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Gyventojai demonstruoja., nori taikos
Badoglio panaikino fašistų partiją.
LONDONAS, liepos 28. — Milane, šiaurinėj Italijoj, 

prasidėjo gyventojų sukilimas. Padėtis ten eina prastyn 
ir kareiviai buvo pasiųsti palaikyti tvarką. Tokį prane
šimą šį vakarą padarė Šveicarijos radio.

Romos radio pranešimu, naujoji Italijos vyriausybė 
išleido įsakymą visiškai 
viduoti fašistų partiją.

Įvairiais pranešimais 
Italijos. Italijoj vyksta
kilimai ir didelės demons
tracijos. Milane, gyventojai 
maršavo gatvėmis nežiūrint 
vyriausybės paskelbto karo 
stovio, šūkaudami, “Lais
vė!*’ ir “Mes norime tai
kos!” Visi darbininkai ap
leido savo darbus.

z Iš daugelio kitų miestų 
pietinėj ir šiaurinėj Italijoj 
taipgi buvo gaunami rapor
tai apie riaušes ir demons
tracijas. Raportuose sako
ma kareiviai šaudę į minias.

Laikraštis Corriere Della 
Serą anksčiau pranešė, kad 
fašistai kitose vietose apsi
ginklavę ginasi nuo gyven
tojų. Italijos naujos vyriau
sybės nenusistatymas dėl 
taikos ar tolimesnio karia
vimo sukelia gyventojuose 
nerimą.

Aldžyro radio pranešimu, 
italų kariuomenė, pasiruo
šusi visokiais šautuvais ir 
kulkosvaidžiais, saugo Mi
lano geležinkelių centrus ir 
numalšina demonstraci jas 
prieš vokiečius.

Išvengimui susirėm i m ų, 
vokiečių kariuomenės dali
niai ir Gestapo agentai ap
leidžia Italiją nakties metu, 
kuomet italams uždrausta 
gatvėmis vaikštinėti.

Pasaulis vis dar nežino 
kur dabar yra Benito Mus
solini. Vėliausi raportai sa
ko jis laikomas viloje tarpe 
Ostia ir Romos.

3»”

MASKVA, liepos 28. — 
Artėjant didžią jai kovai už 
nacių laikomą Orei miestą, 
vokiečių kariuomenės pra
dėjo pasitraukti iš to mies
to. Besitraukdami, naciai 
padega ištisus kaimus, iš
sprogdina tiltus ir kelius ir 
ima su savim civilius gy
ventojus.

Rusų ka riuomenė perkir
to strateginę Orel-Bryansk 
geležinkelio liniją ir jų ar
tilerija dabar valdo didįjį 
vieškelį einantį į pietvaka
rius nuo Orei. Vokiečiai da
bar desperatiškai kovoja 
rusus, norėdami duoti pro
gos jų kareiviams pasitrauk 
ti iš apsupamo miesto.

Vakar dieną rusai priėjo 
nuo dviejų iki keturių my- 
lių arčiau Orei, ir 
dar 50 kaimų.

Leningrado fronte 
prasidėjo didesnės
Rusai dasimušė arčiau Mga 
miesto. Jo užėmimas duotų 
rusams geresnį susisiekimą 
su Leningradu ir tuo paleng 
vintų rusams šiaurvakari
niam fronte.

Visuose frontuose rusai 
vakar sunaikino ar apgadi
no 90 vokiečių tankų ir nu
šovė 40 lėktuvų. Anot Mas
kvos, naciai taip nukenčia, 
kad jie priversti nuolat sių
sti į frontą naujus rezervus.

Į rytus nuo , Orei, rusai 
atrėmė vokiečių kontrataką 
ir užmušė 800 vokiečių ko
voj už vieną kaimą.

užėmė

i

taipgi 
kovos.

Ispanija susirūpinusi 
apie padėtį Italijoj

MADRIDAS, liepos 28.— 
Vakar naktį ir vėl posėdžia
vo Ispanijos vyriausybės 
kabineto nariai. Generolas 
Franco tuos posėdžius pra
dėjęs sušaukti nuo praeito 
penktadienio, kad Ispanijos 
kabinetas būtų pilnai susi
pažinęs su tarptautine pade 
timi, ypatingai šių dienų į- 
vykiais Italijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

LONDONAS, liepos 28.— 
Berlyno radio šiandien tran 
sliavo žinias iš Manilos, būk 
Ispanijos falangistų vyriau
sioji taryba rinksis ateinan
čią savaitę tartis viešos ap
saugos ir vidujinės discipli
nos reikalais.

AMERIKIEČIU BLITZK

Amerikiečių jėgos atvaizduojamos pakeliui į Palermo iš Enna. Tas 58 mailias 
darė per 60 valandų. Užpakalyje yra Calta nissetta. •

GAS SICILIJOJE

e —-

VATIKANAS, liepos 28. — Naciai Kaune suareštavo 
Lietuvos Metropolitą Arkivyskupą Juozą Skvirecką už 
tai, kad jis atsisakęs paremti vokiečių okupantų vajų su
organizuoti lietuvių legioną kariauti drauge s>u vokiečių 
kariuomenėmis prieš sovietus Rusijos fronte.. Tą žinią 
pranešė Ecumenical Service, protestonų žinių agentūra 
Šveicarijoje.

Dėl tos pačios priežasties naciai areštavo ir kitus žy
mias katalikus Lietuvos visuomenės vadus.
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Popiežius smerkia 
visus diktatorius

drįsta visos 
pavesti vie- 
taip, kad vi- 
geidulių, klai-

NEW YORKAS. liepos 28. 
—Anglijos radio pranešimu, 
Vatikano radio vakar naktį 
transliavęs Popiežiaus pra
nešimą Ispanijai, kuriame 
Šventasis Tėvas smerkė 
tuos asmenis, kurie išna.udo 
ja žmones ir sakosi turi tei
sę ignoruoti teisingumą ir 
teisę.

Jo šventenybė smerkė as
menis. kurie 
tautos likimą 
nam asmeniui, 
si pasidaro jo
dų ir svajonių aukos.

Anot to pareiškimo, kar
tais netikro nusistatymo 
žmonės patenka į valdžią, 
tokie žmonės, kurk’ vienin
telis tikslas yra jų pačių 
interesų patenkinimas. To
kiuose atsitikimuose tų as
menų žemieji norai užima 
vietą aukščiausių žmonijos 
teisių.

Yra būtinai reikalinga, 
kad būtų prisilaikoma pag
rindinių teisių, kurias nega
li paliesti nei valdytojai nei 
kokie kompromit u o j a n t i 
veiksmai.

IŠ TURKIJOS. — Prane
šama^ Italija nori tartis su 
sąjungininkais apie taiką.

IŠ ROMOS. — Radio pra
nešimu, dąbar organizuoja-: 
ma demokratinė 
bė. kurios vyriausia?, tiks- rikos lėktuvai 
las bus taika.

IŠ SICILIJOS — Ameri
kiečiai ir kanadiečiai užėmė 
dar šešis miestus. Anglų 
kariuomenė vis dar susirė
mus su vokiečių kariuomene 
prie Catania.

Iš MADRIDO — Vokie
čių kariuomenės vis dar ei--25 japonų lėktuvai bandė 
na j šiaurinę Italiją. Italijos sustabdyti Amerikos bombe 
kariuomenės taipgi kelia- rius. Amerikiečiai nušovė 
mos į šia'-rę. Tų kariuome- septynis, gal nušovė dar 
nių ten koncentravimo tik- penkis, ir sugadino tris ją
sias nežinomas. • ponų lėktuvus.

19 kartų atakavo 
japonus Mundoje

* WASHINGTON, liepos 28.
vyriausy- —Laivyno pranešimu, Ame- 

riRus icnuiįvai pirmadieny 
ir antradieny dar 19 kartų 
atakavo japonus Kiškoje. Iš 
viso per keturias 
Amerikos lėktuvai 
Kišką 40 kartų.

Tuo pačiu metu Amerikos 
i bomberiai atakavo ir Wake 
salą, centraliniam Pacifike.

MA KARTA ATAKAVO HAMBURGĄ
Puolė nacių aerodromus Prancūzijoje.

LONDONAS, liepos 28.— 
Anksti šį rytą dideli skvad- 
ronai anglų bonfberių iš
skrido pietinės Vokietijos ir 
Italijos link. Trečią kartą 
per dvi dienas jie atakavo 
nacių aerodromus Courtrai 
ir Woensdrecht.

Anglijos bomber lų patro- 
lės sunaikino devynis prie
šo lėktuvus. Du anglų bom
beriai negrįžo.

Amerikos vidutinieji bom 
bėriai atakavo Tricąueville 
aerodromą, Cherbourgo pu
siasaly.

Kiti Amerikos lėktuvai 
tuo pačiu metu atakavo na
cių pozicijas vakarinėj ir
šiaurvakarinėj Prancūzijoj, tuvų.

pra- 
lėktuvus.' IA- 
buvę išgelbė-

naciams nei 
kanadie-

Amerikiečiai nušovė devy 
nis priešo lėktuvus, ir 
rado du savo 
kūnai, tačiau, 

Į ti.
Neduodami

atsikvėpti, anglų, 
čių ir amerikiečių lėktuvai 
šeštą kartą atakavo Ham- 

I burgą. Šis Vokietijos did
žiausias uostas ir antras di
džiausias miestas jau senai 
dega nuo ankstyvesnių bom 
bavimų.

Sąjungininkai ant Ham- 
burgo numetė maždaug 5,- 
000 tonų bombų nuo šešta
dienio vakaro.

Visose atakose dingo aš
tuoniolika sąjungininkų lėk-

dienas 
puo’ė

I

35 TONAI BOMBŲ ANT 
JAPONŲ MUNDOJE

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietų Pacifike, liepos 
28.—Dabar jau įgudę džiun
glių kovotojai, amerikiečiai 
kareiviai vis spaudžia ir ma 
žiną japonų laikomą terito
riją Mundoje, ant New Geo
rgia salos.

Amerikiečių smarkūs puo 
limai pralaužė stipriąsias 
japonų apsigynimo linijas į 
rytus nuo Munda. ir jie da
bar randasi apie mylią 
paties aerodromo.

Amerikiečių lėktuvai, 
dėdami amerikiečiams
tininkams. numetė 35 tonus 
bombų ant japonų įsistipri- 
nimų prie Mundos. Nežiū
rint didelio šaudymo iš prie 
šo priešlėktuvinių 
kų, mūsų lakūnai 
vo, kad jie pataikę 
numesti tiesiai ant 
kanuolių.

f

pa- 
pės-

i

Naujoj Gvinėjoj sąjungi
ninkų bomberiai atakavo 
Salamaua ir Lae apylinkes. 
Amerikiečių patrolfis prie 
Tambu kalno, arti Salama
ua, kelis kart susirėmė su 
japonų patrolėmls.

Japonų lėktuvai nušovė 
vieną Amerikos bomberį, 
kuomet amerikiečiai nakties 
metu atakavo Kahili aero
dromą Bougainville saloje.

NACIAI TARIASI SU

JAPONAIS APIE ITALIJA
NEW YORKAS, liepos 28.

—Tokyo radio pranešimas 
sakė Heinrich George Stah 
mer. Vokietijos ambasado
rius Japonijai, šiandien kon 
feravęs su japonų užsienių 
reikalų ministeriu Namon 
Shigemitsu. Tai buvęs an
tras jų pasitarimas nuo pa-

patran-i
raporta-
bombas
japonų sikeitimų Italijos vyriausy

; bėję.

■Sicilijoje prasideda didelę kova
Vokiečiai didina kariuomenę Sicilijoje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 28. 

—Kova už Siciliją dabartiniu laiku surimtėjo. Išimtinai 
vokiečių kariuomenė laiko lengvai apginamą liniją nuo 
San Ste/ano šiaurėje iki Catania lauko pietrytiniam kraš
te.

Vokiečiai ten italams pavedė visus prastuosius dar
bus, kaip apkasų paruoši
mą. apvalymą, ir amunici
jos pristatymą.

Didesnės dalys dviejų ita-, 
lų divizijų matomai paspru
ko iš Sicilijos vakarinio 
kampo ir už vokiečių apsi
gynimo linijų bėga Messina 
link. Manoma trečioji italų 
divizija vis dar randasi to
je apylinkėje, 
amerikiečiai ir 
dabar mušasi.

Vokiečiai 
to daugiau kariuomenės Si- 
cilijon. Tas duoda suprasti, 
kad vokiečiai dar nemano 
greitai atiduoti tą salą. Na
cių menkas pasipriešinimas 
iš pradžios veikiausiai buvo 
iš priežasties netikėtumo 
sąjungininkų invazijos.

Manoma amerikiečiai da
bar yra arti nacių linijų 
prie San Stefano. kadangi 
jie Cefalu užėmė dvi dienas 
tam atgal, ir veikiausiai ne
stojo žygiavę į rytų pusę. 
Vėliausi raportai sako ame
rikiečiai pasiekė 15 mylių 
už Cefalu miesto.

Gen. Mcntgomery

<

vis

per kurią 
kanadiečiai

dar prista-

vado-

vaujama anglų kariuomenė 
mažai teturi pranešti apart 
to, kad įvyksta anglų ir vo
kiečių patrolių susirėmimai. 
Pirmiau buvo manyta ang
lai laikys vokiečius prie Ca
tania lauko kol amerikiečiai 
ir kanadiečiai prasimuša iki 
Messina. Didelis nacių prie
šinimasis, tačiau, tuos pla
nus matomai pakeitė. Kova 

,4įabąr gali būti ilga ir kru
vina, bet sąjungininkų lėk
tuvams ir laivams puolant 
pietinę Italiją, sąjunginin
kų laimėjimas užtikrintas.

Sąjungininkų bomber i a i 
atakavo aerodromus pieti
nėj Italijoj. Sunaikino 20 
lėktuvų ant žemės prie Sca- 
lea aerodromo.

Amerikiečių didieji bom
beriai atakavo penkis italų 
aerodromus, du jų Napolio 
apylinkėj, ir Capua, 20 my
lių į šiaurę nuo Napolio.

Kitos lėktuvo atakos bu
vo ant Milazzo. Sicilijos su
sisiekimo centro netoli nuo 
Messinos. ir ant Reggio Ca- 
labria aerodrome pačiam 
Italijos gale.

į

Areštuoja katalikus 
studentus Vokietijoj

STOKHOLMAS, Švedija, 
liepos 28.—Žiniomis iš Vo
kietijos, nacių Gestapo agen 
tai suareštavo daug katali
kų studentų, kurie kaltina
mi įvairiais veiksmais prieš 
nacius. Tie studentai dau
giausiai veikę universitetų 
miestuose ir miesteliuose 
pietinėj Vokietijoj.

.Vokietijos kariavimui pra 
dėjus nesisekti, Vokietijos 
žmonės vis daugiau grįžta 
prie tikėjimo ir bažnyčios, 
ypatingai katalikai Bavari
joje. Toje apylinkėje 
dentai dalinę lapelius, 
riuose puolama nacių 
mas.

Gestapo ypatingai griež
tai veikė Muniche, Stutt- 
garte, Freiburge, Ulme, Co- 
logne ir Inssbrucke. Ten su
areštuota 60 asmenų, kurie 
bus griežtai baudžiami.

Brazilijos karo minis- 
teris aplankys Ameriką

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, liepos 28.—Gen. En- 
rico Gaspar Dutra, Brazili
jos karo ministerls, vakar 
pranešė, kad rugpiūčio mė
nesio pradžioj jis vyksiąs 
Vašingtonan tartis su Ame
rikos aukštaisiais
kais. Drauge su juo važiuos 
Gen. Claude M. Adams, A- 
merikos militarinis attache, 
ir kiti karininkai.

karinin-

Prezidento kalba

stu- 
ku- 

reži-

WASHINGTONAS, liepos 
28 — Savo radio kalboje 
Prez. Roosevelt sakė, kad 
karo frontas ir namų fron
tas eina iš vieno, rūpinama
si pokarine tvarka, išlaisvi
nimu pavergtų tautų, ir dar
bais grjžusiems kariams.

ORAS
Vėsu iš ryto.
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Bonaventūrai St. Mary's
Vilią, Elmhurst, Pa.

Lietuvių Dienos susirinki
mo nuotaika buvo labai gra
ži. Kunigai nutarė visomis 
jėgomis remti Lietuvių Die
ną. Parkas jau paimtas. Ka
dangi Lietuvių Diena, šįmet 
pripuola sekmadienį, ragina
mi išklausyti šv. Mišių savo 
parapijos bažnyčioje.

Trečią vai. po pietų bus 
graži ir turininga progra
ma. Kalbės sekantieji: Lie
tuvos prezidentas Antanas 
Smetona ir Pennsylvania 
valstybės senatorius Harold 
Watkins. Bus dainų ir k. Va
kare įvyks šokiai. Grieš gar 
sus orkestras.

Visi lietuviai raginami 
vykti į Lietuvių Dieną ir 
paremti lietuvių Įstaigas — 
vienuolynus... Mes, lietuviai, 
turime jas palaikyti ir mū
sų priedermė yra jas remti. 
Vykdami į Lietuvių Dieną 
mes paremsime lietuviškas 
įstaigas.

Į Lakevvood galima bus 
vykti busais ir traukiniais.

Kas gyvas, ruoškimės į 
Lietuvių Dieną rugpiūčio 15 
d. Atliksime naudingą dar
bą. Paremsime lietuves se
seris, nes jos pasišventusiai 
dirba palaikymui lietuvybės 
Amerikoje. Jos auklėja mū
sų jaunimą.

t--.
Kun. M. Daumantas,

Lietuvių Dienos Spaudos 
komisijos narys

‘•MRS. MINIVER APSIVEDĖ *SCNV

“Drauiu“ Acme photo

Teatro žvaigždė Greer Garson ir Ensign Richard Ney 
po vedybų Kalifornijoje. Jie susitiko, kai buvo gaminu. 
ma movie “Mrs. Miniver", kur Ney vaidino kaip jos sū
nus. Teatro lošime buvo sūnus, o dabar vytas.

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI 
Lietuvių Diena, 
Lakewood, Pa.

Kaip kitais metais,
ir šįmet. Lietuvių Diena į- 
vyks Lakewood, Pa., sekma
dienį, rugpiūčio 15 d.

Laikytame susirinkime 
‘pas kun. M. Daumantą, se
kančios parapijos huvo at
stovaujančios: Garardville, 
Shenandoah. Mahanoy City, 
Tamaąua, Minersville, St. 
Clair, Frackville, Mauzeville 
ir Coaldale. Šių parapijų ku
nigai išrinko sekančią Lie
tuvių Dienos valdybą: pir
mininkas kun. Juozas šuke- 
vičius, klebonas iš Tamaąua; 
vice pirm. kun. A. Degutis, 
klebonas iš Maizeville; sekr. 
kun. P. Laumakis iš 
Clair; iždininkas kun. 
Rakauskas, vikaras iš 
nersville; garbės pirm, 
bonas kun. P. česna iš
hanoy City. Parko paėmimo 
ir sutvarkymo komitetą stf- 
daro: kun. P. česna, kun. 
S. Norbutas ir čun. J. šuke- 
vičius, Spaudos komisiją: 
kun. J. Bagdonas, vikaras 
iš Mahanay City, ir kun. M. 
Daumantas, klebonas iš Gi- 
rardville, Pa. Programos ko
misiją: kun. J. šukevičius, 
kun. J. Bagdonas, ir kūn. L. 
Pečiukevičius, vikaras iš 
Frackville. Susirinkimas nu
tarė-visą pelną skirti į tris 
dalis: vieną _dalį seserims 
kazimierietėms, kitą dalį se
serims pranciškietėma, o tre 
čią dalį seserims Jėzaus Nu
kryžiuotojo, Elmhurst, Pa.

Gautas specialus laiškas 
iš Scrantono vyskupo Hafey. 
Jis prašo lietuvių parapijų 
klebonų ir jų asistentų pa
raginti žmones gausiai au 
koti pastatymui naujo vie
nuolyno seserims Jėzaus Nu
kryžiuotojo Elmhurste, Pa. 
Vyskupas nurodo labai di
delį reikalą statyti naują Delko taip buvę, niėkas ne- 
vienuolyną. Tarp kitko sa
ko: Seserų Elmharste yra 
virš 70, o našlaičių ir dar
bininkų virš 40. Seserys ne
turi jokių patogumų. Jos 
turi gulėti ant grindų. Ka
dangi didelis našlaitynas ne
seniai sudegė, seserys ir 
našlaičiai yra labai susispau 
dę, kas gręsia pavojum svei
katai. Kunigai išklausę karš 
tą vyskupo prašymą, priža
dėjo paaukoti naujam vie
nuolynui duosnes aukas. 
Vieni aukojo po šimtinę, ki
ti mažiau. Iš viso kunigai 
paaukojo $600. Tikimės, kad 
artimoj ateity visi kunigai 
ir jų pa ra pi jenai paaukos 
tam brangiam tikslui. Visa* 
aukas galima siųsti motinai

ma. kad visų, kurie visą gy-1 
venimą, nors buvo krikšty
ti. bet tikėjime užsaię, pas
kutinės gyvenimo valandos 
esti sunkios.

Prieš metus čia buvo at 
sitikimas, kad tėvai mirų-1 
šią 18 metų merginą dar ne
krikštytą sudegino^ Jiems 
atrodė tas labai išmintinga 
ir moderniška. Bet. ištikrų- 
jų, tai yra tamsumo vaisiai 
Kas atsižada tikėjimo, tas 
įpuola j tamsą ir praranda 
išmintį link savo vaikų. Sa-1 
koma, tėvai trokšta savo

j vaikams laimės. Bet ką sa
kyti apie tokius tėvus, ku
rie tokiu būdu savo vaikus 
priveda prie amžinosios pra
žūties. Vaikai nekalti, kalti; 
tėvai. Jckamis

Zei-

ATSARGIAI! VIENAS ATSITIKIMAS SU LENKAIS!
(LKFSB) Prieš kiek lai

ko, viename USA centrinių 
miestų, lenkų laikraštinin- , 
kai ir kai kurie jų spaudo
je bedirbą pareigūnai pakar
totinai skatino lietuvius pa
daryti bendrą pobūvį, ku
riame būtų aptarti kai ku
ris aktualūs klausimai. Ka
dangi jau lenkai vieną to
kių pobūvių buvo organiza
vę, tai lietuviai, po ilgesnio 
delsimo sutiko, būdami tos 
nuomonės, kad dabar reikia 
su visais palaikyti gerus 
kaimyninius santykius, šio
mis dienomis mums pavyko 
sužinoti, kad apie tą įvykį 
buvo pasiųstos konfidencia 
lios informacijos Londone 
esantiems lenkų oficialiems 
sluoksniams ir kad šie tą į- 
vykį panaudoja netiksliems 
aiškinimams būk lietuviai 
susiskaldę, visuomenė einan
ti su Lenkija ir tik eilė Lie
tuvos pareigūnų laikąsi ato
kiai nuo lenkų. Iš Londono 
mes gavome žinių, kad net 
kai kurie lenkų oficialūs as
menys laiką Lietuvą pri
klausančią Lenkijos “įtakos 
sferai’’, jų “gyvybine erd
ve”. Šiuo klausimu lietuvių 
visuomenės nusistatymas

iš
nori
gerų

nenorėda- 
prigimties 
su visais 
santykių,

aiškus ir vieningas: visi no
ri laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos. Lietuviai, savo gin 
darni ir svetimo 
mi, būdami 
taiki tauta, 
kaimynais
nieko neišskiriant, bet jei
gu kai kas iš lenkų po ben
dro pasikalbėjimu- pasiunčia 
netikslias informacijas į sa
vo centrą, tai lietuviams be- Į 
lieka pasidaryti išvadų, kad 
geriau tokius pasikalbėjimus 
daryti platesniu maštabu, 
drauge pakviečiant ir lat
vius bei estus, kad lenkai 
nesusidarytų netikslaus į- 
spūdžio būk lietuviai jaučia 
išskirtiną palinkimų artėti

prie lenkų ir, antra, atski
rų tautų atstovų pasitari
muose dalyvauti tik įsitiki
nus, kad antroji pusė netu
rės palinkimo tą viską ne
tiksliai interpretuoti. Lietu
viai nori su visais gerų san
tykių. bet taipgi nori, kad 
jų nusistatymas būtų tiks
liai suprastas ir teisingai 
nušviečiamas.

fZ >283

Iš Los Angeles, Calif 
padangės

Liepos 17 d. čia palaido
ta viena lietuvaitė, apie j 
40 metų. Sakoma, ji buvo 
sveika visą laiką. Tlx pis- 

; taruoju laiku susirgus prieš 
mirtį taip kankinos, kad sun 
ku buvę į ją ir pažiūrėti.

•f

Naciai dar labiau 
surakina Lietuvos 

gyvenimą
(LKFSB) ‘ ‘Kaunaer

tung” geg. 7 d. paskelbė, 
kad visoje Lietuvoje įveda
mi baudžiamieji Vokietijos 
įstatymai. Jais einant gy
ventojų laisvė dar labiau su
varžoma ir taikomos griež
tos bausmės už netgi men
kus nusikaltimus. Iš Stok
holmo praneša, kad vokie
čiai Lydoje sušaudė 36 po
litinius kalinius. Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offics teL YARds 4787
Namų teL PROspect 1930

gali pasakyti.

Kai kurie sako, kad ne ji 
viena taip mirė. Yra žino-

EXTRAI EXTRA!

BERLAND'S
MALEVOS TR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRLAIAI 
POPIERĄ ATKARPOM DYKAI

!

Permainytas 
vardas ir 
adresas

LietūTHkae 
Žydukas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
įr Iždininkas

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

Greitį Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO

PEMKITE 
SENĄ 

ijetuvių 
draugą

Sherwin-Wiluams 
Paints

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\s 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaikdb Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Oi — tstkia - 
SI KE8 

PATARMA-

4©*
Ofisas ir Akinių Dirbtuvt 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Hk vtsn* pora akla Tisam rr 
Tsnlnral. Bauroklts jas. leladaml 
H»S—minuoti >b modernlilciausi* 
metodą, kuria rs<ėjlmo mokais* 

sali suteikti
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kurie pafeUna 
Tta» skhą įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

ITRU-VISION OPTICAL CO.į
DR. M. VVEINE, O.D. į

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

jj 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535 
S VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu? 10 ryto iki 6 vak
0 Antrad ir Ketvirtadieniais Nuo 10 rytu iki 10 vak.
i) šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tai CANal 6122

DR. BIEŽIS

T«il YAEds 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

I

Ofiso tel. VTRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1-3 ir 6—8:30 P. 1

Trečiadieniais pagar sutartį

TeL YARds 592L
Rea.: KENwooi 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 8o. Arteman Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

H {iri 9 77*1 vakaro

Tel YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poDict,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

1729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago, Ih
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 įb t 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

'UIrmadienitiM D*y»l «n«lt*rimt.
Ofiso Tek............... VIKgtat* 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. įr fiekm. tik euūtariua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to,

ir
tas
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Ketvirtadienis, liep. 29, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, JULINOIS

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė., Chicago

LEDAUNĖS — ŠALDY
TUVO ŠVARA

Stropi šeimininkė suran
da laiko bent sykį kas dvi 
savaites išvalyti ir išvėdin
ti šaldytuvą.

Nevalomas šaldytuvas pri 
švinksta. o prišvinkusio 
“perfuma” sugadina svies
to, pieno ir kitokio maisto 
kvapą. Nenatūraliu ir nema
loniu kvapu atsiduodąs mais 
tas neteikia žmogui apetito. 
Ir tai yra nesveika.

Nemalonus kvapas atsi
randa ledaunėje todėl, kad 
vėsioje ir drėgnoje vietoje 
veisiasi ir auga pelėsiniai 
jnikrobai. Pelėsiniai mikro
bai išleidžia iš savęs dvo
kiančius gazus. Juo daugiau 
prisiveisia pelėsinių mikro- 

x bų. tuo tirščiau atsiranda 
dvokiančių gazų. Dvokian
tieji gazai uždarytoje ledų 
dėžėje, jungiasi su- viskuo 
kas toje dėžėje randasi.

Vienintelis būdas pašalin
ti iš šaldytuvo dvokimą, tai 
išnaikinti pelėsinius mikro
bus. Pelėsiniai mikrobai žūs-. 
ta nuo amonijos, chlorino ir 
saulės spindulių.

Kai šeimininkė valo šal-į 
dytuvą, tai plaunant jo šie-, 
nas, patartina į pamuiles į-
pilti keletą šaukštų amoni-'" dėtų, 
jos. Taip išmazgojus saldy-j 
tuvo vidų, ištrynus visus jo' syse 
užkampius ir sausai iššluos
čius, reikia palikti atdarą 
bent porai valandų, kad iš- 
sivėdintų.

Ledų dėžės drenaže — nu-

sekamame vamzdyje — pri
auga gličių mikrobų. Į tą 
vamzdį reikia būtinai įber- 
'ti “chlorid of lime”, arba 
stiprios amonijos. ir paskui 
su karštu vandeniu perpilti. 
Amonija ir verdantis van
duo išnaikins gličius. pelė
sinius mikrobus ir šaldytu
vas nedvoks.'

Šaldytuvą reikia valyti 
bent pora sykių per mėne
sį. Dažniau — dar geriau. 
Kur švaru, ten malonu 
sveika.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

ir!

prašosi į kariuomenę. Net 
vedę nori būti kareiviais. 
Sako, mane paėmus į 
riuomenę, mano vaikai 

i lės pasakyti, jog ir jų 
vas kariauja, 
lengviau gyventi, 
siu, už Ameriką, 
bus vargo.”

Japonams yra 
dviejų tūkstančių 
kis, kur jie augina daržo
ves. Dėl rūpestingo prižiū
rėjimo, daržovės puikiai au
ga. Be to, japukai stovyklo
je augina tūkstantį kiaulių 
ir du tūkstančius galvijų. 
Valdžia žada jų ūkį padi- 

i dinti. Gyvuliai ir žemės pro
duktai karo metu Amerikai> 

j labai reikalingi.
I 
I

Jiems
Jei aš
jiems

I * R HELP WANTED — VYRAI HELP WA.\TED — MOTERYS

ka-1 
ga- 
tė- 

bus 
žū- 
ne-|!

1
pavestas ' 

akerių ū-

1:'

Koncentracijos stovykloje 
japukai priklauso Įvairioms 
sektoms. Yra ir katalikų. 
Tikėjimas, kuris mokina, ja- 

nereiškia kokią tai į ponus apie karą ir žmonių

Atsakymas F. A. — Gal
vos skaudėjimas, kuomet iš- 
alksti. i___---
pavojingą ligą. Dėl visa ko,l 
nueik pas gydytoją.

Atsakymas V. J. P. — Ne
tiesa. Aliumininiai puodai 
valgiams virti sveikatai ne
gali pakenkti. Nuo aliumi- 
niaus žmegus negali vėžį 
gauti. Nors nuo rūkštles a- 
liumininis indas ir pajuos
tų, žmogus neapsinuodins.

Atsakymas A. K. — Pa
sukos (buttermilk) žmogų 
netukina. Neapsimoka, gerti 
daug pasukų tiems, kurie 
nori kad kūno svoris padi- 

’ a v
Atsakymas M. S. — Au- 

ūžimo priežasčių yra 
įvairių. Vieniems ausų ūži
mą galima pagydyti, o ki
tiems ne. Kitokio patarimo 
tamstai negaliu teikti, kaip 
tik nueiti pas daktarą.

I
I
I

neapykantą, .uždraustas.
Būnant Los Angeles, Cal., 

J. Milius nuvedė mane ten, 
kur prieš karą japonai gy
veno. Gyvenamieji namai, 
krautuvės, ofisai apleisti. 
Pirmiau tenai buvo graži ir 
švari apylinkė. Dabar vis
kas apleista. Kai kur niekas 
negyvena, namų langai iš
daužyti.

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VITUI

AR ESI
“DRAUGAS” HELP AVANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP VfANTED — VYRAI

TVIRTAS 
KAIP MUSŲ 

LEATHERNECKS?
REIKIA VYRŲ

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

RAKANDŲ FINISHERS 
IR 

ELEVATOR VYRŲ 
PASTOVŪS DARBAI 
GEROS VALANDOS 

Atsišaukit 3-čiam aukšte.

LOGAN DEPT. STORE 
Milvvaukee & Dtversey

Su

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAS 

nemažiau 5 metą prityrimu.
Nuolatinis darbas jei tiksi. »

THE AMERICAN PERFORATOR 
COMPANY

625 W. Jackson—Hay. 1730

MUMS REIKIA KELETĄ VYRŲ 
MUSŲ SVARBIOJ KARO DIRB

TUVĖJE KURIE NESIBIJO

GERO SUNKAUS DARBO

PRIIMAM NEPILIEČIUS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

Senoj Įstaigoj 100% Karo Dirbtuvėj 
DĖL

Turret Lathe Operatorių 
Milling Machine Opers 
Engine Lathe Opers 

Drill Press Opers 
Viršminčtiems darbams reikalinga 
mažai įrankių, mokėjimas skaityti 
blue prints. ir padaryti savo set-ups. 
Dieną, ir vakarais šiftai.

TAIPGI
Spray Painter 

Helpers — Trades 
ĮRANKIŲ NEREIKIA TURĖTI 

Jei dabar dirbate prie Defense dar
bų aukščiausioj srityje neatsišaukite. 

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI— 
NETELĄFONL'OKIT

MERCURY MFG. CO. 
4944 S. HALSTED

REIKIA 
VEITERKŲ 

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

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY 
Lunchroom Union Station

Merginos 
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

PATYRIMAS

DRAFTO

HAND

NEREIKALINGAS

PALIUOSUOTI

TRUCKERS

HEAT TREAT HELPERS

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Tie kurie dabar dirba prie karo 

darbų nebus priimti.

VYRU!
REIKIA

18 IKI 60
ATSIŠAUKIT

HARRIS & REED 
MFG. CO.

1510 W. 15th ST.

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieii West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

PIRKITE KARO BONUS!

Budriko Moderniška Krautuvė

y

n
s

SU

Kaip gyvena civiliai belaisviai
Šis-tas apie vieną koncentracijos stovyklą, kur civiliai 
japonai dirba, linksminasi,

DIDELIS
tuokiasi ir miršta. Pasirinkimas

Rašo kun. J. Jusevičius
Važiuojant į praloto Ju

liaus Maciejausko To metų 
amžiaus jubiliejų, man teko 
daug dalykų matyti. Svar
biausias dalykas — japonų 
koncentracijos stovykla Co- 
lorado valstybėje.

Japonų gyvenimas stovyk 
loję panašus į kitų žmonių 
gyvenimą. Jie dirba, links
minasi. tuokiasi ir miršta. 
Skirtumas tik tam~, kad jie 
yra belaisviai. Pašaliečiai j 
stovyklą neįleidžiami. Be to. 
ką valdžia duoda, japonai 
maitinasi dar ryžiais ir dar
žovėmis;. kurias Jįa patys 
augina. Kambariuose japo
nai pasidirba stalus, kėdes 
ir kitokius rakandus. Vy
riausybė pristato medžiagą.

Stovykloje japonai valgo 
bendrai. Atėjus laikui vai-, 
gyti visi turi eiti į valgyk
lą. Po pietų arba vakarie
nės stalai pašalinami ir to
ji valgykla tarnauja pramo
goms
toms arba pamaldoms. Įvai
rių pramogų jie turi daug.

Japonai stovykloje negali 
privataus biznio turėti, ar
ba savo darbą dirbti. Mat, 
jie yra belaisviai. Bet kas 
kokį darbą dirba, gauna at-! 
lyginimą. Profesij o n a 1 a i, i 
kaip gydytojai, knygvedžiai 
ir kitos profesijos žmonės 
gauna $19.00 į mėnesį. A- 
matnlnkai gauna $16.00 į

šokiams, paskai-

i

Į

TURI

ARC WELDERS

ATLIKTI LAIVYNO
BANDYMUS

Ui, -

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
z & 

MACHINE
CORP.

HELP WANTED — MOTERYS

SVARBŪS KARO IR
PO-KARO DARBAI

Gera proga merginoms ir moterims, 
vaikinams ir vyrams SVARBIOJE 
PRAMONĖJE su didele ateičia. 
Lengvi rankoms Assembly darbai. 
Patyrimas nereikalingas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3815 Armitage
4150 N. Knox Avė.
MERGINŲ — MOTERŲ

IRGI REIKIA

VVELDERS PAGELBININKŲ
CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

MAŠINŲ MOKINIU 
NEREIKIA PATYRIMO

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

EMPLOYMENT OFISAS 
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS:
KASDIEN 8:30 RYTO IKI 5 PP.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 

viršlaikio. 100% karo darbai.
CHICAGO VITREOUS 

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

(5600 West — Cicero)

Vieta patogi prie "Loop.” 
Malonios darbo sąlygos. 
Pienuoti algos pakėlimai. 
Apmokami šventadieniai. 
Apmokamos atostogos. 
Apmokami poilsio laikotarpiai.

Atsišaukit j

OTARION, INC.
442-448 N. Wells — 6th Floor. >

SVARBIU 
KARO DARBŲ

55 centai j valandą nradžiai 
Patvrimo nereikia 

Mes išlavinsime kaipo: 
Armature Winders 

SOLDERERS 
TESTERS 

ASSEMBLERS 
INSPECTORS

FRACTIONAL MOTORS CO.

MOTERYS
IR MERGINOS

STOKIT Į

LUNCHROOM HELP
Trumpos valandos. Atsišaukit tik 
asmeniškai. Telefonu pašaukimus 
nepriimsim.
ILG ELECTRIC VENTTLATING CO.

2850 N. Cravrford.

mėnesį. Paprasti darbinin
kai gauna $12.00 į mėnesį.

Žinoma, pinigais jiems ne
mokama. Jiems duodami 
tam tikri kuponai, už ku
riuos jie gali įsigyti * reika
lingų sau dalykų.

Japonai labai bijosi atei
ties. Bijosi, kad jie bus per
sekiojami, kai sugrįš, laisvės 
dienos. Jie mano, kad net 
jų mokyklų draugai ir kai
mynai jiems nepatikės ir 
persekios. Dėl to, sakoma, 
jau stovykloje būdami jie 
šaukia: 
gos, o 
esame

Namams Reikmenų, Garų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpatų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

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

Jos. F. Mik, Ine.
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

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

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS 

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

VYRŲ - VYRŲ
Reikia abelnų dirbtuvės pagelbi

ninkų. 70c į valandą, laikas 
pusė už viršlaikį.

100% KARO DARBAI
HARVEY METAL CORP. 

7400 S. Ashland Avė.

KOVĄ DABAR!
Patyrimas Nereikalingas 

SVARBUS KARO DARBAI 
$29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaitę, siūlom liberalius 
bonus ir isidirbimo progą. Dieną 
ir naktį šiftai. šviesios ir links
mos aplinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto Rūdijimus dėl prirody
mo pilietybės.

1 OFISAS ATDARAS KASDIEN

VYRAI IR MOTERYS
r*

TARNAITES TR 
VALYMUI MOTERYS 

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

pakėli- 
po trumpos tarnystės. Atsišau- 
prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
, 826 S. M'abash

ir
CO.

“Duokite mums pro 
mes parodysime, kad 

ištikimi Amerikai
t

Ksd parodžius, jog jie y- 
ra ištikimi Amerikai, labai I.

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine.

2100 S. 52nd AVE.-CICERO, ILL.

PORTERIŲ 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
GERA MOKESTIS 

VALGIS DUODAMAS 
NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station__________ ___________
PLATINKITE “DRAUGĄ”

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbą lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau- .... 6

VIRĖJA IR INDU PLOVĖJA

Reikalingos BANKO RESTARANE 
kuris 200 kostumerių.
Sekmadieniais ir banko Šventadie
niais nereikia dirbti. Norim gauti 
ir Counter darbininkų.

CENTRAI, NATIONAL BANK
728 Roosevelt Rd.

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI

kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto ikj 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ IR
MOTERŲ

Kurios labai nori įstoti prie karo 
darbų. Patyrimas nereikalingas.

2119 CHURCHILL ST.
(1800 North — 2100 West)

PARDAVIMUI

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

4 fletų apartmentinis namas ant 
kampo 66-tos ir Fairfield Avė. Mo
derniški įrengimai su tabletop gas 
rangės, elektriniais šaldytuvais ir 
taip toliau. Kreipkitės prie savinin
ko telefonu: PROSUECT 3078.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis
Kainomis I

%

I^bal geros riiAles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

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

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

ATEIKIT TUOJAUS 

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th ST.

DARBININKŲ REIKIA
Tvirtą, unijos mokestis. 9rtc į vai., 
laikas ir pusė už viršlaikį, dvlgu- 

Į binsis mokestis už šventadienius ir 
sekmadienius.

TEL. STEVVART 0061,_______

ANGLIŲ DARBININKŲ
) vai., pastovūs darbai (2 blo- 
) vakarus nuo užbaigos I^ike 

“L").
BARR & COLLTNS 

7459 Franklin St.

7 3c 
kai 
St.

£
Platink įdomiausią dien

raštį “Draugas”.

REIKIA TUOJAUS
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų 
Shear Hands

Stockroom Pagelbininkų 
Paint Sprayers

Assemblers
Truckers ir Darbininkų 

Būkite ir Jūs Dalininkais 
DIRBKITE SAVO APIELINKĖS KARO PRAMONĖJE 

UŽ GERIAUSI MOKESTĮ
Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 

Gera mokestis laike mokinimo.
DARBAS IR PIRMENYBĖ SULIG UŽSITARNAVIMO 

UŽTIKRINAMA IR PO KARO
MATYKIT MR. CARR

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30th St.

Arkivyskupas tarpinin- 
- kaus Italijos taikos 

deryboms
LONDONAS, liepos 28.— 

New Yorko Arkivyskupas 
Francis J. Spellman šian
dien skubiai apleido pietų 
Afriką ir lėktuvu skrido iš 
Pretoria į šiaurę. Jo staigus 
išvykimas dabar rišamas su 
daugėjančiais raportais, kad 
Vatikane jau pradėta veik
ti dėl atskiro taikos susita- I
rimo tarp Italijos ir sąjun
gininkų.

Arkivyskupas išvaži a v o 
iš Amerikos praeitą žiemą, 
pasimatęs su Prezidentu 
Rooeeveltu, vėliau su Prem
jera Churchillu Londone, ir 
po to buvęs Vatikane, kur 
matėsi su šventuoju Tėvu. 
Spėjama, kad tuomet buvo 
kalbama apie galimybes 
Italijos pasitraukimui iš ka- 

_ TO.
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Italija turės pasiduoti
Dar daugiau pranešimų spaudoje apie naujosios Ita

lijos vyriausybės ieškojimą kelių separatinei taikai su 
sąjungininkais. Nors tie pranešimai nėra oficialiai pa
tvirtinti, tačiau jie nėra be pagrindo.

Iškilo aikštėn dar vienas dalykas, kuris dar labiau 
sustiprina teigimą apie italų troškimą taikintis.
RAŠĖ ITALIJOS PARDAVIMO AKT.^

Mussolinis, grįžęs iš paskutiniojo pasikalbėjimo su 
Hitleriu, padaręs pranešimą ir paprąšęs savo kabineto 
ir fašistų partijos viršūnių išpildyti Hitlerio reikala
vimus. kurie buvo panašūs į Italijos suverenumo lik
vidavimo aktą. Mussolinis susitiko su dideliu pasiprie
šinimu ir dėl to buvo priverstas nužengti nuo dikta
toriaus sosto.
KITO KELIO NĖRA

Iš to aišku, kad kartą nesutikta išpildyti Hitlerio 
pageidavimai, naujoji italų vyriausybė nėra Hitlerio 
malonėje. Tuo būdu Italija, nori ar nenori, turi artin
tis prie santarvininkų, kad išvengti visiško sunaiki
nimo. Sąlygos žinomos: visiškai atsipalaidotJ nuo Ber
lyno ir jo agentų, pasiduoti nestatant jokių sąlygų.

Naciai jaučia kuo kvepia Italijoj susidariusi padėtis. 
Sakoma, kad net iš Sicilijos fronto atsargiu būdu na
ciai mėgina ištraukti savo kariškas jėgas. Bet čia tai 
ne tiek svarbu. Jei tų jėgų Hitleris iš ten ir neištrauktų, 
jos būtų sudaužytos. Svarbiausia, kad vėliausieji Ita
lijos įvykiai sukrėtė nacių okupuotas ar Kontroliuo
jamas valstybes tiek, kad ir ten lyg kokia banga iš
siliejo taikos reikalavimai.
SUKILIMAI PRIEŠ NACIŲ AGENTUS

Ne be reikalo, kaip sako pranešimai, naciai siunčia 
daug naujos kariuomenės į Vengriją. Rumuniją ir Bul
gariją, nes žmonės yra užsimoję versti šalin is valdžios 
Hitlerio bernus.

Tie reiškiniai stipriai pažeidžia nacių pajėgiamą ir 
suprantama, bus dideliu paraginimu Italija! greičiau 
priimti Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos są
lygas — besąlyginiai pasiduoti.

Baltijos valstybių pripažinimo sukaktis
Šio mėnesio 28 d. suėjo 21 metai, kai Jungtinių Ame

rikos Valstybių vyriausybė pripažino Lietuvos respubli
ką de jure. Senesnieji mūsų skaitytojai, be abejojimo, 
gerai atsimena, kiek tauraus džiaugsmo lietuvių vi
suomenėj sukėlė paskelbta žinia, kad gerasis Dėdė Ša
mas, pagaliau, pripažino lietuvių tautą pilnai pribren
dusia gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Mums, 
amerikiečiams lietuviams, ypač buvo smagi žinia, nes 
mūsų buvo daug sielotasi ir rūpintasi, kad Amerika 
greičiau tartų savo galingąjį žodį apie po didžiojo ka
ro atstatytąją Lietuvos respubliką. Kaip tuo džiaugė
si Lietuvos žmonės, apie tai čia nereikia nė rašyti.
PRIPAŽINIMO AKTAS

Baltijos valstybių pripažinimo dokumente tuo laiku 
buvusio valstybės sekretoriaus p. Charles Hughes bu
vo pasakyta:

“Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybės jau pri
pažinto; de facto arba de jure visų svarbesnių vy
riausybių Europoje ir įėjo į sutarčių santykius su sa
vo kaimynais.

“Duodant pripažinimą iš savo pusės Jungtinių Val
stybių vyriausybė Ima domėn aktualų tų vyriausy
bių ekzistavimą per atitinkamą laiko periodą ir sėk
mingą palaikymą savo ribose politinio ir ekonomi
nio pastovumo

Toliau šiame istoriškame dokumente buvo aiški?u- 
ėiai pabrėžta* kad, Estijos Latvijos ir Lietuvos gyven-

tojai sudaro visai skirtingus žmonių vienetus, kurie 
patys savo valia sudarė valdžią ir kad tų valstybių 
pripažinimas nereiškia tų teritorijų pervedimą tam, 
kam jos nepriklausytų.
PRIPAŽINIMO REIKŠMĖ

i ■ .

Šis Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimo 
aktas yra labai svarbus. Jis turi neįkainuojamai di
delės reikšmės ir dabartinėje tų valstybių byloje, sie
kiant jas išlaisvinti iš nacių okupacijos. Tuo aktu ir 
kitais daviniais pasiremiant Jungtinės Valstybės ne
pripažino Lietuvos okupac jos 1940 m., kaip lygiai ne
pripažįsta dabartinės nacių okupacijos.
BALTIJOS VALSTYBIŲ VILTYS

Turint 1922 m. liepos 28 d. padarytą Baltijos valsty
bių de jure pripažinimo aktą; 1940 m*, liepos 23 d. 
Sumner Welles, valstybių pasekretoriaus, oficialų pa
reiškimą, pasmerkiantį Sovietų 1940 m. birželio 15 d. 
smurtą, tas valstybes okupuojant; taip pat turint Pre
zidento Rcosevelto pareiškimą lietuvių delegacijai 1940 
m. spalių mėn. 15 d. ir priede to viso Atlanto Čarterį, 
apie Baltijos valstybių atsteigimą, berods, jokios abe
jonės neturėtų būti. Tačiau, žinant, kad didysis jų kai
mynas šiaurėje jas savinasi, todėl visos trys rautos — 
lietuviai, latviai ir estai yra priversti budėti ir dar
buotis vieningai ir stipriai, kad nieks nedrįsiu pastoti 
joms kelią, grįžtant atgal į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Šveicarijos šventės proga
PAVYZDINGA KONFEDERACIJA

Geru ketvirtadaliu mažesnė už Lietuvą, Šveicarija 
turi kiek daugiau gyventojų: keturis ir ketvirtadalį 
milijono. Prisimename tą nuostabų Alpių kraštą, nes 
rugpiūčio 1 d., mums primena LKFSB, Šveicarija turi 
savo šventę, primenančią 1291 metų pirmą rugpiūčio, 
kada buvo įkurta Šveicarijos konfederacija. Tai viena 
iš pačių seniausių Europos demokratijų, kurioje dar
niai jau septintas šimtas metų toj pačioj valstybėj su
gyvena vokiečiai, prancūzai ir italai, kurie dabar liko 
viena šveicariečių tauta. Viso pasaulio turistus, taikos 
metu traukia gražiosios 70 Alpių viršūnių, kurios pa

dengtos sniegu, miškais, tarp kurių šniokšdamos ran
gosi kalną upės, žaliuoja derlingi slėniai, kur girdisi 
besiganančių karvių skambalėliai. Šveicarija garsi ne 
tik savo gražiais ežerais, ne tik skaniu vynu ir pui
kiais sūriais, bet ir aukštu kultūriniu gyvenimu. Jos 
universitetai — vieni garsiausių Europoje, gausiai lan
komi užsienio studentų.
LIETUVIAI IR ŠVEICARIJA

Daugelis lietuvių dvasininkų, rašytojų, net diploma
tų yra lankę Šveicarijos aukštąsias mokyklas. Su Švei
carija yra surištas atsiradimas ir mūsų garsiųjų lie
tuviškų bendruomenių: marijonų ir seserų kazimierie- 
čių — jų steigėjai kurį laiką gyveno Šveicarijoje ir 
ten planavo apie naujųjų lietuviškų įstaigų užgimimą. 
Demokratinių laisvių šalis — Šveicarija yra katalikiš
kas kraštas, daugiau kaip keturi milijonai jos gyven
tojų yra katalikai.

Šveicarija yra labai surišta su Lietuvos atgimimu. 
Čia buvo susibūrę lietuvių patrijotų jaunosios jėgos ir 
čia per Didįjį karą ir jo pabaigoje buvo lietuvių infor
macijų, iš dalies, ir politinio veikimo centras. Šveica
rija mums yra davusi ne vieną nuoširdų priedelių, kaip 
prof. Eretą, prof. Senną, kurie vedę lietuvaites viso
kiais būdais paremia Lietuves reikalus. Šveicarija yra 
vienas iš nedaugelio Europos kraštų, kur dar šiaip 
taip gali laikytis Lietuvos atstovybė.
IR JI AŠIES SPAUDŽIAMA

Dabar Šveicarijai, apsuptai nacių ir fašistų, sunkios 
dienos. Kada Hitleris vieną po kitos grobstė Europos 
valstybes, kažkas paklausė vieno vokiečių generolo, 
kodėl jie neužima Šveicarijos, nacis gi atsake:

— Kam mes turime atakuoti keturis milijonus kali
nių, kurie ne tik dėl mūsų dirba, bet dar ir patys mais
tu pasirūpina.”

Tas atsakymas ne tiek tikrovę pavaizduoja, kiek na
cių norus, siekimus, bet jų galybė jau braška ir mes 
Šveicariją vėl matysime išsilaisvinusią iš ašies replių, 
vėl virstančią tarptautiniu centru ir įrodančią, kaip 
gražiai gali gyvuoti ir mažosios valstybės.

“The Chicago Daily Tribūne” liepos 28 d. įdėjo Ku
nigų Vienybės Chicagos provincijos ir dr. P. Daužvar- 
džio, Lietuvos konsulo, padėkos laiškus už Lietuvai 
palankų editorialą. Svarbu ir reikalinga yra parodyti 
dėkingumą savo tautos bičiuliams.

A. L. R. K. Federacijos Tarybos labai svarbus suva
žiavimas bus rugsėjo 1 d. Pittsburgh, Pa. Tarybos na
riai šiame suvažiavime būtinai turi dalyvauti.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

SUŽALOTA BAZILIKA B OMBARDUOJANT ROMĄ

Paveikslas Paskutinė 
Vakarienė iš straigių

Los Angeles mieste gali
ma daug įdomių dalykų ma
tyti. Man buvo labai malo
nu matyti paveikslą Pasku
tinės Vakarienės padirbtą iš 
straigių.

.Prieš du šimtus metų I- 
van Beyian padirbo Pasku
tinės Vakarienės kambarį 
iš straigių. Tam pirmiausiai 
jis buvo nuvykęs prie Rau
donųjų jūrų, kur surinko 
labai daug straigių. Iš jų 
jis padirbo Kristaus ir a- 
paštalų statulas. Paskui pa
dirbo kieliką, taurę ir duo
nos kepalėlius. Pagaliau vi
sa tai artistiškai sulipdė ir 
išėjo nepaprastas paveiks
las, kurį jis paliko savo šei
mai.

Sakoma, kad artistui vi
sa tai padaryti ėmė 27 me
tus. Jis taip rūpestingai dar
bą dirbo, kad net neteko re
gėjimo.

Žiūrint į tą paveiksią per 
kambario langą galima ma
tyti atvaizdą Jeruzalės mies 
to. Paveikslas yra toks gra
žus ir įdomus, kad viena 
losangelietė Mrs. Frances 
laikė jį įstatytą dideliausia- 
me Los Angeles name. Kas 
norėjo jį pamatyti, turėjo 
mokėti 30 centų įžangos. Pel
nas ėjo nupirkimui įvairių 
bažnytinių reikmenų Ame
rikos kariuomenės kapelio
nams. J.K.M.

( Draugas* 1918 m liep. 29) 
pažeistas lietuvis.^ Pa

skelbtame sužeistų ameri
kiečių kareivių Prancūzijoj 
sąraše yra ir lietuvis chi- 
cagietis korporalas Dargi3.

San Lorenzo bazilika, Ro
moje. nukentėjo laike bom
bardavimo, kai netoli bazi
likos buvo taikoma į. kariš
kas vietas. Popiežius Pijąs 
XII aplankė sužalojimo vie
tas ir reiškė žmonėms pa
guodos žodžius. Bazilika bu
vo pastatyta apie 330 me
tus. padidinta šeštame am
žiuje ir pabaigta 1216 me
tais. Joje yra Popiežiaus Pi
jaus IX karstas (apatinis 
paveikslas).

Po svietą pasidairius
Nežiūrint visų nepasiseki

mų. Berlyne nazių politi
niuose sluoksniuose daromi 
planai į Didįjį Vokietijos 
Reich’ą inkorporuoti Anglų 
Kanalą (English Channel) 
dėlto, kad žuvusių jame vo
kiečių skaičiui yra kur kas 
didesnis, negu anglų.

Pasijutęs riestai, Hitleris
nuėjo pas cigonką, kad toji 
pasakytų jam jo ateitį. Kad 
cigonka nepažintų, jis bis- 
kutį apkarpė savo ūselius ir 
permetė galvos plaukų 
pluoštą į kitą pusę. Cigon- 
kai pasisakė esąs šoferis 
(fuehrer). Cigonka. išdėjus 
artt staliuko kortas, pradė
jo varažyti.

—Pirmiausiai, — sako ci
gonka. — kortos rodo, kad 
greit pritruksi savo mašinai 
gazolino. Toliau kortos ro
do, kad atsitiks didelė nelai
mė — važiuojant suluš ašis. 
O pati didžiausia nelaimė 
bus toji, kad neteksi fueh-
rerkarte (šoferio laisnio).

žolino rašinas, niekur nebus 
galima automobiliu išvažiuo 
ti. Kad taip vietoj deimento, 
man nupirktum botą, kad aš 
galėčiau vasarą bent ežero 
paplaukioti ?

— Ale. mano brangi Onu
te, — atsakė jai Rūtenis. — 
Tik pamislyk: deimantas tai 
ne botas. Kur gi aš tau gau
siu netikrą botą?

Spkpirvirvio Dumkos
Bolševikai giria lenkų ku

nigą Kupsz, kurs kasdien 
meldžiasi: “Mes niekad ne- 
išsižadėsim savo žemės”.

O ką gi sakyti apie bolše
vikus. kurie kasdien mel
džiasi: “Mes kasdien išsiža
dame savo žemės”. •

Kacapišką pavardę šešu- 
p:u išvertęs vienas bolšagu- 
zas klausia, “kokio pobūdžio 
paskaitas kapitonas Laba
nauskas skaito Kaliforni
joj”.

Kam dar klausti. Dabar
Ūsą kramtydamas Hitle- vasara, gali nuvažiuoti vi

ris išėjo iš cigonkos pašiū- keišino ir pats pasiklausyti, 
rėš ir dabar laukia savo ne- ------------
laimės dienų.

Jonas Rūtenis, besiruoš
damas ženytis su Ona Pusti- 
naite. nupirko didelį dei- 
mentą ir teikia susižiedavi- 
mui pažymėti.

— Žinai ką. Džianuk, sa
ko Pustinaitė, — deimentas 
geras daiktas, ale ar nega
lėtum ką kitą man susižie- 
davimo pažymėjimui nupir
kti? Štai, ateina vasara. Ga-

Lie tu viski balšavikai, ma
tyti, iš kur tai gavo pinigų 
ir užsiprenumeravo “kleri
kalų. tautininkų ir menševi
kų” spaudą, nes tik dabar 
sakosi pastebėję, kad ši 
spauda dedanti žinias apie 
Lietuvos žmonių kovą prieš 
nazius. Linkime, kad tas 
prenumeratų fondas negreit 
išsisuktų ir kad balšavikai 
tą spaudą ilgėliau skaitytų. 
Daug dalyku patirs.
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Melrose Park, Belwood Padėka 
ir Maywood lietuvių

■ ■

žiniai
Kiek tenka patirti, visi 

tos apylinkės lietuviai labai 
domisi Anna Kaskas ir Ra
polo Juškos koncertu, kuris 
ruošiamas a. a. kun. J. Na
vicko Fondo užbaigimui. Dau 
gelis pradėjo reikalauti ti-l 
kietų iš anksto, nes perkant 
iš anksto galima pasirinkti 
geresnes vietas.

Šiuo pranešama visiems 
tos apylinkės lietuviams, kad 
tikietų tam koncertui jau 
galima gauti šiose vietose:

Kaz. Kantautą, 903 No. 
20th Avė.

Ant. švilpauskienę, 103 N. 
20th Avė. I

Joną žvirblį ir V. Liutkų, 
1513 35th Avė.

Šis komitetas mieiai pa
tarnaus kiekvienam, kuris 
tiktai kreipsis. R. K.

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų centro piknikui 
taip puikiai pavykus, ver
žiasi iš mūsų širdžių tikras 

j lietuviškas “dėkui’-. *
Didžiausią padėką reiškia

me pikniko komisijai ir vi
siems skyriams, kurie ne
nuilstamai vargo ir triūsė 
iki visas reikmenis surinko; 
rėmėjams ir rėmėjoms, ku
rios ne tik kad dovanojo pik 
nikui daiktų, bet dar ištisą 
dieną dirbo tai vienoj, tai 
kitoj vietoj paduodamos pa
galbos ranką; klebonams ir 
kunigams asistentams, ku
rie garsino pikniką parapi
jose, o ypatingai tiems, ku
rie atsilankė; biznieriams ir 
visiems aukotojams už do
vanas ir aukas; visiems, ku
rie automobiliais ar trokais 
nuvežė reikalingus daiktus 
pikniko daržan; Kurie savo 
atsilankymu ir parama pri
sidėjo prie gražių pasekmių.

Mūsų dėkingos širdys no- 
’iri ir jums gera daryti. Av
silygindamos už jūsų geiif ketvirtadienį, liepos 29 d., 
mą maldausime Jėzų Eucha- 7:30 vai. vak., paprastoj vie- 
ristijoje, kad iš ten plau- toj. Visos narės nuoširdžiai 
kiančios malonės apdengtų j kviečiamos atsilankyti, 
gyvenimo kelio sunkumus, Rišt. E. Chapas
lengvintų margus ir rūpės- . 
čius, stiprintų jėgas ir neš 
tų palaimą darbams.

Šv., Kazimiero Seserys

PRANEŠIMAI
Moterų Sąjungos Chicago 

apskrities susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, liepos 
30 d., Šv. Jurgio parapijoj, 
Bridgeporte, pas M. S. 49 
kuopą. Visų kuopų atstovės 
prašomos suvažiuoti bend
ram apskrities reikalų pasi
tarimui. Taipgi nesivėluoki- 
te susirinkti, kad pradėjus 
laiku susirinkimą.

A Poškienė, apskr. pirm.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienymo Amerikoj! Chi-; 
cago apskrities susirinkimas 

i įvyks pirmadienį, rugpiučio 
2 d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos mokyklos 
kambaryje. Visų kuopų vai-, 
dybų nariai kviečiami atsi
lankyti. Yra keletas svarbių 
reikalų apsvarstyti ir, be to, 
reikės pasitarti apie siunti
mą atstovo į būsimą Ame
rikos Lietuvių Konferenci-, 
ją. Valdyba

Sėkmingas 
išvažiavimas

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parapijos Federacijos 26-to 
skyriaus išvažiavimas para
pijos naudai labdarių ūkyje, 
liepos 25 d. nusiseae. Pelno 
liko $71.51. Per skyriaus iž
dininką prof. A. S. Pocių, 
pinigai įteikti parapijos iž
dui. .r

Rengimo komisija: v. Ba
landa ir J. Šliogeris ypatin
gą ačiū reiškia Okonienei,1 
už ypatingą pasidarbavimą, vajus 
virėjai Vaicekauskienei ii . Rugsėjo 9 d. prasideda 
jos pagelbininkėms: Kataus trečias karo paskolos vajus, 
kienei, Stočkienei, Bendaus- Cooc kauntėje šiam vajui 
kienei, O. AntikausKaitei ir1 vadovaus Irwin Porter, ex- 
O. Kazlauskaitei; prie baro eeutive vice-president of lst 
dirbusiems: S. Punkauskui, National Bank of Chicago. 
J. Šaltėnienei, J. Adomaičiui, i 
J. Budrevičiui ir A. Baniui.

Iš svečių žymiausiai pik
niką parėmė šemetas ($30), 
kurio užeiga randasi 3336 
S. Lituanica Avė. Daugelis 
parėmė penkinėmis ir dešim 
kėmis.

Federacijos 26 skyrius vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

J. Šliogeris

West Side. — Aušros Var
tų Moterų ir Merginų drau
gijos susirinkimas įvyks

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

MONUMENT CO.

Vargšas, kuris neapkenčia lęs, kaip ir tie turtingieji, 
turtingųjų, tiek pat nupuo- (Tolstojus).

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREEI

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

KREIPKITŪS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

%

ALESAUSKASI

81 Firma Virš 50 Metų
Tęs Pačios Šeimos

Rankose!

i

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEKN AVE.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051A
PETRAS STACKUNAS

A

<

Rekordas—

Buvo pigi žemė

*

Į

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

d. Iš koplyčios 
bus atlydėtas j 

parap. bažnyčią., 
gedulingos pa- 

Po

1943 m„
vak., sulaukęs puses

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtai rak. 
ii stoties WGES (1390), sa Povilą Šaltimieru.

Ginklas pistolietas
Pirmieji pistolietai buvo 

gaminami Pistola mieste, 
Italijoje. Nuo to miesto var
do ir ginklas pavadintas.

• • • €

,ij

L«J

Lietuvoje. Suvalkuo- 
> iš Alytaus apskr., 
paj-ap-, Žegar. ų kai-

pi

iPasitikėjimo 
Mumis

TIhANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

NULIŪDIMO

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktj

j

=3
4805-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4&S2-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

Norristown miestas, Penn- 
sylvania valstybėje, pasta
tytas ant žemės, kuri buvo 
nupirkta mokant po 50 cen
tų už akerj, 1704 metais.
SKELBKITES “DRAUGE ’

Gyveno 3938 S. Tai man Avė.

Mirė liepos 26 d, 
8:15 vai. 
amžiaus.

Gimęs 
se. Kilo 
Seirijų ] 
m o.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 dukteris Marijoną. Jaukštie- 
nę ir žentą. Wa4tir ir jų š i- 
mą, vienuolę Seserį M. Bea
tą. ir Salomiją Karg ir žen
tą Alfred: 2 sūnus Pijušą ir 
marčią Gert rude ir jų šeimą, 
ir Pranciškų; seserį Martą. 

Platienę; ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Sv. 
Antano iš Padvos ir Aušros 
Vartų vyrų ir Moterų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj, 2314 West 23rd Pi.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. liepos 30 
8:30 tai. ryto 
Aušros Vaitų 
kurioje įvyks 
maldos už velionio s.elą. 
pamaldų bus nulydėtas 1 Šv. 
Kazimiero kapine*.

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

Laidotuvių direktoriai — La- 
chawicz ir Sūnai, tel. CANal 
2515.

IM

!■ rflARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

t RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

• •
PER30NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 

PARTICLLAR PEOPLE frREFER PACHANKIS PRODV’CTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 251#
SKYRIUS: 42 E. l®8th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULLMAN 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telepbone YARDS 1419

L J. ZOLP
Phone YARDS 0781
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Keturių dienų atostogos
Potvynio žymes. — Jūreivis giria Chicago. — Kaip 
atrodo St. Lcais miestas. — Gražiausia Amerikoj 
bažnyčia. *

Rašo Kazys
Gavęs progą sumaniau iš

važiuoti kur nors toliau iš 
Chicagos. Jau seniai buvau 
kviečiamas aplankyti E. St. 
Louis, III., kur klebonauja 
jaunas, energingas, šimpa-; 
tingas, na, ir begalo vaišin
gas kun. dr. A. Deksnys.

Diena buvo saulėta ir šil
ta, tik piieš paliekant Chi- 
cagą oras atvėso, nes vėjas 
pūtė nuo ežero. Malonu bu-1 
vo gėrėtis išvažiavus iš mies 
to atbudusia gamta, žaliuo
jančiais medelisis, pievomis 
ir žydinčiomis gėlėmis.
POTVYNIO ŽENKLAI

Pavažiavus kiek toliau, 
pradėjo rodytis nejaukūs 
ženklai buvusio potvynio. 
Daugely, vietų išnaujo žemė 
per akėjam a ir užsėjama. bet 
žemesnėse vietose dar tebe- 
telkšo vanduo.

Traukinys švilpdamas ne
ria pirmyn, sustodamas tik 
didesnėse stotytse. Pradėjo 
niauktis ir neužilgo pasipy
lė smarkus lietus. Štai, ir 
Springfieldas, Illinojaus so
stinė. Pradėjo temti, o lietus 
vis pylė.
GIRIA CHICAGO 
GYVENTOJUS

Kelionė nenuobodi, trau
kinys pilnas keleivių, daug 
karių, jūrininkų ir marynų. 
Pasitaikė su vienu jūreiviu 
greta, sėdėti. Jis vyao iš Chi
cago į St. Louis pas savo 
tėvus, “for week end”. Jau
nas vaikinas jau metai kaip 
tarnauja jūreiviu.

Patenkintas. Ypatingai gy 
rė Chicagos žmones, kad, 
girdi, kur tik nepasisuksi, į 

visur surandi šiltą priėmi
mą, kas kareiviuose kelia 
gerą ūpą ir niekuomet ne-j 
užmirštantį prisiminimą.

Dešimtą vai. vakare pa
siekėm E. St. Louisą. Atsi
sveikinęs su savo bendrake
leiviu ir, palinkėjęs jam ge
riausios kloties, palikau 
traukinį.

NĖRA TAKSI
Įėjau į stotį. Stovėjo keli

auto, bet nei viutio taksi. 
Juodukas patarė paskambin
ti telefonu, ką jau buvau 
besirengęs ir daryti, tik, 
štai, vienas pašalietis pra
nešė, kad lauke yra taksi.

Įsėdau ir drožiu. Panoro 
išbandyti šoferio žinojimas. 
Sakau: nuvežk prie Imma- 
culate Conception R. C. Lith- 
uanian Church.

— “What? Liutheranian 
church ? — paklausė šofe
ris. Pasirodė, apie lietuvius 
ir lietuvių bažnyčią jis nie
ko nežinojo. Privažiavus kle
boniją šoferis pastebėjo:

“I leam something what 
I never know before.’*
LINKSMA DRAUGYSTE

>

Paskambinu.
“Prašau, prašau”, pasi

girsta klebono balsas.
Mums besikalbant vėl su

skamba durų skambutis. 
Štai, ir kitas chicagietis — 
kun. Mikolai tis, townoflakie- 
tis, atvykęs į savo mokslo 
draugų šventimus ir apsisto
jęs pas kleb. dr. A. Deksnį.

“Na, svečiai, prašau prie 
arbatos. Be to, dar turiu ir 
“braškių”.

Kas tos braškės, pama
niau sau. Kiek atsimenu pas 
mus Lietuvoje braškėmis va 
dindavom rudens giles, o čia 
pasirodė strawberry pavir
to į braškes. Užkandę braš
kių, išsigėrę arbatos ėjome 
gulti, nes jau buvo po gai
džių.
SEKMADIENIO RYTAS

Nubudau gan anksti. Pir
mas šv. Mišias laikė kun. 
Mikolaitis, o sumą pats kle
bonas; Per sumą giedojo 
merginų choras (vyrai ka
riuomenėj). Vargonininkė — 
mergina. Kad užtraukė “Pul
kim ant kelių”, tik šiurpas 
kaip elektros srove perbėgo 
kūną.

Toji giesmė tiek kartų 
girdėta ir tiek daug malonių 
atsiminimų sukelia lietuvio 
sieloj.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEI3N0TS Ketvirtadienis, Hep. 29,

MOKYKLA ISPANAMS-AMERIKIEČIAMS

I
I

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Telefonas SEELEY 8760

2319 WEST ROOSEVELT ROAD

i 
i

sekmadienį dr-jos 
Ūkininko nariai 
Spaičio daržan ir

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. B^t dabar tokių jau 
negautumėte

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

Cicero 2923J ir Cicero 6222, 
o vieta bus rezervu era.

Viena iš komisijos

, . . .... i ieviniai <x . jjj. sjvvivi-gauti pas visus komisijos i e ‘ J, v . .. ... i lienė, P. Turskienė, K. Ple-nanus, arba telefonuokit:, .x_ ,T _ . . ._ „

Suvalkiečių cho-:

J. Batkevičius ir 
Raštininke buvo 
Joan Kazanaus-

Vyskupai aplankė mokyklą dėl ispaniškai kalbančių 
vakaruose ir pietvakaruose, liepos 20-23. Iš kaires į deši
nę: vysk. James P. Davis, San Juan, Puerto Rico; arkiv. 
Robert E. Lucey iš San Antonio; vysk. M. S. Garriga ir 
vyskupas padėjėjas Corpus Christi, Texas. Užpakalyje 
kun. John M. Hayes ir Paul Ehlingeo, N. C. W. C. atstovai.

va a | ■■■ ■ ■ w

ciaū$ jubiliejinį 
bankietą

Rugpiūčio 1 dieną 6 va
landą vakare, šv. Antano pa 
rapijes salėj. Cicero j, įvyks
ta bankietas pagerbimui ku
nigo Albavičiaus 30 metų 
kunigystės sukakties proga. 
Viskas jau prirengta: su
kviesta žymių svečių, suda
ryta graži programa, o kas 
dėl valgio ir gėrimo -— nesi
rūpinkit. Turim “spccial“ 
leidimą, nes ir pats miesto 
prezidentas G. Stedronsky, 
su visu štabu dalyvaus.

Širdingai kviečiam visus 
dalyvauti, o kad nereiktų 
gailėtis, įsigykit iš kalno bi
lietus, nes prie durų nebus 
parduodami. Bilietų galima

PRANEŠIMAS
★

Draugo” leidėjai, Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos Direkto
riai savo metiniame susirinkime, Kovo 12 d., 1943 m. nutarė, kad 
metinė dienraščio “Draugo” prenumeratos kaina būtų pakeliama 
iki $7.00 Chicagiečiams, .t. y., visiems skaitytojams, kurie gauna 
laikraštį per Chicagos paštą.

“Draugo” prenumeratos Chicagai kaina bus pakeliama tik 
nuo Rugpiūčio 15 d., 1943. Į kitas vietas kaina pasilieka ta pati 
$6.00*)

Esame priversti pakelti kainą iš priežasties kylančių darbo 
ir medžiagų kainų.

Tad, visi Chicagos skaitytojai yra raginami atnaujinti savo 
prenumeratas prieš tą laiką ir tokiu būdu galės sutaupyti po 
vieną dolerį. Galite užsimokėti net už kelius metus iš kalno.

Tai, tokiu būdu naujoji kaina “Draugo” prenumeratos Chi
cagiečiams yra $7.00 už vienus metus ir $4.00 už pusę metų.

Mieli skaitytojai kiek galite greičiau užsimokėkite už prenu
meratas prieš rugpiūčio 15 d., 1943 m.; pasinaudokite dideliu 
sutaupymu.

P. P. CINIKAS, M. I. C., 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugijos Sekretorius.

*) Cicero gyventojai yra priskaitomi prie Chicagos, nes reikia 
vartoti pašto ženklelius laikraščio prisiuntimui ir paeina iš Chi
cagos pašto.

Arbatėlė Seserų 
Pranciškiečių nsiidai

Town of Lake. — Šv. 
Pranciškaus- Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. susirinkime 
liepas 20 d. nutarta suruoš
ti arbatėlę ir laimės trauki 
mą rugpiūčio mėnesį pirm. 
Elenos Gedvilienės namuo
se, 4639 So. Hermitage Av. 
Į komisiją įėjo: E. Gedvi-

Patty Berg, in finai round of golf at Tam O’Shanter 
near Chicago where she won Women’s AU-Amerlcan Open 
tournament, finishing with 72-hole medal totai of 307. 
She’s been accepted for lady Marines and awaits induction.

(Acme Telephoto)

ir

i kaitė, O. Vaznienė ir B. Ci- 
cienas.

Raštininkė B. Cicienienė 
I perskaitė laišką nuo seselių 

kui ir J. Žurkauskui už mu- Pranciškiečių ir motinos Do- 
zikos rekordus ir dr-jos pir- vydos- dėkojama rė-
mininko žmonai slaugei Va- j fėjoms už pasidarbavimą ir 
lonienei ir jos pagelbinin- finansinę paramą.
kėms už skanių silkių pa- Sus-me nauja nare įsira- 
įuošimą. šč J- Bikienė. Rėmėja

I. Lukošiūtė, fin. rašt. . v.Dvokiančios aeles
i

Remkite visus tuos asme- j šimtai rūšių dvokiančių 
nis, kurie skelbiasi “Drau- gėlių auga Afrikoje. Jų kva- 
ge”. pas atsiduoda dvėseliena.

AUK§- 
CLAU

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Dr-jos Lietuvos 
Ūkininko piknikas 
pavyko

Praeitą 
Lietuvos 
suvažiavo
smagiai, linksmai dieną pra
leido.

Šurum Burum choras na
riams buvo tikras surprizas. 
Choras padainavo daug lie
tuviškų dainų. Šurum-Bu- 
rum chorą sudaro: Čiapienė. 
Grigonienė, Astrauskienė, 
Balčiūnienė, Jonikienė ir Ka- 
pustienė. Kai kurios yra dr- 
jos narės.
Kontestai pavyko

Kon testuose laimėtojais 
išėjo: Lelingienė, Juraška, 
Grigonienė, Baleckienė, Kir
kilas ir Andriejus Ders. Ko 
ntesto teisėjais buvo: Mu- 
tual F°deral Savings and 
Loan Association cf Chica
go pirm. John Kazanauskas 
ir dr-jos nariai: Frank Lu
koševičius, 
P. Vilkas, 
akademike 
kaitė.

Kadangi
ras, ved. muz. Metrikienės. 
turėjo savo išvažiavimą toj 
pačioj vietoj, tai po kontes- 
to šauniai užtraukė dr-jes 
nariams keletą lietuviškų 
dainų. Choro priekyje buvo 

A. K. Valukas. Tik gai
la, kad neteko sužinoti var-

> choro solistės, 
solo dalį.

Piknike svečių 
I tik iš Chicagos ir 
; miestelių, bet ir 
Rapids, Mich. Tarpe 
buvo matyt nemažai 
vių biznierių: Laid. 
S. D/ LachavJicz;, Peoii'es 
Furn. Co. vedėjas Krukas, 
West Side bučeriai J. Zur-Į 
kauskai su šeimomis, J. Ka- 
zanauskas su žmona, užei
gos savininkas P. Vilkas ir 
kiti.

Pikniko rengimo komite
to ir dr-jos pirm. A. Valo- 
nis vardu dr-jos nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo prie išvažiavimo. Y- 
patingai “Draugui” už ko
respondencijas, ir radio lei
dėjams už pagarsinimą. Taip 
gi baro darbininkams: Ko- 
pusčiui ir B. Benešiūnui už 
nuoširdų darbą, rašt. Lin-

do 
ko

kuri atli-į

buvo ne 
apylinkių 

Grand 
svečių 
lietu- 
direk.

iš

SESERYS KOVOJA PRIEŠ AŠĮ

"Draugaa" Aem« photo

WAC Lt. Barbara Rodė, Evanston. III. prisaikdina sa
vo sesutę, Nancy, kuri stojo į WACS kovoti prieš ašį, 
kuri privertė jas pabėgti iš Europos, kur jų tėvas buvo 
Intemational Harvester Co. menedžerius.

„ *

ABOUT

iqVEs

Asthma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a Doctors prescription callei 
M«wlaro. thouaands now palllate terrible ir. 
corrlnR attacka of cl.oklnr. gasping cough- 
lng. vneazing Bronchial Asthma bv hclpir.į 
notare remore thlck excess mucus. No dopes. 
no smekes. no lnjections. Just tasteless, 
plrasant tablets. The rapld. delightful pal- 
llatlve actlon commonly helps nature brink 
srelcome aleep—a “God-send." A pr-.r.ted 
ruarantee orapped around each package of 
Mendaco insures an lmmedlate refund of 
the full eost unless rou are completely sat- 
lsfied. You hare everythlng to galn and 
nothlnc to lose under thls posltlve money 
back guarantee so get Mendaco Irom youl 
druggut today for only 60c. * »,

t

OOCTOR’S AMAZMG UQUIb 
> GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(mtenully cau»e4)

PMISED 
FROM 
COAST 
TO 

COAST!COUGHS
Dm To CoWi or Broocbial Irrifafioo

H<Ti good nom for tho poopto of tha U. S. A. 
greita* cough modemo io now bo<ng 

modo and ooM rnM Noro, and d you Novo any 
douM about what to tako Ūmo wmtar for the com- 
mon cough or bronchui erdabon gat a bottto of 
B.<Jrta/» CAMA0I01 Motore. You won’t be d«ao- 
po<n*ad—ifa ddforont from anyth>ng olao you ovor 
uood - ono imto a<p and you gat matant act >on. Onfy 
46c—a# druoants. SMofacbon or monoy bock.

’ully soothinc 
uieldy relieves 
irt* right in to 
’AST OMling.

Split by PDF Splitter



7Ketvirtadienis, liep 29, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SUŽALOTA ROMOS B AZILIKA IR GELŽKELIAI

I

I

I

Aš savo dvasios jkinkyt neleisi;)' 

•Aš laisvas noriu būti šičion —

Čia ant šventosios Bočių žemės

Vydūną.*

- 75 metu, o važinėja dviračiu. - Nevalgo 
mėsos, nusistatęs prieš svaigalus. - Naciu 
kalinamas. - Pas Vydūną Tilžėje.

vyriausiai studijavau filoso
fijos istoriją ir tikybos, kul
tūros, istorijos, meno, gam
tos mokslų ir teisių filoso
fiją, literatūros ir meno isto
riją. Be to, dar studijavau 
sociologiją ir sanskrito kal
bą ir sekiau dar tūlas kitas 
man reikalingas mokslo ša
kas”.

Velkino stlkūryje
Baigęs savo studijas Vy

dūnas ėmė mokytojauti, ra
šyti ir darbuotis tarp lietu
vių. Visi dalykai jam sekė
si. 1917 m. jisai net buvo 
pakviestas docentu Berlyno 
universiteto rytų kalbų sky-

Atsimenu, buvau gimnazi
jos paskutiniosiose klasėse, 
kai į Rokiškį atvažiavo pra
bilti į moksleivius Vydūnas. 
Gamtos mylėtojas jis visus 
mus išsivedė į gražų mišką 
ir susisodinęs šlaite ėmė pa
sakoti, kaip jisai jaunas bu
vo, kaip jį kankino krauje 
plūdimas iš burnos, kaip na
miškiai jau jį buvo paskyrę 
mirčiai, bet jisai pradėjęs 
naują gyvenimą: nusistatęs 
mažai mažai valgyti, šalin
tis svaigalų, visiškai nevar-: riuje. dėstyti lietuvių kalbą 

ir kitus su lietuviais suriš
tus dalykus. Pora metų čia 
padirbėjęs metė šias parei
gas ir grįžo vėl darbuotis 
tarp lietuvių. Ketvertą me
tų jisai redagavo lietuvišką 
laikraštį Maž. Lietuvos jau
nimui, rašė veikalus lietu
viams vaidinti, lankėsi po 
kraštą su lietuviškomis pra
kalbomis, leido savo veika
lus. kurių yra išėję kelias- 
dešimts. Ir viską darė norė
damas stiprinti lietuvių dva
sią vokiečių valdomuose pie
tuose. Jis patsai sakosi:

— Vaikas būdamas ir pa
stebėjęs, kaip doriškai silp- kalėjimą, 
ninami yra lietuviai vokie
čių, kaip jiems reiškiama pa
nieka, pasirįžau savo amžių

toti mėsos. Jis ir jaunuo
sius moksleivius ragino ne
valgyti ‘‘lavonų”, nors jie 
būtų ir gyvulių, ragino vesti 
susitvardymo gyvenimą.
Ir jis jaunas buvo....

Vydūnas švenčia 
amžiaus sukaktį, 
galvas prieš tą 

Lietuvos žadinto-

I

A. Briška

pnoto

Vaizde Romos miesto žemėlapyje nurodo ma San Lorenzo bazilika, kun buvo ruža 
lota puolime. Baziliką iš trijų pusių supa gelžkeliai.

Dabartinis Alaskoje 
judėjimas

Alaska didelė ir turtinga 
gamtos turtais. Ji niekuo
met pirmiau nebuvo taip 
sta ga užplūsta žmonėmis, 
kaip šiandie. Žilagalviams 
gyventojams tas nebuvo nau 
jiena. Kada Alaskoje atras
ta auksas, iš U. S. t.urtuo 
liai skubinosi į jos laukus, 
kur atidarė aukso kasyklas, 
siuntė laivus su darbinin
kais griebti tą brangų me
talą. Visas auksas buvo siun 
čiamas į Ameriką. Turtą 
šiek-tiek išgriebus, darbinin
kai vėl grįžo atgal.

Tokie laikini žmonių už 
' plūdimai Alaskoje nebuvo 
reti. Pirmasis užplūdimas 
turtų ieškotojų įvyko 17 ir 
18 šimtmetyje. Alaską atra
dus, tuojau atvyko rusai su 
ginklais ir tinklais tikslu 
medžioti žvėrių Aleutian ir 
Bering jūrų salose. šiose 
vietose radosi labai daug 

' lapių, jūrų ūdrų ir kitokių
žvėrių. Po rusų laikotarpis,1 
atėjo Amerikos gadynė. Val
dant Amerikai Alaską, sun
kieji laikai pasikartodavo, 

j kada kasyklų savininkai, iš
ėmę metalą, kasyklas užda
rydavo jas ir apleisdavo. 
Vietos gyventojai arti ka
syklų atsirasdavo dideliame 
varge. Tada kildavo didelis 
nepasitenkinimas atėjūnais. 
Žodžiu ir raštu laikraščiuo
se reikšdavo didelį nepasi
tenkinimą keistais apsireiš
kimais.

Darbininkų ir kariuomenės 
skaičiai diena iš dienos au
ga. Milžiniškos sumos pini
gų išleidžiama tiems dar
bams. Darbininkai gerai ap
mokami. Įvairioms vertel
goms tikrai virto geri Lai
kai. Miestuose ir miesteliuo
se krautuvės, smuklės, val
gyklos kupinos žmenių. Kai- 

l nos įvairių reikmenų pakilo.
Kaip miestų gyventojai, taip 
ir ūkininkai susilaukė tokių 
laikų, apie ką pirmiau ir 
įsivaizduoti negalėjo. Už 
viską, ką tik ūkininkas tu
ri pardavimui, mokama aukš 
tos kainos.

— Žmogus tėvynėje tiek Gan dili. Jisai nevartoja svai 
gyvs yra, kiek ji jame, jo galų: 
širdyje gyva, — skelbia Vy
dūnas veikale “šventa Ug
nis”.

Nacių akis pastebėjo Vy
dūno darbus ir 
mintis. Nekartą jis turėjo 
vargo su nacių policija, o 
net gi buvo jų .uždarytas į

skelbiamus

Šiemet
75 metų 
Lenkdami 
Mažosios
ją lietuvybės ir nacių kan
kinį, leiskime jam pačiam 
pasipasakoti savo praeitį.

— Gimęs esu 1868 m. ko
vo mėn. 22 d. Jonaičiuose. 
Šilutės apskr., netoli Žemai
tijos ribų, — rašo Vydūnas 
apie savo gyvenimą. — Au
gęs Pilkalnės apskr. Tėvas 
buvo Berlyne mokslą gavęs
pagonių misijai, bet jo plau- tam skirti, kad lietuviai ga- 
čiams pradėjus kraujuoti, lėtų jaustis garbės vertais 
neiškeliavęs. Išgijęs kurį lai- žmonėmis.” 
ką kunigavo (protestantų ti- — Seku idėjas dr. J. Ba- 
kyboje) Žemaitijoje, bet ru
sams lietuvius tuomet labai 
spaudžiant grįžo Prūsų Lie
tuvon, kur dirbo misijos nau 
dai lietuviuose ir mokytoja
vo. Tėvas man ir teikė pir
mąjį mokslą. Anksti pradė
jo net graikų ir lotynų kal
bomis. Tolimesnįjį mokslą 
ėjau liaudies mokytojams 
paruošti preparandoje ir se
minarijoje, ir kelis metus 
esu mokytojavęs ir sau stu- 
d i j a v ę s universitetuose: 
Greifswalde, Halėje, Leipzi- 
ge ir, pagaliau, Berlyne. Iš 
pradžios čia vyriausieji da
lykai buvo man prancūzų k ti 
anglų kalbos, kurios man 
reikėjo mokytojaujant. Bet širdyse.

žmoniškumo ir dvasingumo 
apaštalas

— O, turbūt, netruks per
ilgai. kad lietuvių dauguma 
irgi išmanys, jog dar svar
biau, negu politinė, yra dva-

sanavimas ir prof. kun. K 5ios gyvenimo nepriklauso-
- prasitaria ki- r'yb" - ..........

)
“Pra-

, — skelbia Vydūnas ir 
i griebiasi skiepyti didesnį 
taurumą, žmoniškumą žmo
nėse. Gal jo galvosenoj per
daug rytietiškos įtakos, bet 
daug jo skelbiamų minčių 
— įdomios ir vertingos.

— Žmogaus pavydalas, — 
rašo Vydūnas, —

Jauniaus,
toje vietoje Vydūnas.
Vokiečių kalinamas

Vydūnas sekė savo
bočių šešėliuose” paskelbtą 
šūkį:

— Žmogus tėvynėn tenu-
ein per širdį.

Tik viduje, kur paslėpta nėra žmogus. Jis tuo tik 
tikra dirva tėvynės.
čia. gal tiktai gyvybė pri- gyvena. O žmonija atskira-

I__ • • v w

I toli dar

tampa, kada jame . .. I
žmonijai

sikelti, 
reik sužadint ugnį 

šventąją.”
Jo siekimas buvo paiaiky- 
lietuvišką sąmonę vokie

čių migdomose lietuviškose
T

čia

Kitchen grease v/a» ai important In Colcnial day a at it i« new. The 
Continental Army needed fat for munftiona in 177« ai our troopa noed 
it today. Moueewivet can take a tip in houaehold thrrft and patriotlam 
irom thia pietų re take n in the kitchen of the Governor'a maneion in 
Willi*miburg. Virginia, where everything has boen roetored exactly •• 
M waa when our country. waa young.

me žmoguje yra jo žmornš- 
k.vmas. Kad to nėra, tai žmo 
gaus pavidalas tėra kevalas 
be branduolio. Ir toks “žmo
gus” yra žmonijos išgama. 
Yra gyvis be sielos.”

Žmogaus gyvenimo prog
ramą jisai taip nubrėžia:

— Visų pirma yra reika
linga, kad kiekvienas savo 
viduje išvystytų žmonišku
mą. išryškintų savo sąmo
nę. pagilintų savo jausmus. | 
nušvarintų savo linkimus, 
sustiprintų savo dorovingu
mą. gerbtų meilę ir išminti,I 
bei tuos dalykus savyje ug
dytų, pažadintų savo sąžinę ! 
nes tauta tik tada gali iš- 
’ikti, kai joje yra jaučiamas 
dvasinis ir dorinis gyveni
mas”.

I

Kelias į žmoniškumą — 
per susivaldymą:

— Valdyki savo prigimtį. 
— ragina Vydūnas. Kur gei
duliai, kerštas, piktumas ir 
pavydas šėlsta, ten gyvulys 
turi viršų žmoguje”. 
Lietuviškasis Gandhi

Vydūnas, tai lietuviškasis.

— Girtuokliai, — skelbia 
jisai, — žemina, žiaurina, 
tvirkina ir naikina tautą, 
kaip piktžolės naudingąjį ja
vą ”.

Vydūnas yra didelis sek
sualinio susivaldymo apašta
las, jis skelbia:

• — Skaistybė yra malonu-i 
mo ir grožės šaltinis”.

Jis tiki į dvasios galybę 
ir rašo:

— Dvasios — sielos jėgos 
pasaulyje užteka iš lengvo, 
bet nesulaikomai, kaip sau
lė”.

Jisai vyriausią žmogaus 
pareigą mato — tarnauti 
Dievybei, štai jo poezijos 
posmelis:

— Senai pasauly ši žinia 
gyva.

Daug vargęs kart kilnus 
žmogus ištyrė

kas šiandien dar tūliems 
tik pasaka,

kad sumina libertas —: 
Deo servire” 

(Aukščiausioji laisvė — 
tarnauti Dievui).

Susitikimas Tilžėje
Kai 1940 metų vasarą iš- j 

trukau iš nacių koncentra
cijos lagerio ir rengiausi ke
liauti į, Naująjį Pasaulį, pir
mas žygis buvo — iš lage
rio nuvykti į Tilžę, pas lietu
vybės pranašus ir iš jų pa
sisemti naujų jėgų ir įkvėpi
mų. Nėra abejonės, kad di
džiausi dabar Prūsų lietuvių 
asmenybė yra Vydūnas. 
Džiaugiausi jį radęs namie 
Kambariai knygomis, me
niškais dalykėliais, rinki
niais pripildyti. Vydūnas, 
kaip visada, liesos išvaizdas, 
su rangytais aukštai pak’- 
lusi’is plaukais. Jo rankoc 
kaulėtos ir gyslotos, bet dar 
vikrus ir stiprus — negalė
jau atsistebėti, matydamas, 
kad jis net dviračiu po Til
žę važinėja, tokiame amžiu
je. Paklausiau, kaip jis jau
čiasi, ką dabar galvoja, ką 
mano.

— Žinai, tas karas, tas 
žmonių žiaurumas... Užmig
ti sunku. Kad tik sumerkr:

akis-, tai rodos iš kažkur taip 
ir kyla žmonės, žmonės su 
kruvinomis galvomis, su kru 
vinomis nukirstomis ranko
mis...”

K. J. Prauskis

Patsai tikrasis valdymas 
ir vyravimas aiškėja žmo
gaus santykyje su savo pa
ties polinkiais, geiduliais, 
troškimais, aistromis. Kada 
jis prieš juos palaiko viršų, 
nesileidžia jų pavergiamas, 
tada jis vyrauja, tada jis y- 
ra tikras vyras ir valdovas.

Vydūnas

Sako senas, gal Rytų že
mės žodis: “Ant žemės gy
vena tie, kurie viens kitą 
myli, pragare tie, kurių kiek 
vienas save myli, o danguje 
tie, kurių kiekvienas visus 
kitus myli”. — Vydūnas

Mūsų padėjimas, rodos, 
veikiau pasitaisys, kuomet 
patys veikėjai mažiau rūpin
sis tuo, kas apie juos ir jų 
darbus sakoma, bei rašoma, 
o daugiau arba dar geriau:! 
vien tik savo darbu ir vei
kimu. Labai dažnai galima 
pastebėti, kad tas žmogus 
tuo daugiau yra užgaulus, 
kuo mažiau jis tikrai nau
dingai dirba... Žmogus, kurs 
dirba vien norėdamas r.au 
dingą ir reikalingą darbą at
likti, negali būti užgaulus. 
Jisai geriausiai žino, kiek 
jo darbas verta-: visuomet 
tiek, kiek jis įdėjo čia savo 
sielos ir dvasios, kiek tas 
darbas kilęs iš teisybės, la
bo ir grožybės pajautimo. Q 
toks darbas ir veikimas žo
džiais nepaverčiamas nieku. 
Kaip niekutis negali būti di
džiu veikalu padaromas vien 
žodžiais. — Vydūnu*.

SPREADS! SLICES! TOASTSI 
' MELTS PERFECTLYt *

rTtnis cheese
food that’s digestrble 

as milk itself!
I

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

v

šiuo laiku Alaskos gyven
tojai mato ir jaučia vėl di
delį judėjimą naujų žmonių, 
bet šis užplūdimas yra vi
sai kitoks, negu pirmieji. Šie 
žmonės iš U. S. atvyko ne 
tam, kad laikinai jos tur
tus išgrobus ir ją apleidus;’ 
bet tam. kad iš čia apginti 
visą Ameriką, ir po karo 
kraštą pagerinti taip, jog 
jame galėtų gražiai gyventi 
ne keletas desėtkų tūkstan
čių vietos gyventojų, bet 
daug milijonų. Žemė didelė 
ir visu kuo turtinga.

i Šių dienų kariuomenės 
antplūdis buvo sutiktas vie-

, tos gyventojų ištiestomis 
rankomis. Milžiniški apsigy
nimo darbai varomi pirmyn.

1
If vou’re past 40, the chances are 

that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Al o.

Btfort Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makc Tour Breath Smeetcr ‘

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barter Sol
U. SzAVED-eamon oe vai era, irelands LEADER. PARTICIPANT of

i

GRENAD-EAR! PVT. LEROY 
SAVATELU, LEATHERNECK, 
FHSHTlbKl ON GUADAUCANAl, 
RoilED ONTo AN EKPlODlNG 
GRENAOE. M E FuEW S1X 
FEET INTO THE AlR HE SuS 
tAiNEO MiNOR IKXRJES OKkY.

BARBEI SOL SAYS‘
A GoEBBEL'S UHE 

AINI WORTH A CM M E 
BUY BONOS EVERY TIME

URGE NO PIR6t'wr. MARIOM CARt, 
KARINE, DOMNED BE H IND JAP UNES, ES- 
CAPED WU£N PRIEMOLY HAtivES NUfcSED MIM 
BACK 10 HEALTM ANO CARRlED HIM RAST 
ENEMY LINES-IN A COFFIN.'
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Kareiviai užtroško nuo karščio
TRYS MIRĖ, VIENAS DINGO, KAI DALINYS 

PAKLYDO ( ALI FOKNĮJOS DYKUMOSE
Camp Young, Calif. — 

Trys kareiviai mirė ir vie
nas dingo, kai jų dalinys 
paklydo Californijos dyku
mose, kur karštis pasiekė 
124 laipsnius ar daugiau.

Šerifas T. H. Newman iš 
Yuma, Ariz. praneša, kad 
kai kurie paklydusių karei
vių sulaikė traukinį, šeši jų 
netekę sąmonės buvo atga
benti į Yuma ligoninę.

Mirusių ir dingusio var
dai nepaskelbti.

Camp Young kariuomenės 
vadai sako, kad tas 39 vyrų 
dalinys dalyvavo manevruo
se Chocolate kalnuose, kai 
atsiskyrė nuo kitų dalinių.

Atsiskyrusių pradėta ieš-

koti. Rado likusius dalinio 
narius (kiti buvo traukiniu 
pargabenti į Yuma, Ariz., 
anksčiau). Trys jau buvo 
mirę nuo karščio ir vienas 
dingęs. Kiti irgi sirgo nuo 
karščio ir vandens stokos.

Tą dieną karštis 
pasiekęs 124 laipsnius, 
jama, kad dykumose 
10 laipsnių aukščiau.

Geriausias batu 
taisytojas Amerikoje

Leon Drzewiecki, 5500 
Milvvaukee avė., buvo išrink
tas geriausiu batų taisyto
ju Amerikoje.

Kiekvienais metais 
tional Leather and 
Finders Assn. laiko 
kuriame išrenka geriausią 
batų taisytoją Amerikoje. 
Sprendžiama iš darbo geru
mo. kas tą garbę laimės.

Drzevviecki per 47 metus 
taiso batus. Sako, kad šian
dien biznis 90 procentų pa
didėjo dėl batų racionavi
mo.

Na- 
Shce 
vajų.

M----------------------------------------------------- S

Didžiausia lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MI A U S I AS • 
KAINAS.

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

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

RACIONAVIMO ŽINIOS
Antradienį Kainų Admi

nistracija Washingcone pa
skelbė naują racionavimo 
tvarką. Paaiškėjo, kad pa
gal šią tvarką sviesto punk
tų vertė bus pakelta. Kai- 
kurių kitų maisto produktų 
punktų vertė bus numušta.

Prasidedant rugpiūčio 
d. nauja tvarka palies se
kančius dalykus.
Sviestas: 10 raudonų punk

tų vieton 8.
Taukaį kepimo aliejai, 

shertening numušti 1 punk-^ 
tą nuo 5 iki 4 punktų vertės, 
o taukai nuo 4 iki 3. Oleo- 
margarine pasilieka 4 punk
tų vertės.

Šaldyti valgiai — ^vaisiai, 
uogos, žalios pupos (green 
ir Įima beans) eut corn, žir-i 
niai ir špinatai palikti 3 
punktai svarui.

Ponai dorių (tomato) skys
timas kilo 1 punktas svarui.

Šaldyti vaisiu skystimai 
numušti nuo trečdalio iki 
pusės punktų vertės.

Engiish eut Roast Beef — 
9 punktai.

Kiauliena (Bacon: plate 
& jovv! sųuares) punktų ver
tė nukirsta nuo 4 iki 3.

Picnic or shoulder slices
— 11 punktų.

Kiaulių kojos (su kaulu) 
vertė numušta nuo 2 iki 1 
punkto.

Meat Spreads (blėkinese 
ar stiklinėse dėžėse) numuš- A
ti nuo 6 iki 5 punktų vertės.

TIE LP TOURNAMENT

buvo 
Spė- 
buvo

Harold (Jug) McSpaden of Merion, Penn., (left) and 
Buck White of Greenwood. Miss., who tied for lead of 
what was to be finai game of All-American Open Tourna- 
ment at Tam O’Shanter near Chicago on Sunday, by tum- 
ing in identical scores of 282; play-off will be July 26.

S!0
Daugelis šio karo įvykių Duče”, Italijos 

yra aptraukti apgaulingos 
paslapties migla. Nė jokiu 
būdu negalima jų iškrapšty
ti, aikštėn iškelti. Kiti gi 
greit paaiškėja.

Tačiau vieno dalyko, ku
rio visi įdomaujamės, dar 
nežinome. Visi žiūrime į vie
nas kitą ir klausiame: kur 
Mussolini dingo?

Spėliojimų yra visokių. 
Tačiau tiesos dar niekas ne
žino.

Lėktuvas prieš kelias die
nas nusileido Lisabone, Por
tugalijoje. Tuojaus kilo gan
dai, kad jame buvo “11

diktatorius. 
Išlipo du vyrai — nė vienas 
jų nebuvo Mussolini.

Kiti spėliojo, kad Musso- 
liniui pasisekė pabėgti Švei
carijon.

Madridas pranešė “aukš
tų ir patikimų šaltinių” ra
portą, kad Mussolini suareš
tuotas.

Tačiau ir šiuo pranešimu 
aukšti sąjungininkų parei
gūnai nenori pasitikėti.

Vienok, klausimas: 
dingo Mussolini?” dar 
rištas.

Tai ypatinga šio 
paslaptis.

“Kur 
neiš-

karo

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Sūnus apvogė tėvą
15 metų vaikas apiplėšė 

savo tėvų namus. Jis paėmė 
350 dolerių pinigais ir 228 
dolerių vertės brangenybių. 
Jam padėjo jo giminaitis.

Sūnus, Norman Mastus. 
15 metų, drauge su Everard 
Reynolds įsibriovė į savo tė
vo namus sekmadienio va
kare, kada žinojo nieko ne
rasiąs namie. I

Jo motina ir tėvas buvo 
perslskyrę. Motina vedė kitą 
vyrą kurio vardą sūnus pa
sisavino.

Jo giminaitis Reynolds 
pirmiau sėdėjo kalėjime už 
apiplėšimą. Masters teisina
si, kad apvogė tėvą Rey- 
noldo patariamas.

Tai pamokinimas vengti 
blogų draugų.

I

Sudegė karo dirbtuvė
Trečiadieni sudegė viena 

Chicagos karo dirbtuvių. 
Dirbtuvė D. A. Mato & Co„ 
1456 Montana st., visiškai 
sudegė. Dvi kitos mažos ka
ro įmonės buvo sužalotos. 
Penki ugniagesiai buvo su
žeisti. •

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

DlRBTUVfcS

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

X Kan. dr. J. Starkus, 
šiuo metu besidarbuoją? E- 
lizabeth-, N. J., vakar atvy
ko į Chicago dalyvauti savo 
pusbrolio kun. Igno Albavi- 
čiaus 30 metų kunigystės 
sukakties iškilmėse,

X. V iktorija Tūbelienė, 
5015 Kejimore Avė., jau grį
žo namo iš ligonines po sun
kios operacijos ir palengva 
atgauna pilną sveikatą. O- 
peraciją jai darė dr. N. Ash- 
menckas, lietuvaitė.

X Vincas Grinevičius iš 
Harrison. N. J., leidžia a- 
tostogas Chicagoj. Miesto į- 
domybes jam parodo S. Gim- 
butaitė.

Racionavimo dienynas

Liepos 31 d. baigiasi rau
donos P, Q, R ir S serijų 
stampos.

Rugpiūčio 1 d. įsigalioja 
mėlynes R, S ir T stampos.

Rugpiūčio 7 d. baigiasi 
mėlynos N. P ir Q stampos.

Rugpiūčio 15 d. stamp 13 
Ration Book No. 1, gera dėl 
5 svarų cukraus, nustoja 
vertės.

Rugpiūčio 8 d. raudonos 
V stampos nustoja vertės.

Rugpiūčio 11 d. paskutinė 
diena vartoti kavos štampą 
No. 22. « «

Rugpiūčio 31 d. raudonos 
T, U, V ir W štampų serija 1 
baigiasi. * #

Rugsėjo 30 d. paskutinė 
diena 5 periodo kuro alie
jaus kuponams. Taip pat pa- 

, skutinė diena padangų pa
tikrinimui A knygučių savi
ninkams.

Spalių 31 d. paskutinė die
na dėl štampų 15 ir 16 pir- 

I moję racionavimo knygutė
je (Ration Bcok No. 1). šio
mis stampomis galima gau
ti 5 svarai cukraus kenavi- 

, mo reikalams. Paskutinė
PrigČr$ diena batų štampai No. 18.

• _____________
Viena 8 metų mergaitė

prigėrė Michigan ežere prie favernaNorth Avė. beach. Kartu su TaVCrną,

dviem, savo amžiaus drau sušaldė savininką 
gėm ji žaidė vandenyje ne
gilioje vietoje. Braidyda- Antradienį vagis apipiešė 
mos vandenyje mergaitės tavern^ 7155 Wentworth 
per toli nuėjo. Dvi mergai- SatveJe- Savininkas sako, 
tęs ištraukė vaikai, bet vie- kad va?ls i®^3 užsisak® ge
ną Shirley Weyhrnell:o ne- rimo- Savininkas atidarė di- 
spėjo ištraukti iš vandens. delio šaldytuvo duris. Vagis 

įstūmė savininką Michael 
Foy į šaldytuvą ir užtrenkė 
duris. Foy tik už 15 minu-

Daugiau mėsos
Karo maisto administraci

ja antradienį pranešė, kad 
mėses produkcija kyla.

Jautienos bus pagaminta 
šią savaitę apie 107,000.000 
svarų. Tai 10,000.000 dau
giau. negu praėjusioje savai
tėje.

Kiaulienos 186,000,000 sv. 
— 12,000,000 svarų mažiau 
negu praėjusią savaitę.

Veršienos 8,000,000 svarų. 
Daugiau nei pereitą savaitę, 
bet 42 procentais mažiau 
kaip pereitais metais.

Avienos ir baronienos 18.- 
000,000 svarų — 20 procen
tų daugiau už praėjusią sa- į 
vaitę.

l

Chicagos lietuvis 
operoj "Rigcletto”
Chicagos American Opera' 
Company statys gražią ope
rą “Rigoletto”, ketvirtadie
nį, rugpiūčio 12 d.. LaSalle 
Auditorijoje. Svarbiausi ro
lė tenka atsižymėjusiam; 
Chicagos lietuviui daininin- 
kui — Algirdui Braziui. Al
girdas Brazis neseniai atsi
žymėjo viename Grant Park 
koncertų, kuriame buvo so
listas. Džiugu, kad lietuviai 
vis kopia aukščiau į meno 
viršūnes.

Blackoiif lllinois
Visoje Elinois valstybėje, Prisišaukė pagalbos. Va

išskyrus Chicagos miestą, 
įvyks aptams nimas (Black- 
cut). Norima išbandyti na
minius civilinės apsaugos 
vienetus.i

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

TN A "R A R 'ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

v

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 8:20 valandos popiet

gis išsinešė 86 dolerius.

Daugiau darbo 
mažuose miestuose

60 vaikų nuo 14 iki 17 me
tų amžiaus išvažiavo dirbti 
Du Page kauntės kornų 
ūkiuose. Vaikai apgyvendin- 

i ti St. Procopnes kolegijoje. 
Lisle, III. Jie mokės 9 dole
rius į savaitę už valgius, 
guolį ir naudojimąsi mokyk
los atvangos įtaisų. Jiems 
mokės nuo 40—45 centus 
per valandą už jų darbą.

Sužeistas lietuvis 
kareivis

pa-

i

Karo departamentas 
skelbė naują sąrašą kovoje 
sužeistų kareivių. Jų tarpe 
yra. rodos, ir vienas lietu
vis: Staff sergeant John P. 
Matunas. sūnus Beth Matu- 
nas, 3400 S. Union avė.

Karo bonai sumažinti
Iždo departamentas pra

neša, kad karo bonai netru
kus bus sumažinti. Prašome 

i nenusigąsti, nes vertė pasi
liks kokia buvo — tik bonu- 
didumą numuš.

Mat, tokiu būdu, sakoma, 
kad valdžia sutaupys popie- 
rio ir pinigų apie 1.750,000 
dolerių per metus. Nauji bo
nai bus 7"ix4'2 colių for
mato — maždaug pusė 
bartinio dydžio.

d a-

X Anna Kaskus ir Rapo
lo Juškos didžiuliam kon
certai Chicago Civic Opera 
Hcuse ruošiasi ne tik čika- 
giečiai, bet apylinkės mies
telių lietuviai. Maywood, 
Belhvood ir Melrose Parke 
susidarė net komitetas, kad 
aprūpinti tikietais norinčius 
iš anksto įsigyti. Kitoje vie
toje yra pažymėtos vietos, 
kur galima gauti tikietų.

X Jonas Brazauskus, ži
nomas Brighton Park vei
kėjas, Federacijos 19 sky
riaus užvakarykščiam susi
rinkime išrinktas atstovu į 
būsimą Amerikos Lietuvių 
Konferenciją, Pittsburgh, 
Pa., rugsėjo 2-3 dienomis.

X Leitenantas S. B. La- 
parskis, parvyko is kariuo
menės 15-kai dienų poilsia 
pas savo tėvelius, gyv. 3358 
S. Lituanica Avė. Jis buvo 
populerus jaunuolis, narys 
Šv. Jurgio parapijom komi
teto. Kariuomenėj Camp 
Lee, Virginia, baigęs Qaart- 
er Mast ar School, 
į leitenantus.

X J- Bartokas 
quette Park, TT. 
Bendradarbių 5-to 
nenuilstantis
Vargdienių Seserų Gildos 
piknikui prisiuntė $1.00 už 
knygutę tikietų. Labai ačiū 
maloniam geradariui.
* X Anna Kaskas koncer
tui remti Ciceroj vakar į- 
steigtas stiprus komitetas, 
į kurį įeina daug žymių vei
kėjų. Pats klebonas kun. Ig. 
Albavičius žada komitetai 
daug padėti. Kaip žinome, 
koncerto pelnas skiriamas 
A. a. Kun. J. Navicko Fon
do užbaigimui.

X • Draugo” administra
cijos ir spaustuvės darbi
ninkai — broliai St. Mont- 
vydas ir Jonas Seibutis a- 
tostogauja Kenosha, Wis. 
Abu yra meškeriojimo mė
gėjai, 
daug 
luck.

pakeltas

iš Mar- 
Marijonų 
skyriaus 

sekretorius,

/

I

1 Chicagoje darbininkai 
dirba didesnes algas negu 
pietų lllinois valstybės gy
ventojai. Tačiau mažuose 
miestuose yra daugiau dar- 

Division of 
Research. Iš- 
dėl laikotar-

už-

bo, pareiškė 
Statistics and 
leisti daviniai 
pio nuo gegužės 15-tos d. iki
birželio 15-tos d. rodo, kad 
tai penktas iš eilės mėnuo, 
kuriame išmokėta vis dides
nės algos.

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

Uraganas Texas 
valstybėje

Uraganas apgriovė didelį 
skaičių Texas valstybės pa
kraščių miestus. Sukelta 
virš 2.000.000 dolerių nuo
stolių. Vėjas pūtė 100 mai
lių į valandą greitumu, vie
noje vietoje pasiekdamas į 
net 132 mailes į valandą. 
Didieji Houston ir Galveston 
miestai daugiausia nuken
tėjo.

Gelbės pokarinę 

pramonę
Pranešta, kad jau daromi 

planai lengvesniam ir grei
tesniam Chicagos miesto po
karinės pramonės pertvar
kymui. Pripažinta, kad bus 
daug sunkumų ir kliūčių, 
kurios trukdys pokarinei 
pramonei atsistatyti. Tat, 
pradėta iš anksto ruošti pla
nai pokarinę pramonę Chi
cagoje pertvarkyti.

o Michigan ežere yra 
ir geros žuvies. Good

Adomas Banys. 3309

i

.X
S. Lituanica Avė., po sužei
dimo automobiliu tris mė
nesius sirgo. Dabar pilnai 
pasveiko ir nuo liepos 26 
dienos grįžo į darbą. Jis 
yra nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas.
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