam

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tą spygliuota viela. Apie se
Elenos Gedvilienės namuo
se, 4639 So. Hermitage Av., 
rugpiūčio 28 d. 7 vai. vak.

Lauksime svečių ir iš ki
tų kolonijų. Kurios rėmėjų 
turi knygutes, prašomos

šias pėdas platumo, kebų ei
lių vielų tvora, o jos aukš
tis —- iki 20 pėdų. Aplink 
visą stovyklą kai kurios tvo
rų linijos — elektrifikuotos. 
Bebandąs pabėgti belaisvis

ti vizitą klebonui. Prie iš
keltų vaišių pora valandų 
prabėgo, kaip kelios minu
tės. Pasikalbėta visuomeni
niais ir spaudos reikalais.

Vėliau teko dar aplanky
ti senus
tojus Milmontus, kurie taip Daug darbuojasi pramo- bet pritrenkia kad iš vie-

I

nam patriotui lietuviui.

žodžiu, šis rudeninis lab
darių piknikas visais žvfgs- 
niais bus skirtingesnis ne
gu daugelis kitų piknikų. 
Jis bus visuomeniškas, įvai
rus. Ir, be to, kiekvienas 
piknike uždirbtas centas eis 
senelių prieglaudos rūmams 
baigti statyti ir įtaisyti.

grąžinti, nes tą_ vakarą bus pajįestų tokią tvorą, tai po
traukimas laimės.

Visas pelnas bus nuvežtas tą. Apskaičiuota elektros jė- 
“Draugo” skaity- kaipo dovana seimui.

.................................... ! - - - - -

nakties ir rastų jį pritrenk-

ga, kad žmogaus neužmuša,

pat nuoširdūs žmonės. Prie 
progos negalėjau praleisti 
neužsukęs ir pas A. Zaran- 
kienę, vieną seniausių čia 
iš lietuvių gyventojų ir vei
kėjų. Jos du sūnūs kariuo
menėj, dabar kur nors Afri
koj. Viena duktė dirba val
džios darbą Kalifornijoj, ki- 

Lbd. ta — lietuvių parapijoj ei-
i

gos pa vykimui pirm. E. Ged
vilienė, P. Turskienė, K. Ple- 
kaitė, O. Vaznienė, O. Sriu- 
bienė ir B. Cicienas. Rėmėja

tos nepasijudinsi, kol atgai
vins, ar kol ilgesniam laikui 
praėjus pats neatsigausi.

— Ką belaisviai mano a- 
pie karą?

— Naciai, — pasakojo 
toliau tas lietuvis karys, — 
įsitikinę, kad laimės Hitle-

Kiekvienas žmogus regi 
paveikslą, kokiu jis pats tu
rėtų būti: kol to nepasiekia, 
neturi ramybės. Svett Mar- ris, 0 italai tai ir ant dučės 
den

S500.00 U. S. War Bonais
PER

“DRAUGO"

užrėkia ir, rodos, jie paten
kinti, kad juos paėmė — 
kad tik karas pasibaigtų.” 

Tasai lietuvis karys vis 
pasakojo ir pasakojo, pa- 

Į šokdamas iš vietos, parody
damas, kaip jį nacis norėjo 
nusmaugti. Nacius jis vadi
no maniakais ir, taip rodė
si, jei dabar koks į jo ran
kas būtų pakliuvęs, jis su 
malonumu būtų jį apkūlęs.

Pažinau tą vyrą iš seniau 
kaip ramų, savo darbą ir 
namus mylintį lietuvį. Ste
bėjausi, kaip per trumpą 
laiką karas buvo įnešęs to
kio aštraus kietumo. Bet y- 
ra kas jį nuolat atgaivina. 
Jisai pats iš kišenės išsi
traukė piniginę, kurioje bu
vo įdėta ir maža maldakny
gė:

— Aš ją pamėgau, — pra
tarė tas lietuvis. — Kasdie
ną, kasdieną iš jos skaitau...

K. J. Prunskis

laiškais
Pranciš-
Rėmėjų

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

PATOGIAME IR VEŠIAME 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.

į Labai svarbus 
pranešimas

Buvo nutarta ir
I pranešta, kad Šv. 
kaus Vienuolyno
dr-jos seimas įvyks rugsėjo 
12 dieną, bet, dėl Amerikos 
Lietuvių Konferencijos Pitts 
burghe, rugsėjo 2 ir 3 die
ną, seimas atkeliamas į sek
madienį, rugsėjo 5 dieną. 
Tokiu būdu lietuvių konfe- 
fencijos dalyviai, kas tik no
rės, ir kuriems rūpės, galės 
dalyvauti ir vienuolyno rė
mėjų seime, kurin nuošir
džia kviečia,

Rėmėjų Valdyba ir 
Seserys Pranciškietės
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