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...“and that government of 
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from the earth.”
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Vol. XXVII

OKUPAVO MUNDA, CATANIA, OREL !
Amerikiečiai baigia užimti Munda

Apsupa paskutinius japonų garnizonus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp^ 5.—Šios 

dienos komunikatas sako Amerikos kariuomenė dasimušė 
pirmyn pro didelę japonų opoziciją iš abiejų galų Munda 
aerodromo, ir baigia apsupti japonų garnizonus ten.

Amerikiečiai pietų pusėje aerodromo dasivarė maž-

nario, 
apsi- 
pri-|

I
I

daug iki aerodromo centro.
Iš šiaurės, amerikiečiai 

kariai nuo šiaurrytinės Bib- 
olo kalno pusės jau nužygia
vo į vakarinę pusę, apie vie
ną mylią j šiaurę nuo aero
dromo rytinio galo.

Anot vieno štabo 
svarbiausieji japonų 
gynimo elementai jau 
baigti.

Japonai laiko kalną.
Vėliausiais raportais, ja

ponai dar laiko Bibolo kal
no viršūnę ir joje turi įtai
sę kanuoles. \

Lakūnai, kurie iš lėktuvų 
apšaudė priešus, sakė jie 
matė kaip 200 ar 300 japo
nų bandė pasislėpti vande-1 
nyse į vakarus nuo aerodro
mo.

Amerikos
tė 45 tonus bombų ant prie
šo pozicijų Gurasai ir Kin- 
du apylinkėse, prie Mundos. 
Anot raporto, bombavimas 
ir smarkus amerikiečių pės
tininkų puolimas pralaužė 
japonų linijas.

bomberiai nume

Kovoja Naujoj Gvinėjoj.
Tuo pačiu pranešimu sa

koma aštrios kovos vyksta 
ir Naujoj Gvinėjoj, prie Bob 
dubi kaimo, apie 4 mylias 
nuo japonų Salamaua bazės.

Amerikiečiai pralaužė ja
ponų apkasų liniją, kuri, sa
koma, esanti svarbiausioji 
japonų gynimosi linija ryti
nėj Munda pusėj. w 

Nušauta 13 lėktuvų.
Japonų lėktuvai bandė 

pakenkti alij antų žygiavi
mui bombuoti amerikiečių 
pozicijas ant Rendova salos. 
Orinėse kovose, sąjunginin- šio mėnesio 
kų lakūnai nušovė 13 japo
nų lėktuvų. Du sąjunginin
kų lėktuvai taipgi dingo.

Sąjungininkų mažesnieji 
lėktuvai netikėtai užpuolė 
japonų lėktuvų bazę Short- 
land saloje, kur sunaikino 
septynius lėktuvus, tris ka
reivinius ir vieną transpor
to laivus, ir apšaudė japonų 
priešlėktuvines pozi c i j a s, 
uostus ir sandėlius Popor- 
ang saloje.

Berlynas greit jaus 
didelį bombavimą

LONDONAS, rugp. 5. — 
Naciai ieško priemonių ap
saugoti savo sostinę Berly
ną nuo tokio likimo, koks 
ištiko Hamburgą. Sąjungi
ninkų bomberiams sunaiki
nus Hamburgo miestą, avi
acijos vadai neslepia fakto, 
kad jie dabar skaito Berly
ną sekančiu didžiuoju bom
berių taikiniu.

Sąjungininkų vadų nuo
mone, užteks tarp 25,000 ir 
30,000 tonų bombų, kad su
griauti Berlyną, čia kalba
ma, kad atakos ant Berlyno 
prasidės kaip tik naktys pa
sidarys ilgesnės.

Atakavo vokiečių laivu 
statybos fabrikas

LONDONAS, rugp. 5. — 
Sudėtinis anglų-amerikiečių 
pranešimas sakė Amerikos 
vidutinieji bomberiai vakar 
atakavo ašies valdomus lai
vų statybos fabrikus Le 
Traite, Prancūzijoje, o an
glų bomberiai atakavo Poix 
ir Abbeville aerodromus.

(Italijos žmonės vis 
reikalauja taikos

Grįžę lakūnai raportavo 
gerus bombavimo rezultatus 
kaip ant prieplaukų ir fab
rikų, taip ir ant priešo pak
raščio aerodromų.

Bombos Le Traite krito 
tiesiai ant elektros stoties, 
motorų fabriko, ir prieplau
kos. Šis laivų statybos fab
rikas randasi ant Seino u- 
pės. Ten statoma destroje- 
riai bei kareiviniai ir torpe
diniai laivai.

BERNAS, rugp. 5. — Ko 
Italijos žmonės labai nori 
yra nurodoma užrašuose 
ant sienų. Tie užrašai sako: 
“Mes norime taikos ir dar
bo.” “Vokiečiai turi apleisti 
Italiją.” “Mirtis Badoglio 
ir karaliui.” Tai aiškus įro
dymas, kad italai nebenori 
toliau kariauti.

Tai buvo vienuolikta A- 
merikos vidutiniųjų bombe
rių misija 10 dienų laikotar
py. Jie jau įrodė savo ver
tę, skrisdami tuo metu, ka
da didieji bomberiai nenau
dojami.

Britų, kanadiečių ir ame
rikiečių mažieji lėktuvai ly
dėjo bomberius, bet nesusi
tikta su jokiais priešo lėk
tuvais. Kiti obzervatoriai iš 
to darosi išvadų, kad vokie
čių karo aviacijai pradeda 
stigti lėktuvų.

Italijos cenzūra šiuo laiku 
yra tokia pat kieta, kaip 
buvo Mussolinio laikais. 
Laikraščiai užpildyti straip
sniais raginančiais italus to 
liau tęsti kovą.

Negalima pasakyti kaip 
ilgai italai duos Premjerui 
Badoglio svyruoti. Iš visko 
matosi, kad tai nebus ilgai, 
šios dienos susirinkimas Ita 
lijos tarybos neturės jokios 
reikšmės jeigu jos nutari
mai neves prie taikos ir 
maršalo Badoglio rezignaci
jos.

Nebeleis vokiečiams 
važiuoti per

LONDONAS, rugp. 5. —' 
> 15 d. Švedija

atšauks savo leidimą Vokie
tijai pervežti ginklus ir ka
riuomenės dalinius per Šve
diją. Tuo būdu naciai turės 
-reikmenis ir karius laivais 
pristatyti Norvegijon, kas 
duos anglų ir sovietų sub- 
marinams ir ,alijantų bom
beriams progos juos pulti.

Naciai turi apie 200,000 
kareivių ir apie 100,000 ci
vilių darbininkų Norvegijo
je. Iki šiol Švedija leisdavo 
vokiečiams kasdien naudo- 
tis vienu traukiniu į kiek
vieną pusę.

Iš patikimų šaltinių sako
ma Švedijos pranešimas Vo
kietijai apie leidimo atšau
kimą buvęs tiesioginis, be 
jokių išsiteisinimų. Praneši
me buvo duotos tokios prie
žastys: Švedija nenori suga
dinti savo santykius su Nor
vegija ; švedai susirūpinę 
apie pradėjimą didelių karo 
veiksmų Norvegijoj.

Švedija davė leidimą lie
pos 5, 1940, paaiškindama, 
kad karas tarp Norvegijos 
ir Vokietijos baigtas.

SKELBKITĖS “DRAUGE’’!

Karalius neišdavė 
Mussolini

MADRIDAS, rugp. 5. — 
Šiandien pranešama, kad 
Italijos karalius mandagiai, 
bet stačiai, atsisakęs išduo
ti Benito Mussolini vokie
čiams. Karalius atsakęs 
Reichsmaršalui Herman Goe 
ringui, kurį Hitleris pasiun
tęs į Rcmą ištirti Mussoii- 
nio atleidimo priežastį. Sa-

»

žiniomis iš Milano, pade- Goeringas pranešęs
tis Italijoj prastėja kasdie
ną. žmonės, kurie džiūgavo 
kuomet Mussolini buvo at
statytas, dabar klausia ko
dėl jis buvo atstatytas jeigu 
nesitaikoma su sąjunginin
kais.

karaliui jog Hitleris susirū
pinęs Mussolinio gyvybe, 

;jeigu jis pasiliksiąs Italijoj.

Nauju Badoglio įsakymu, 
didelės bausmės gręsia ita
lams, kurie drįs klausyti 
britų ar amerikiečių radio 
programų.

Apšaudo angly krantą
LONDONAS, rugp. 5. — 

Vokiečių didžiosios kanuo- 
lės iš Prancūzijos vakar nak 
tį apšaudė pietrytinį Angli
jos pakraštį. Tai pirmas 
toks apšaudymas per mėne
sio laikotarpį.

NACIAI BĖGA

ACME PHOTO

Pranešama, jog vokiečių kariuomenė bėga iš Orei mies
to, per 13 mailių platumo koridorių, ir palieka didelius 
kiekius atsargų ir nesugadintų ginklų.

-------------------------------- --------—- ----- .------------------------------- ------------------------------------------------------------------------

ko-

BRITAI UŽĖMĖ CATANIA MIESTĄ
Amerikiečiai artinasi prie Messina
SĄJUNGININGŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 5.— 

' Britų aštuntoji armija šį ryt užėmė Catania, tris dienas 
po ofensyvos pradžios. Jie vakar perėjo Dittaino upę, 
paskutinę barjerą prieš patį 
miestą, ir šį rytą užėmė 
miestą, kuris yra antras di
džiausias visoj Sicilijoj.

Šio miesto užėmimas nuro 
do pabaigą Sicilijos kampa
nijai.

Vokiečių kariuome n ė m s 
tame mieste yra tik du išė
jimai. Vienas yra Paterno- 
Adrano keliu aplink Etna 
ugniakalnį, antras pakraš
čio keliu į Messina.

Pirmąjį kelią tuoj pasieks 
amerikiečiai ir kanadiečiai, 
o antrasis kelias jau buvo 
du kart bombarduojamas 
sąjungininkų karo laivų. 
Numatoma, kad karo laivai 
ir vėl bombarduos tą pak
raščio kelią jeigu ašies ka
riuomenės bandys juo nau
dotis pasitraukimui.

Dar reikės kovoti.
Nors matosi galas Sicili

jos vajui, dar reikės smar
kiai kovotis, kadangi ašies 
jėgos veikiausiai desperatiš
kai ginsis prie Randazza.

Pakeliui iš Nicosia į Ran- 
(dazza, dideli mūšiai vyksta 
Troina mieste.

Nežiūrint didelio ašies pa 
sipriešinimo, sąjungini n k ų 
kariuomenės progre s u o j a

visu frontu. Anglų kariuo
menė taipgi užėmė Paterno, 
12 mylių nuo Catania, kas 
sudaro didelį pavojų nacių 
linijos kairiąjam sparnui.

Nepasakoma kur dabar 
randasi Amerikos septinto
ji armija, bet spėjama, kad 
ji dabar artėja prie Cape 
Orlando, kur norint tarpe 

| San Fratello ir Militello, žy- 
giuodama ant Messinos.

Atakuoja Italiją.
Mūsų lėktuvai šiuo laiku 

perkėlė savo atakas nuo Si
cilijos į Italiją ir atakuoja 
geležinkelius vedančius į 
Reggio Calabria ir Catana- 
zaro. Abiejose vietose su
naikinta geležinkelių linijos 
ir aliejaus tankai.

Amerikos didieji bombe
riai vakar atakavo subma
rinų bazę Napolį. Jie ten nu
šovė tris priešo lėktuvus.

Anglijos bomberiai vakar 
naktį bombavo Messina ir 
Battipaglia.

Kartas nuo karto ašies 
lėktuvai bando atakuoti Pa
lermo, kurį sąjungininkai 
bombomis apgriovė ir dabar 

! apvalo. Sekmadieny 30 vo
kiečių bomberių ten padarė 
mažus nuostolius.

Rusai baigia varyti nacius iš Orei
Vokiečiai bėgdami palieka ginklus
MASKVA, rugp. 5.—Sovietų kariuomenė šiandien

voja su naciais Orei miesto gatvėse. Vokiečiai smarkiai 
priešinasi, vartodami net tankus gatvių kovose, bet tas jų 
kovojimas išrodo tiktai kaip 
apgynimas jų besitraukian
čios kariuomenės, o ne ban
dymas atsilaikyti.

Raportai iš fronto sako 
vokiečiai vis dar priešinasi 
į šiaurvakarius ir pietvaka
rius nuo Orei, ir kad jie daž 
nai kontratakuoja rusus 
grupėm 15 iki 25 tankų.

Sovietų bomberiai atakuo
ja priešo linijas prie kori
doriaus per kurį vokiečiai 
bėga iš Orei.

Paliko reikmenis.
Miestas buvo užimtas po 

24 dienų didelių kovų, ku
riose rusai naudojo savo 
mechanizuotas, raitelių ir 
pėstininkų divizijas puolant 
rusus iš trijų pusių. Mas
kvos pranešimas sako vo
kiečiai bėgdami paliko labai 
daug amunicijos ir kanuo- 
lių.

Anot sovietų, 2,500 nacių; 
buvo užmušta ir 18 tankų 
sunaikinta kuomet rusai at
metė vokiečių kontratakas 
Orelo gatvėse.
* Vokiečiai Orei - Belgorod 
sektory pradėjo savo senai 
lauktą ofensyvą, kuri buvo 
skaitoma kaipo Hitlerio di
dysis ir desperatiškas ban
dymas prasimušti iki Mas
kvos. Rusų linijos, tačiau, 
tą nacių ofensyvą atlaikė ir 
pradėjo savo ofensyvą, kuri 
dabar baigėsi Ore! miesto 
užėmimu.

MIRTIES BAUSMĖ 
SABOTA2NINKAM

LONDONAS, rugp. 5. — 
Vokiečių kontroliuojamo Pa 
ryžiaus radio pranešimu, 
dėl vis didėjančio sabotažo 
Balkanų valstybėse naciai miestų Ruhr ir 
okupantai taikys mirties 
bausmę visiems tiems as
menims, kuriuos jie ras kal
tais.

OPA užsaldys vartotų 
automobiliu kainas

WASHINGTON, rugp. 5. 
—Sakoma kainų administra 
ei ja greitu laiku nustatys 
aukštumą kainų už vartotus 
automobilius. Pasak prane
šimo, naujasis įstatymas 
nustatys kainas pagal mo
delį.

Sakoma automobilių par
davėjai taipgi pageidauja 
kokią norint automobilių 
kainų kontrolę.

Anglai atakavo Rhein |Vsi bombuos Romą 
ir Ruhr apylinkes

i LONDONAS, rugp. 5. — 
Šiandien pranešta apie nau- 

i jas anglų bomberių atakas 
ant Vokietijos industrinių 

Reinlando 
apylinkėse. Visi anglų lėk
tuvai saugiai grįžo.

Britų karo laivai puolė 
aštuonis vokiečių “E” lai
vus prie Calais. Tris jų nu- j 
skandino ir ketvirtą sužalo- i 
j°.

Berlyno radio pranešimu,;
: jų laivai nušovę 10 anglų 
lėktuvų, kurie bandė juos 
atakuoti. Anot jų, britų tor
pediniai laivai atakavę Vo
kietijos konvojų prie Dun- 
kirko, bet vokiečiai tą puoli
mą atrėmę.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
5.—šiandien pranešta, kad 
sąjungininkai mano atnau
jinti savo atakas ant Romos 
miesto. Sakoma vien tik 

į prastas oras sulaikęs Romos 
bombavimą vakar naktį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

I
Daugiau kiaulienos

WASHINGTON, rugp. 5. 
—Karinė maisto administra 
ei j a pranešė jog skerdyk-i 
loms rugpiūčio mėnesy lei- j vyriausybė pakeista laikina 
džiama parduoti daugiau 
kiaulienos civiliams gyven
tojams.

IŠ MASKVOS. — Apra 
Orei miesto okupavimo, spe
cialus Maskvos radio prane
šimas sako rusai užėmė ir 
Belgorod, 
apie 
vių.

IŠ 
Karo 

  i Stimsonas šiandien parelš- 
_ , , i kč, kad nacių pralaimėjimas
Rczigndvo San Martino orei mieste yra didelis smū- 
valstybės vyriausybė igis aH,L

BERNAS, rugp. 5.^Pra- 
nešama, kad vakar rezigna
vo San Marino vyriausybė 
po to, kaip jos gyventojai' 
ruošė priešfašistines demon 
st racijas.

Sakoma jos profašistiška

tuo apsupdami 
milijoną nacių karei-

WASHINGTONO. — 
sekretorius Henry L.

v* •“* •

IŠ ITALIJOS. — Romos 
radio šiandien nieko nemi
nėjo apie Italijos vyriausy
bės posėdį, kuriame turėjo 
būti aptariama taikos reika-

I lai.
I

i
I

JAU UŽĖMĖ MUNDA!
Sąjungininkų Štabas Aus

tralijoj, rugp. 5.—Amerikos 
kareiviai jau užėmė japonų

ORAS
Giedra. Vėsu.

taryba iki įvyks rinkimai.
San Marino yra mažytė

Europos seniausia valstybė-i Munda aerodromą New Gė
lė. Ją apsupa vakarinė Ita- orgia saloje, ir dabar baigia 
Ii ja. San Marino turi apie, išvalyti tuos kampus, kur 
15,000 gyventojų. Į dar randasi japonai.
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Nepaprastos vaišės 

sumims
Kazlauskai, gyveną gra- 

žiam ūky už 3 mylių nuo 
Valparaiso, Ind., šiomis die
nomis susilaukė nepaprasto 
džiaugsmo: sūnus Aleksas, 
tarnaująs kariuomenėj, par
vyko 10 dienų paviešėti pas 
tėvus. Tuo pačiu metu. par
vyko ir jo pusbrolis (moti
nos sesers sūnus) Pvt. Juo
zapas Namavičius (Nomoff), 
iš Chicago.

Kazlauskai yra Labai sim- bai dėkingas už meilę visos 
patingi žmonės. Ne tiek tų- giminės ir draugi], o ypač 

savo sužadėtinės ir jos ma
mytės.

Kareivių paveikslai vė? 
liau bus patalpinti “Drau-; 
ge.” Korespondentė

I

dukterim Terese iš Gary, 
Ind., tėvas Kazlauskienės, 
Jonas Kunjckis su dukterim 
Terese iš Gary, Ind., na, ir 
“Draugo” korespondentė tu
rėjo progos šioje linksmoje 
puotoje dalyvauti. Be šių 
paminėtų, buvo daug apy
linkės ūkininkų.

Alekso Kazlausko stovyk
la buvo Baltinjore, Md. per 
tris mėnesius. Dabar perkel
tas į New York. Sūnus la
bai patenkintas iškeltomis 
jam vaišėmis. Linksmas ap
lankęs namus ir tėvus ir la-

PRIEŠ įvykstant KATASTROFAI įpratinami prie lietuvių ir tiek svarbu turėti daug at- 
supažindinami su lietuvių stovų, kiek kad tie atstovai 
tauta. Daugelis jų tikrai su- būtų tinkami numatomiems 
sidomėję ir pamylę lietu- darbams; kad suvažiavę ga- 
vius. lėtų būti aktyviais visur, o

Šiomis dienomis tariama- ne tik ranką pakelti, kuomet 
si, kad ką nors pasiųsti į eina balsavimai. Jei važiuoti 
Lietuvių Konferenciją Pitts- tik dėl rankos pakėlimo, tai 
burgh P<. Daugelis nori, ar apsimoka draugijai ar 
kad kapitonas P. Labanaus- organizacijai lėšuctis.
kas važiuotų į tą Konferen- Šv. Kazimiero parapijos 
ciją, bet jis sako, jog var- piknikas įvyks rugp. 15 d., 
giai galės, nes pareigos ne- f Arroyo Seco Park, prie 61 
leidžia.

Kaslink tos Konferencijos 
ir ten vykstančių atstovų, 
mano nuomonė yra, kad ne i

Avė. Piknikas bus su gerais 
pietumis ir kitokia progra
ma. Kviečiame visus.

J. K. Mikas

Va

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

ri gražų ūkį, bet yra žymūs 
biznieriai — “dealer in ii ve-į 
stock”, todėl visoje apylin
kėje gerai žinomi. Džiaugs
mui grįžusio sūnaus iškėįė 
nepaprastas vaišes, sukvie
tė gimines ir draugus į sa
vo ūkįi, iškepė aviną ant ieš
mo ir parūpino gėrimo. Vai
šėse dalyvavo ir kitas jų 
sūnus, kuris Valparaiso .u- 
niversitete mokinasi į dan-' 
tistus.

Puotaujant susidarė pro
ga dainų mėgėjams. Susi
organizavo choras, na, ir 
dainavo taip kaip Lietuvoj. 
Lietuviškų dainų aidai ėjo 
per apylinkės miškus ir to
li, toli.

Kareivis Aleksas Kazla.us 
kas yra susižiedavęs su Sei
mą Meškiūte iš Valparaiso. 
Ji savo akordinu pagriežė, 
šokiams. Sužadėtinė buvo su' 
savo broliu o su juo ir dau
giau apylinkės jaunimo.

Svečių ir giminių buv^ 
daug. Pažymėtini Kazlaus
kienės sesuo su vyru Narna- 
vičiai ir jų sūnus Fvt. Juo
zapas, kuris kariuomenėj y- 
ra Medical Corp, brolienė 
Nellė Namavičius, Kazlaus
ko sesutė ir švogeris Oške- 
liūnai iš Chicago, Rastenis 
su žmona iš Chicago, biznie
rius S. Bukas iš Chicago j 
Šimkienė iš Chicago, Kaz
lauskai su šeima iš Gary 
Ind., Ona Brazauskienė sv

Į

Naciai suėmė
— Spaudos žiniomis, ats. 

majoras Jonas Pyragius pa
skirtas generalinio tarėjo 
vidaus reikalams pavaduo
toju.

Yra žinių, kad ats. pulk. 
Narakas, kuris ėjo tas pa
reigas anksčiau, esąs vokie
čių suimtas.

Nauju Šiaulių apskrities 
viršininku paskirtas ats. pik. 
šešplaukis. Jo pirmtakas — 
J. Noreika — irgi esąs su
imtas.

-»

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

8YKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuria — 

Specializuoja
lame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit IluoM nuo 
patrūktmo bėdos.

C I A L —
Iškirpkite žj skelbimą, ir priduo- 

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

IkMANKSTINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trestai eu**.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Custom Appliancaa for 17 yra.
36 S. STATĖ, RM. 910, STA. 4168
Dali/ lt A-M. *T11 5; Mos.. Fri. TU B P.M.

Soturday TU 1. Sandą/ i U t

Bis yra specialia raralnlmo bandymas Ir 
nebus kitose lai kraičiuose. Talpai. Ms 
pasiūlymas nebus atkartotas.

“Draugas" Acme photo

Majoras Wįlliam Dee Beeker mosikuoja ranka lipant į 
sklandytuvą, kuris po kelių minučių vėliau sudužo St. 
Louis airporte. žuvo visi. Su Beeker buvo Thomas N. 
Dysart, teisėjas Henry L. MuelLer, ir Lt. Coi. Paul H. 
Hazelton.

extraTextra!
DR. S. WEINE, OJ).

I

mus visas praeitas 
buvo tikrai šiltas, 
retai liepos mėnesį 
taip šilta. Bet tai ir

\
1 ■—■■■■ i ■ ■■ ——r ■■

"liui taikos. Po pamaldų ro
domi krutamieji paveikslai. 
Į pamaldas susirenka ties 
lietuvių, kiek ir svetimtau
čių. Tuo būdu svetimtaučiai

Iš Los Angelės 
padangės

Pas 
mėnuo 
Labai 
čia esti
gerai, nes visur vasara. Lie
tuvių judėjimas auga pa
lengva.

šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje pralotas J. Ma- 
ciejauskas ketvirtadienių va
karais yra įvedęs Šventąją 

‘ Valandą išprašymui pasau-

Praves Wonderfui 
For Itching' Skin 
To soo the itehing, burning skin, apph 
medicated liųuia ŽEMO—a Doctorj 
formuia backed by 30 years contmų. 
oussuccess! For ringworm symptoms, 
eezema, athlete’s foot or blemishea 
due to eztemal ca-jse, apply ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
ęold. One trial convinces. Only 35į. 
Also 60f and $1.00.
-------------- >šbklvl v

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOE 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETBISTAI
JŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

1/

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Offics teL YABd* 4787 
Namų teL PBOapeet 1980

TeL CANal 6122

DR, BIEŽIS.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868
Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
19 4 3

Tel YABda 9248

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nru> 9 vaL ryto iki ‘8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL OANal 0257
Beg. teL: PEOspect 6669

DR. P.Z. 2 ALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Becidancija: 6600 So. Arteaan Are 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

R iki O vai vakar*

'f '

r

2310 WĘST ROOSEVELT ROAD

SPRINGTI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių }au 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKJT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Boose- 
velt Furniture Kompan’- 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-^ 
kimas visokių 
spalvų apdąn, 
galų.

’ • * t
2-jų • 

ŠMOTŲ 
Kainos

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių/aptemimo, nervuo- ] 
tarno, skaudamą akių karštį, atitai-1 
so trumparegystę ir toliregystę. 1 
Prirengia teisingai akinius. .Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama į ų^okykloa vaiku*.

KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS

at>

ROOSEVELT
FURNITJRE COMPANY

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PBTRAS

Sekretorius
DABABTENB 
DTVIDENTę 
KATA

P. KEZON 
ir Iždininkas 

4%
1751 W. 47th Street

““ ”* “* DR. G. SERNER
4712 South Ashland A v. LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’

Phone TAKOS U7> 25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso teL VIRginia 0086
Beridendjoi taL: EEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

/

Tel YARds 5921.
Ras.: KENvood M07.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

TeL YABd* 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTENSMS įaEMOMS 

NUOŠIMČIO RAJOMS.
. 9 - 

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyri’u iš priežas
ties spalvų peregėjinio — (color 
ulindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

R1 ■41
S

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadiriais, Trečiadieniai* 

ir šeštsdiflūiai* 
Valanda*: 3 — 8 poniai.

AR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI- 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos}

TeL MIDw»y 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki A 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8io0 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai diena

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KED»e 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:36 vak.

SakmaHieniaia pagal nutitartm^

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — taa 
yra kilnu* žmogų*.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

TAPKITE FINANSINIAI NEPKIKLACSOMJ t
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan M- 
suranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8LA EB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINIS (STAIGA 

— 46 Metai Setantago Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIAHON
TEL. CALUMET 4118 Jm. M. MoierU, Itoc’y. 8238 SO. HALSTED ST.

(Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam «y- 
venimui. Saucoklts taa Įstodami 
liegsamlnuotl jas modernttktaiuta 
metodą, kurta regėjimo mokslo 

gali rrtelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pataite* 
vta* akių jt—..

Dr. John J. Smefnna 
Dr. J. J. Smstana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Aveirat

Kampas lA-toe
TeMonaa: C AM AL 06**, CMotgc 

onsO VALAMDOS: 
Kasdien •:*• a m. iki >:>• *. m. 

Trettad. ir i tat a A »:»• a. m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofise TeL............... VIBgfada 1889

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Arehsr Avenae 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
ir ftalmi. tilr «r>«rf tarta*.

$500. U. S. War Bonais DRAUGO LABORDAY PIKNIKE

Split by PDF Splitter
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Meksika - Įvairumų kraštas
Rašo kun. Juozas Jusevičius

Man seniai 
kyti Meksiką, 
rėjau progos, 
proga pasitaikė.

rūpėjo aplan- 
bet vis netu-
Šiais metais

Meksika, kaip ir mūsų A- 
merika, yra kalnuotas kraš
tas. Dideli kalnai ypač ran
dasi rytų ir vakarų pusėje. 
Dėl didelių kalnų gyvento
jams trūksta vandens, o be 
vandens viskas džiūsta. Ta
čiau žmonės šiaip taip gy
vena. Mums, iš Jungtiniiį 
Valstybių atvažiavusiems, 
net stebėtina, kaip tie žmo
nės gali gyvenimą padaryti.
Gyventojai indėnu kraujo

Meksika turi apie 20 mi
lijonų gyventojų. Didžiumo
je yra indėnų kraujo. Visi 
kalba ispanų kalba. Tik kai 
kur yra pasilikę indėnų kal
bos pėdsakai. Vietomis gy
ventojai išsilavinę .ir kultū
ringi. Kitur labai primity
vūs. Žemę dirba mediniais 
įrankiais. Namie indai me
diniai. Gi dalykų transpor
tuoja iš vienos vietos į ki
tą — viskas ant savo pečių.

Šalę vargingų ir primity
viai gyvenančių žmonių ran
dasi ir turtuolių. Jų namai 
gražūs. Viduje viskas gra
žiai įrengta. Iš tikrųjų. Me
ksika yra įvairumų kraštas. 
Švč. Panelė Guadalupę

Diego, kuris skubinosi iš
klausyti šv. Mišių. Marija 
gražiai į jį prakalbėjus ir 
paprašius, kad jis prašytų 
vyskupo Zumarago pastaty
ti Jos garbei bažnyčią, iš 
kurios Ji galėtų mylėti ir 
saugoti Meksikos žmones. 
Marija apsireiškė toje pa
čioje vietoje, kur pirmiau 
buvo pagonų šventykla. Vys
kupas reikalavo indėno įro
dyti tą Marijos norą, kur 
Marija apsireiškė, buvo la
bai didelis akmuo ir niekas 
neaugo. Marija liepė indė
nui skinti rožes, kurios iš
augo ant akmens ir nunešti 
vyskupui, šis, ir jo palydo
vai, pamatę rožes, atsiklau
pė ir meldėsi.

Mexico mieste randasi la
bai graži katalikų katedra. 
Savo gražumu ir arkitektū- 
ra yra panaši Europos di
delėms^ katedroms. Joj buvo 
didelių, įspūdingų apeigų 
Karaliai buvo vainikuojami 
ir prezidentai prisaikdina
mi. Katalikai joj visados 
randa sau nusiraminimo ir 
paguodos savo varguose.

Katedra matė, kaip žmo
nės perėjo iš pagonizmo į 
krikščionybę, iš barbarizmo

t

Stebuklingas paveikslas

į civilizaciją. Ji matė revo
liucijų pradžią ir jų pabai
gą. Ji visiems primena, kad 
žmonės pereina kaip rudens 
gėlės. Ji sakyte sako, kad 
tik Dievas yra amžinas ir 
nesimaino.

(Bus daugiau).

R

HELP WANTED — MOTERYS

1

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

“DRAUGO
DARBŲ SKYRIUS 

------------------------------------- ,--------------

“DRAUGAS” HELP VfANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
Ar Jūs Įdomajaute

Sunkiu Darbu?

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

STENSGAARD & ASSOCIATES
346 N. JUSTINE MON. 0418

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.Mes Turim

KELETĄ DARBŲ
Atdarų Dabar

KAIPO

HEAT TREAT

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Visoms Merginoms
ŠTAI JUMS PROGA

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

ATNEŠKIT PILIETYBES 
PRIRODYMĄ

DĖL PASITARIMO PAŠAUKIT 
MISS DOEY

SEELEY 3200

■ 
A T A

JUZEFĄ LENCKIENĖ
(PO TĖVAIS SAKUTĖ)

Gyveno: '37 34 South Emerald Avenue.
Mirė rugp. 5 d.. 1943 m., 1:10 vai. popiet, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Lidevenų parap., 

Palutupių kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Konstantiną; dukterį Luci

jų ir žentą Vaclovą Kačinskus; 4 sūnus — Boleslovą ir marčią 
Eleną. Pranciškų. Pfc. Ludviką (U. S. Army), ir Edvardą: 4 anū
kus; seserį Vladislavą ir švogerį Leonardą Jusevičius; brolienę 
Oną Sakaitienę ir šeimą; 3. pusseseres — Feliciją Nausėdienę ir 
šeimą. Eleną ir švogerį Adomą Vanagus ir šeimą, ir Oną Balkie- 
nę ir šeimą; 2 pusbrolius — Adomą ir brolienę Filomeną Lenc- 
kus ir šeimą, ir Joną ir brolienę Angeline Lenckus ir šeimą; teta 
Oną Kazlauskienę ir šeimą; švogerką Zofiją ir švogerį Joną Vai
čaitis (New Haven. Conn.) ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 9 d. Iš ko
plyčios bus atlydėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge- 
deulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės“.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnai. žentas, Marti, Anūkai, Sesuo, 
Pusseserės, Pusbroliai, Teta, Brolienes, švogerką. švogeriai ir kiti.

Laidotuvių direktorius: Ant. M. Phillips, tel. YARds 4908.

i

DRILL PRESS ir MILLING MA
CHINE OPERATORIŲ. 5514 vai. į 
savaitę, karo darbai.
PROCUNIER SAFETY CHT’CK CO. 
18 S. Clinton 5th floor.

HELPERS
HAND

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

MEYER BOTH CO.
1935 S. Michigan

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

HOYNE INDUSTRIAL 
SALVAGE CO.

2501 S. Hoyne Avė.

MUSŲ
Svarbioj Karo Dirbtuvėj

Ii
Indėnas buvo apsivilkęs 

labai prastu apsiaustu, ant 
kurio atsirado labai gražus 
Marijos paveikslas. Tas pa
veikslas ir dabar yra. Au
deklas labai plonas, pana
šus į audeklą, iš kurio žmo
nės daro maišus. Negalimas 
daiktas, kad ant tokio au- 

j dėklo būtų galima nupiešti 
paveikslą. Paveikslas atro- 

I do, kaip Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. paveikslas.

Bažnyčia atsargiai ištyrė 
šį Marijos apreiškimą* ir pa
tvirtino. Popiežius Benedik
tas XIV paskyrė Mariją iš 
Guadalupę visos Meksikos 
globėja. Meksikiečiai reiškia 
nepaprasto pamaldumo į Ma 
riją iš Guadalupę.

į

Kas aplanko Meksiką, o 
nenuvyksta į Guadalpę, ne
mato kas yra Meksikoje. 
Kas Prancūzijai Liurdas. 
Lietuvai Šiluva, tas Meksi
kai Guadalppe. Stebuklai, 
kuriuos Dievas daro per Ma
li ją; įvairios malonės, ku
rias Dievas žmonėms teikia, 
parodo, jog Dievui patinka, 
kai meksikiečiai meldžiasi į 
Mariją Guadalupę.

Šv. Marijos apreiškimas
Gruodžio 9, 1531, švč. Ma

rija apsireiškė indėnui Juar

Budriko Moderniška Krautuvė

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

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

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

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LETDŽTAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

WHFC, 1450 Kil., K <4 vergo vaka
re — 7-tą, valandą.

Kartą blogi. žmonės norė
jo susprogdinti šią katalikui 
šventovę. Bet tik keli daik
tai buvo susprogdinti. Kitą 
kartą nedoras žmogus mė
gino stipriu skysčiu paveiks
lą sudeginti, bet tik paveiks
lo šone išdegino skylę. Tai 
vis parodo, kaip Dievui pa
tinka Marijos garbinimas ir 
kaip Jis saugoja Jos paveiks 
lą. . <->’ i

Maldingi žmonės ant ke
lių artinasi prie paveikslo 
ir meldžiasi prie Jo.
Meksikos sostinė

REIKIA VYRŲ
18 IKI 50

Dirbti yarde ar prie dirbtuvėje 
darbų. Atsišaukite į

SUPERIOR TANNING CO.
1244 W. Division St.

60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 
LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL. 

10% NAKTIMIS BONAI 
PROGA DĖL ĮSIDIRBIMO

SIUVĖJŲ — patyrusių prie siuvimo 
paduškų upholstered rankandams. 
$1.00 į valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
5228 Lake Park Avė. Plaza 5070

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 

dirbanti prie svarbiųTie dabar
karo darbų nebus priimti.

mAPGUTIJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

i

i|

u

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

‘ . J

J

Meksikos sostinė yra 
xico miestas. Jis turi pus
antro milijono gyventojų. 
Jį atrado viena indėnų gru
pė, kuri keliavo iš vietos į 
vietą. Tai buvo 1320 metais. 
Mexico miestas panašus į I 
Venice, nes upės atstoja gat 
ves. Visas miestas yra 
suptas dideliais kalnais, 
rie maino savo spalvą, 
saules ir lietaus darbas, 
kurie kalnai vulkaniški.
ksikiečiai juos vadina rūks
tančiais kalnais.

Me-

ap- 
ku- 
Tai 
Kai 
Me-

Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —

REPUBLIC 6051

FURNITURE 
BROKER 

Everything in the line of 
Furniture

ALEX

WHOLESALE

ALESAUSKAS
SONS

J
Gražiausias Pasirinkimas JaunavedėmsI

laibai grroa

ATIDARYTA Naują Lietuvių 
Grocemė,, Saldainiu ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuvė.

Taipgi parduoda šviežius iš ūkio 
kiaušinius, 
kvortomis, 
nais

<«• <♦> <♦>
PRANEŠIMAS

Pienas parduodamas 
kartonais, pusgalio- 

ir galionais.
Dėl Vištų Užsakymus 

Priimame Čionai 
ICE CREAM 

Kreipkitės
GASPARAITIS GROCERY
1446 S. 50th Avė. Cicero.
(Skersai gatvės nuo šv. Antano 

bažnyčios; ant šiaurvakarinio

i 
i
<
i
t par.
(kampo).

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

r

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
Ateikit kaip 8-nios ryto prie 

23rd St. Įėjimo. 
SHAVINGS & SAWDUST CO.

2244 S. Western Avė. 
---------------------------—— - 

VYRŲ AR VAIKINŲ 
Dirbtuvės darbams. Patyrimas ne
reikalingas. Atsišaukit į 
WESTERN VENETTAN BLIND CO.

’ 351 E; Ohio

REIKIA
DIŠIŲ PLOVĖJŲ

VYRŲ KURIE YRA GERI DAR
BININKAI, LABAI GERA MO
KESTIS. SEKMADIENIAIS IR 
ŠVENTADIENIAIS NERE I KI A 
DIRBTI, PATOGIOS VALANDOS.

Kreipkitės prie Mr. Garcia 
Room 3720.

Electric Club

v

20 N. Wacker Dr.
DARBININKŲ

Dirbti breso foundr*ėje, pastovūs 
darbai. 48 vai. savaitė, aukščiausia 
mokestis.

HODGSON FOUNDRY CO.
2012 W. 13th St.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 

viršlaikio. 100% karo darbai.
CHICAGO VITREOUS 

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

(5600 West — Cicero)

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVŪS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

savo
lai-

Kas dažnai skaito, tas pa- 
zj links kada nors rašyti.

■■ ■-<

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
'& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

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

HELP WAKTED — MOTERYS

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TLOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.»

REIKIA MOTERŲ 
IR MERGINŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalingas. 100% karo dar
bai. 6 dienos į savaitę mokant laiką 
ir
8

pusę virš 40 vai. Valandos nuo 
ryto iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MERGINOMS- MOTERIMS
100% KARO DARBAI

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

SOLDERERS
WIRERS 

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

TRAV-LER KARENOLA RADIO 
& TELEVISION CORP.

1036 N. Van Buren
UPHOL8TERERS reikia prie pa
taisymo darbų. Pastovūs darbai. 
$1.35 J valandą.

consumer Furniture co.
5228 Lake Park Avė. Plaaa 5079

PIRKITE KARO BONUS!

ATTENTION
GIRLS — W0MEN

We Offer You a Fine Pleasant Job

Cotton and Wool 
Yarn Winding 

EXTRA BONUS 
Plenty Overtime 

Piece Work
No Experience Necessary

Phoenix Dye Works
1963 N. SOUTHPORT AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

LENGVIEMS DARBAMS 
DARBININKŲ

Moter.ų ir vyrų, 17 metų ar suvirš.
Tiktai pilnam laikui. Dieną ir naktį 

Puikios 
transpor- 
karo.

CO.

šiftai. Proga įsidirbimo. 
darbo sąlygos; nauja gera 
tacija; pastovūs darbai po

THE MEYERCORD 
5339 W. Lake St.

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

KRUISSINK BKOS.
3434 S. La Šalie Boul. 8446

PARDAVIMUI

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

Krizė Bulgarijoj
BERNAS, rugp. 5. — Pa

gal pranešimo iš Budapešto, 
dėl didelių opozicijos atakų 
ant Premjero Bogdan Filov 
kabineto, numatoma dar ki
tas Bulgarijos vyriausybės 
pakeitimas. Bulgarijos spau 
da pabrėžia faktą, kad su
sidarė naujoviška padėtis, 
kuomet bulgarų kariuomenė 
okupavo Salonika, Graikijos 
uostą ir apylinkes. Graikų 
kaimai atsisako pristatyti 
maisto Bulgarijos miestams 
ir nakties metu gyventojai 
puola macedoniečių koloni
jas ir jas sudegina. Bulga
rai okupuotuose miestuose 
atsilygina sunaikindami grai 
kų mokslo knygas.

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

Jei kelias | Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VL Putvys).

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

I
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Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.

Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Didžiųjų įvykiu akivaizdoje
KARO ŽYGIAI SICILIJOJ BAIGIAMI

Vakar pasiekė Amerikos padangę gera žinia, kad 
anglų 8-toji armija jau užėmė Catania miestą, kurį 
vokiečiai Labai smarkiai gynė. Prie to miesto buvo su
koncentruota daug vokiečių karo jėgų. Jį norėta il
giausiai išlaikyti, nes jis ir jo apylinkės randasi svar
bioj strateginėj pozicijoj. Catania po Palermos yra pir
mas didžiausias ir svarbiausias Sicilijos miestas.

Sutriuškinus ašies karo mašiną Catanijoj, amerikie
čiams ir kanadiečiams nesulaikomai einant miesto Mes- 
sina link (kurs yra arčiausiai prie Italijos pusiausalio), 
Sicilijos užėmimas pasidaro dienų, o gal tik valandų / • 
klausimas. Santarvininkų jokia jėga ten nebegali su
laikyti.^ Pagaliau, ašis, jei ir norėtų, nebegalėtų savo 
jėgų papildyti, nes keliai jiems yra užkirsti.
GABI KARO VADOVYBĖ

Santarvininkų karo vadovybę tenka sveikinti, kad ji 
pajėgė, palyginti, greitu laiku sumušti fašistus ir na
cius Sicilijoj ir tuo pačiu kartu pleškinti lėktuvais pa
čią Italiją ir Vokietiją, kad susilpninti jų pajėgumą. 
Šitokie sąjungininkų pasisekimai nuvertė nuo “sosto” 
Mussolinį, duodant progos italų tautai pareikšti savo 
sentimentą už atskirą taiką.
ITALIJA BES NEXT

Paskutinieji nepaprastai greiti ir efektingi smūgiai 
Sicilijoj labai stipriai paveikė ir gen. Badoglio vyriau
sybę, pradžioj pasisakiusią už tolimesnį kariavimą. Va
kar dieną gautomis žiniomis, gen. Badoglio sušaukė 
savo kabinetą nepaprastai svarbiems krašto reikalams 
svarstyti. Aišku, kad tuoj turės būti apsispręsta, nes 
po Sicilijos sąjungininkų visos karo jėgos bus pasuk
tos Italijon. Jei dabar tuoj Italija besąlyginiai nepa
siduos, ji grius nuo sąjungininkų kanuolių smūgių, degs 
karo liepsnose. Ne be reikalo, tad, ir kitų kraštų diplo
matai Italijoj deda visas galimas pastangas taikai pa
greitinti. Suprantama, kad daug rūpinasi taika ir šven
tasis Sostas. . z

Iš visko matyti, kad Italija visai netrukus bus iš
mušta iš karo.

HITLERIS LIKO VIENAS
Mussolinio pašalinimas ir visi kiti įvykiai Italijoj ir 

aplink Italiją, labai stipriai paveikė Hitlerį. Ir aišku 
kodėl. Juk tiedu vyrai per keletą metų bendrai žaidė 
ne tik savo kraštų, bet visos Europos likimu. Dabar 
to partnerio Hitleris nebeturi. Jis liko vienas — nera
mus ir nervingas. Galimas dalykas, kad jau dabar jis 
savo šešėlio baukštosi, bet kas bus rytoj?

Hitleris niekuomet nebuvo geras militarinis strate
gas ir karo vyras. Militarinių atžvilgiu jis milžiniškų 
klaidų yra pridaręs. Bet jį generolai rėmė ir palaikė, 
nes manė, kad jis yra savo rūšies politiškas “genijus”. 
Tačiau ir čia suklysta — įvykiai Italijoj parodė, kad 
Hitleris yra visai menkas politikas.
HITLERIS JAU “SERGA”

Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, visai galima ti
kėti anglų spaudos agentūros (Reuters) paskelbtai ži
niai, kad naciai yra rimtai slsirūpinę Hitlerio sveikata. 
Šveicarijos laikraščio “Nya Dagligt Allehanda” ko
respondentas parašęs tokį dalyką: Gestapo (slaptosios 
policijos) vadas Heinrich Himmler paklausęs Hitlerio 
gydytojų, kokia, ištikro, yra Hitlerio sveikata. Atsa
kymas buvęs — “labai bloga”. Hitleris esąs nusivy
lęs ir nusiminęs. Esą, net įpėdininko Hitleriui prade
dama ieškoti.

Niek*1 stebėtino
Hitleris privedė Vokietiją prie dabar!inė3 padėties; 

sugriovė ir pavergė tiek daug valstybių, išžudant mili

jonus žmonių; pralaimėta Afrikoj, Sicilijoj; Rusijoj ne 
tik nebeatsigriebta, bet reikia iš ten bėgti. Todėl, ir 
ligšiol ne visai sveiko proto Hitleris, dabar visai jo 
gali netekti.

Todėl, aišku, kad ir Hitlerio viešpatavimo dienos jau 
yra suskaitytos.

Hitlerį likvidavus ar jam pačiam ‘likvidavus’, ir vo
kiečių tauta, taip kaip ir italų tauta po Mussolinio 
pašalinimo, pabeikalaus taikos. Jei, pagaliau, Hitlerio 
generolai ir mėgintų užčiaupti žmonėms burnas, kaip 
mėgino gen. Badoglio, tai bus neilgam. Nacių karo 
mašina jau gerokai yra įklimpusi, vokiečių tauta mo
raliai palaužta, pavergtosios tautos sukils, o čia są
jungininkai nesulaikomai žygiuos Vokietijos link.

Toks tai vaizdas susidarys Europoj ir tai gal visai 
netrukus.

Bet, tai neatsitiks be tolimesnių sėkmingų ir efek
tingų sąjungininkų karo žygių. Sąjungininkų kariuo
menei dar teks kariauti dideliu įsitempimu. Jungtinių 
Tautų namų frontuose taip pat turės eiti karo reik
menų gamyba kuo plačiausiu užsimojimu. Kol priešas 
dar nėra visai paklupdytas ant kelių ar visai parblokš
tas, tol nėra galima lėtinti karo pastangų.

Ir kitas naciams smūgis
Švedija, kaipo neutralus kraštas ligšiol leisdavo Vo

kietijai gabenti į Norvegiją per jos teritoriją kariuo
menę. Tai buvo nemažas naciams susisiekimo paleng
vinimas. Bet, kaip vakar pranešta, Švedijos vyriausybė 
jau nusprendusi uždaryti savo sienas vokiečių kareivių 
pervežimui.

Tai yra ne tik naciams smūgis, bet ir nemažas reiš
kinys, pasakąs, kad ir švedai jau vokiečių nebebijo. 
Ligšiol švedai su naciais skaitėsi, nes bijojo jų inva
zijos. Dabar jau kas kita. Vokietija nebeišdrįs dar vie
ną frontą atidalyti. Be to, Švedija, nors ir neutrali bu
vo, tačiau, nepasitikėdama naciams, prie karo ruošėsi. 
Šiandien ji yra nemenkai apsiginklavusi.

Svarbūs įvykiai
Rugpiūčio 10 d. New Yorke įvyksta Vargonininkų 

Sąjungos seimas.
Rugpiūčio 11 d. Kunigų Vienybės seimas New Yorke. 
Rugpiūčio 16, 17 ir 18 d.d. Lietuvių R. K. Susivie- 

nymo Amerikoj vykdomosios tarybos suvažiavimas.
Rugsėjo 1 d. A. L. R. K. Federacijos Tarybos suva

žiavimas Pittsburge.
Rugsėjo 2 ir 3 dd. Amerikos Lietuvių Konferencija 

Pittsburge.
Be to- '
Rugsėjo 5 d. Labdarių Sąjungos piknikas savam ūky. 
Rugsėjo 6 d. didysis “Draugo” piknikas Vytauto 

darže. f
Spalių 3 d. Kaskas-Juškos koncertas Chicago Civic 

Operos rūmuose.

Diktatorių likimas
“TAIP TAI IŠDYLA PASAULIO GARBĖ’

“Bet nežmoniška Mussolinio puikybė, gobšumas ir 
niekšiška gangsterio politika visą tautą įstūmė į be
dugnę. Troškimas garbės ir noras pigiai pasipelnyti 
aptemdė Mussolinio orientuotę 1940 m., kada nuo 
Hitlerio smūgių Prancūzija buvo visiškai bejėgė. Pa
prastam žmogui buvo lengva apsirikti. Prancūzija 
parblokšta, Anglija jau, jau atrodė žūsianti nuo nuo
latinių vokiečių oro laivyno puolimų. Pats geriausias 
Laikas pigiai pasigriebti geroką Prancūzijos dalį. Taip 
atrodė eiliniam politikui. Bet Mussolini turėjo būti 
aukščiau iškilęs ir daugiau nusimanąs, negu bet kas 
iš minios. Jis turėjo numatyti, kad Anglijos pajėga 
dar neišsisėmus. Todėl puldamas Prancūziją iš užnu
gario — tas negarbingas žygis amžinai suteršė fa
šistų vardą — Mussolini įsivėlė į karą ir su Amerika, 
ir čia buvo jo pražūtis. Italijos diktatorių* pasirodė 
labai prastu, provincijalinio masto, diplomatu. Pigus, 
karčeminis gobšumas ir išdavikiškas parblokšto opo
nento puolimas, ne tik nepadarė jam garbės, bet su
gniuždė jį patį ir įklampino vargšę Italiją, kurią jis 
buvo užsimojęs iškelti iki aukščiausio laipsnio — bu
vusios Romos imperijos lygia Didingas užsimojimas, 
neparemtas atitinkama pajėga, negarbingai susmuko. 
Taip tai išdyla pasaulio garbė” — “Darb.”

VISŲ DIKTATORIŲ NEGARBINGAS GALAS
“Įdomu, kaip jaučiasi kiti pasaulio diktatoriai, ma

tydami negarbingą savo kolegos susmukimą. Ar jiems 
niekad į galvą netoptelia, kad panašus likimas ir jų 
laukia. Pamoka labai reikšminga. Istorija tai bešir
dė, negailestinga pamotė, kuri jokių laimingų likimo 
išrinktųjų nepripažįsta. Ji griežtai prisilaiko fizikos 
taisyklių: kas kyla aukštyn, tas turi kada nors slink
ti žemyn. Užsispyrimas užsilaikyti valdžios viršūnė
se gali tik laikinai pasisekti. Diktatoriai ne amžini. 
Įeina ir išeina — beveik visados negarbingai. Nė rau
dona spalva^čia nieko negelbsti” — “Darb.’’

Penktadienis, rugp. 6, 1943

TAUTOS PARDAVI- 
KAI PYKSTA

Brooklyno lietuvių bolše
vikų laikraštis labai supy
ko, kad kun. N. Pakalnis 
parašė laišką į New York 
Times, kuriame smerkia na
cius ir taip pat bolševikus, 
kurie siekia Lietuvą pasi
glemžti.

To šlamšto redaktorius 
Mizara, pakoliojęs kun. Pa
kalnį ir New Yorko Lietu
vių Tarybą, truputi ir “blai
viau” keliamą klausimą pa
svarsto.

LIETUVA BE 
SMETONININKŲ

Mizara rašo:
“Na, o Amerikos lietuvių 

visuomenė milžiniškoje dau
gumoje kaip uola stovi už 
geriausius santykius su Ta
rybų Sąjunga. Jie stoja, kad 
po karo Lietuva būtų lais
va, be smetonininkų ir be 
išnaudotojų. ’ ’

Taip — visi lietuviai sto
vi .už tai, kad nepriklauso
ma Lietuvos respublika pa
laikytų gerus santykius su 
Rusija, ir kitais kaimynais.

Lietuviai nori, kad Lietu
va būtų ne tik laisva, bet 
ir nepriklausoma. Ji, be abe
jonės, bus demokratiška ir 
dėl to ne smetoninmkai ją 
valdys, bet ją valdys demo
kratišku būdu visų Lietu
vos žmonių išrinkta valdžia.

•
BET LIETUVA BUS IR 
BE STALININKŲ...

Kadangi milžiniška Ame
rikos lietuvių dauguma no
ri, kad Lietuva būtų laisva, 
demokratiška ir nepriklau
soma, todėl ji visu riežtu- 
mu stovi, kad Lietuva būtų 
ne tik be nacių, smetoninin
kų, bet ir be kitų išnaudo
tojų — stalininkų ir Palec- 
kininkų.

Atlanto karteris Lietuvos 
žmonėms garantuoja teisę į 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą ir teisę paties būti 
savo krašto šeimininkais.

Lietuvoj nebus vietos nei 
nacizmui, nei komunizmui, 
nei bet kokios rūšies fašiz
mui.

Po svietą pasidairius
Tai ir sulaukėm, tavorš- 

čiai, čėsų. Balšavikai ir 
jiems simpatizatcriai, maty
dami, kad būdai, kuriais jie 
manė sukelti revoliuciją ir 
nuversti kapitalistų valdžią 
Amerikoje, nusidėvėję, kaip 
sena šiušė, ir niekam jau ne 
imponuoja, sumislijo revo
liuciją pradėti nuo paties 
pagrindo — moteriškų an- 
darokų. Nesijuokit! Tikslas 
pateisina visokias priemo
nes.

Angelskose gazietose ra
šoma, kad viena amerikon- 
ka moteriškų madų tvėrėj a- 
dezeinerka pagaminus Ame
rikos moterims visą elę 
naujos mados andarokų, ku
rie esą “most beautiful and 
vvearable cfethes of all the 
collections”. Be to, ji “de- 
signed her new eollection 
with purpose. She has made 
clothes that have the confi- 
dence of beauty and that 
can be uorn proudly with a 
long future.”

Tų naujų “most beauti
ful” andarokų yra šitokių 
spalvų ir vardų: Patrouchka 
green. Ninotchka pink, Cri- 
mean gold, Troika brown, 
Babushka red ir t. p.

Jau ir seniau buvo gali
ma matyti Amerike moteris 
rusiškuose batuose, marš
kiniuose. andarokucse, ke
puraitėse ir t. t. Bet tai bu
vo labai mažas nuošimtis 
pasidavusių rusiškai įtakai. 
Dabar, sako, visos moterys 
pradės puoštis Bobočkom, 
Ninotočkom, Petručkom, 
Troikom ir kitokiais vardais 
andarokais. O kai rusiškas 
“influence” prigys moteriš

kuose andarokuose, tuomet, 
balševikai figeriuoja, tasai 
“influence” pereis ir į jų 
galvas. O kadangi moterys 
yra galingos vyrams galvas 
apsukti, tai paskui tas ru
siškas “influence” pereis ir 
į vyrų galvas, na, ir paga
lios balševikiška revoliucija 
ir gud bai kapitalizmui, ku
ris šiandie Sov. Rusiją ne 
tik peni, ale dar ir ginklų 
muštis su naciais pristato.

Mano delnas, tavorščiai, 
bet gi rodo, kad balšavikai 
ir daugeliui tų, kuriems bal- 
šavizmas lygiai kaip kam 
sėdynė — niežti, švaką bū
dą pasirinko. Moterys vis 
moterys. Tiesa, prie madų 
jos. kaip musės prie me
daus. Bet mados, kaip ma
tome, pas jas nėra pasto
vios: vieną sezoną vieno
kios, kitą — kitokios. Ma
nyti, kad moteriški andaro- 
kai Amerikoje sukels balša- 
vikiška revoliuciją kapita
lizmui nuversti yra pats 
darniausias manymas.

Skaičiau gazietoj, kad Mu
solinis vienam Šveicarijos 
bankų yra pasidėjęs dešim
tis tūkstančių frankų juodai 
savo dienai. Nėra abejonės, 
ir kiti diktatoriai yra tą pa
tį padarę.

Toli dar prieš karą gazie
tose buvo rašoma, kad pro 
Berlyną nežinia kur veža
mas iš Sov. Rusijos auksas. 
Kur gi, jei ne į Šveicariją. 
Ar manot buvo be Stalino 
žinios vežamas.

NAUJI PRIKLODAI
Per degtinę eina į ligoni

nę.
Girtuoklis ne vien savo, 

bet ir vaikų laimę prageria.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
rugpiūčio 6 d.)

Neteko 359,000 kareivių... 
Prancūzijos fronte vokiečiai 
smarkiai puolė prancūzų, a- 
merikiečių ir anglų jėgas, 
tačiau dėl to labai skaudžiai 
nukentėjo. Jie neteko 350,- 
000 kareivių.

•
Atvyko kun. D. Mikšys. - 

Atvyko j Chicagą kun. D. 
Mikšys, Dobeikių parap. kle
bonas. Sustojo pas kun. A. 
Skripkų, Šv. Kryžiaus par. 
kleboną.

REIŠKIA DŽIAUGSMĄ

"Drtu»a»" Acmo photo

Jimmy Christian, 18 metų amžiaus, Southern College 
of Pharmacy, Atlanta, Ga., studentas, reiškia džiaugs
mą, kai sužinojo, kad buvo pakeista valstybės konstitu
cija ta prasme, jog gali balsuoti 18 metų amžiaus asme
nys. Pirmiau galėjo balsuoti nuo 21 metų amžiaus. Už 
jaunuolio stovi dr. R. C. HoocĘ mokyklos dekanas.
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tSunkiausiais rusų vergijos Saikais
— 50 METŲ NUO MIRTIES LIAUDIES ŠVIETĖJO 
KAN. KOZMIANO.
LLAIS. — VAKARUŠKININKUS SUSIKLUPDYDAVO 
KALBĖTI ROŽANČIAUS... — PASLAPTINGI PER
SPĖJIMAI PRIEŠ KRATAS. — APIE KUPIŠKĖNŲ 
MOTERIS. — GUDRIAI APEITI OKUPANTŲ PLANAI.

JO NUOTYKIAI SU GIRTUOK-

Kalbėdamas apie- tėvynei 
nusipelniusius vyrus didy
sis Graikijos valstybininkas 
Periklis kartą pabrėžė:

— Ne vien tik užrašas jų 
gimtojoje šalyje, ant jų ka
po paminklo, rodo jų nuo
pelnus; geresnis atminimas 
negu bet kokie užrašai yra 
jiems skirtas tautų atmin
tyje ir tas atminimas pa
tvers ilgiau negu jų kapų 
užrašai.”

Vienu iš tokių garsenybių, 
kurio atminimas lietuvių 
tautoje niekad neišnyks, bu- 
vos garsusis lietuviškos liau 
dies švietėjas sunkiausiais 
rusų vergijos laikais — kan. 
Kleofas Kozmianas.

daug 
Taip 
išpa-

JO MOTINA SKOLIN
DAVOSI BATUS EIDA
MA Į BAŽNYČIĄ..

Mažą žemės sklypelį tetu
rėjo Šimonyse jo tėvas. Ba
tus kam pataisydavo, pa
kinktus ar kokį rakandą 
kam padarydavo ir taip skur 
do su visa šeima. Motina nė j 
žmoniškų batų neturėjo ir 
kai norėdavo padoriau susi- . 
tvarkiusi' nueiti į bažnyčią, 
pasiskolindavo batus nuo 
kaimynės žydės. Dar dides
nis jai vargas liko, kai mi
rė tėvas. Nekartą ji įsisė
dusi į vežimėlį rinko aukas 
po plačią apylinkę, kad ga
lėtų savo sūnų išleisti į ku
nigus. Ir Kleofui pasisekė

PIRMAS STREIKO BALSAVIMAS

>

"Draugas" Acme photo

Allis-Chalmers fabrike, Springfield, 1’1., darbininkai balsuoja išrišti ginčą tarp 
Farm Eąuipmeąt darbininkų ir United Mine darbininkų unijos kas turi atstovauti 
rike darbininkus. UMW iššaukė streiką norėdami išbandyti FEW’s stiprumą ir 
ballot parašė: “Ar tų nori leisti nutraukimą karo produkcijos karo laiku kaipo pasėką 
šių ginčų,”

CIC 
fab- 
ant

/

džia. Tas gali turėti įtakos. 
Bet greičiausiai okupantai 
išskerdė labai daug galvijų 
ir bandos skaičius yra žy
miai mažesnis kaip Nepri
klausomos Lietuvos laikais.

nėra taip gerai šeriamos. To
dėl pieno ir trūksta. Jokios 
priemonės tam nepadės. Y- 
ra vienoje žinutėje iš Šve
dijos nurodyta, kad vokie
čiai Lietuvoje reikalauja iš 
vienos karvės savininko 
jiems pristatyti 400 klg. pie
no į metus, o iš tokio pat 
karvės savininko miestelyje 
900 klg. į metus. Prieš karą 
nebuvo žinoma koks yra gau 
namo pieno vidurkis iš kar
vės, bet kontroliuojamų kar-

—m—- _ u"1 ■ y.t. .■!'« m.j.

mas pats turėdavo rašytį. 
Pramokusieji kanauninkui 
būdavo talkininkai — “mo
kytojai”. Kartkartėmis pat
sai kanauninkas patikrinda
vo rašomuosius darbus. Ne
pamiršdavo pagirti. Teko 
matyti kan. Kozmiano vieną 
laišką, kurio paskutinis sa
kinys :

— Raštas Tamstos rankos 
labai gražus — nesitikėjau”.) 
Aišku, taksai kanauninko 
pagyrimas būdavo didelis 
paskatinimas mokytis raš
to.

.. . . Taip išmokęs daugelį ra-įssigerusiems „ ® *syt skaityt, kan. Kozmianas 
parūpindavo jiems slapta į 
leidžiamų lietuviškų knygų, 
bet, dėl persekiojimo, jas 
1

kiti parėję į namus pasira
šydavo juos. Po pamaldų 
prie šoninio altoriaus aiš
kindavo žmonėms katekiz
mą, bažn. apeigas, bažn. is
toriją. Suorganizavo puikų 
chorą. Tada tas buvo rete
nybė, tai Kupiškio choras 
ir po kitas bažnyčias per at
laidus pagiedodavo.

Visame tame darbe 
širdies parodydavo, 
kartą ateina vaikutis
žinties, tik vargšelis per ma
žas — negali pasiekti lan
gelio. Kanauninkas atsidarė 
dureles, įsivedė prie savęs 
vaikutį į klausyklą ir čia 
išklausė.

Sužinos kur pasilinksmi-
, nimas — nueina. Randa gra

žiai besilinksminančius, pa
giria, pamoko rašto,* dainų, 
bet jei rasdavo beišdykau- 
jančius, nekartą susiklupdy- i 
davo kalbėti rožančiaus... Y- 
pač kietai imdavo girtuok
lius ir kortautojus. Pama- 

'■ tys kada girtutėlį žmogų, tai
» v

nusigabendavo į špitolę, duo ) 
davo pavalgyti ir palaiky
davo per naktį, o iš ryto 
išsipagiriojusį įgrasindavo 
daugiau nebegerti ir paleis
davo. Žmogus tokios pamo
kos visą amžių nepamiršda
vo. Mažiau 
nekartą paimdavo kepurę ir 
liepdavo ateiti jos pasiimti 
kai išsiblaivys, o jau tada 
gerokai pamokydavo.

— jis aukštuosius mokslus VARGO ŽMONIŲ TĖVAS
lankydavo ligonis.Ypač 

Važiuodamas nuo vieno, už
sukdavo pakeliui esančius 
aplankyti. Kartą, sužinojęs sužinodavo iš anksto - - ka- 
apie vienos našlės vargą, da jie darys kratą, o tada 
prikrovė vežimą grūdų ir 
nusiuntė jai. Sužinojęs, kad 
viena moteris nuolat verkia 
savo mirusio vyro, surinko 
būrelį draugių, kurios ją 
guostų. Pamatė kartą, kad 
neša mažo vaikučio lavonė
lį į kapines. Sužinojęs, kad 
dėl neturto neįnešė jo į baž 
nyčią, sugrąžino ir pamal
das atlaikęs leido laidoti. 
Penktadieniais buvo papro
tys dalinti vargšams para
mą. Nuvykęs į parapijos ū- 
kį susisodindavo darbinin
kus, išklausinėdavo, 
ko netrūksta. Net 
žydeliui skudurų 
kartą įtaisęs arklį, 
žmonės mylėjo jį kaip tėvą. 
Kurie jį pažino, po mirties 
priminus jiems kan. Kozmi
aną, nubraukdavo tuoj aša
rėlę.
LIETUVIŲ LIAUDIES
ŠVIETĖJAS

baigė Petrapilio akademijo
je ir savo pirmąsias Mišias 
atlaikė Šimonyse apie 1864 
metus, o jau kitą dieną at
vyko į Kupiškį, kur išbuvo 
vikaru 3 metus ir klebonu 
net 26 metus.

Sunkūs tai buvo rusų prie
spaudos laikai. Neseniai bu
vo rusų numalšintas sukili
mas. Caro tarnai vėl kietai 
suėmė Lietuvos žmones. 
Spauda buvo uždrausta, ku
nigams net į atlaidus va
žiuojant gretimon parapijon 
reikėjo gauti leidimą, kuria
me turėjo būti pažymėta net 
ar leidžiama jam laikyti gie
dotas Mišias... O bažnyčio
je žandarai sekdavo, ar pa
mokslai taip sakomi, kaip 
yra rusų patvirtintame va
dovėlyje. M
KUPIŠKĖNŲ AUK
LĖTOJAS

O bažnyčioje tais sunkiais 
Lietuvos laikais žmonės daug 
paguodos rasdavo. Kitą kar
tą jau nuo trečios valandos 
nakties susėdę ant bažny
čios laiptų laukdavo, kada 
atidarys duris, kad pirmie
ji pripultų prie klausyklų. 
Ir kun. Kozmianas atsikel 
davo prieš ketvirtą valandą 
Kai kartą tarnaitė pagailę 
jo pažadinti to liguisto ku
nigo, jisai ją perspėjo:

— Kitą kartą taip nepa
daryk. Žmonės išvargs, rei
kia juos greičiau atleisti!

Darbo jis nesigailėjo. Vaiz 
džiai, gyvai, pasiruošęs sa
kydavo pamokslus, kurie 
taip žmonėms patiko, kad šo pradžią, o toliau jauni-1

i

ar kam 
vienam 

pirkėjui
Už tat

— Ach, mano vaikas (tok- išvažiavęs gydytis į užsienį 
sai jo buvo priežodis;, ne-; Bavarijos mieste, Vorisho- 
sakyk “kriepkas”. Tu pats fene, beeidamas gatve gavo 
nesupranti, ką tas reiškia. 
Sakyk “stiprus”.

APIE NUOMETUOTAS 
MOTERIS

Kan. Kozmianas stengėsi 
palaikyti gražius senovės pa
pročius. Nekartą patardavo 
nuometus nešioti. Moters nė 
į bažnyčią kitaip neįvesda- 
vo, kaip tik nuometuotą. 
Tur būt dėl to Kupiškis yra 
viena iš nedaugelio vietų, 
kur dar moterys turi nuo
metų ir moka juos surišti. 
Gal dėl to kupiškėnai ligi 
šių dienų moka griežti seno
bine vamzdelių muzika.

teįduodavo tik labai patiki-[ YPač kanauninkas bran- 
miems žmonėms, o ir pada- gl"° lietuviškas dainas, ra- 
vęs rūpindavosi, kad neį
kliūtų. Jis mokėjo prieiti 
prie rusų valdininkų, iš jų

širdies ataką ir čia pat su
smuko ant žemės. Tai įvy
ko 1893 metų rugp. 3 d., tai
gi šiemet turime 50 metų 
sukaktį nuo to didelio lie
tuvio mirties. Aną gi juo
dąją dieną ilgai gaudė Ku
piškio bažnyčios varpai, ir 
sutartinėm raudojo žmonės. 
Vidury bažnyčios juodas ka- 
tafalius iškilo, 
gus uždangstė 
gančių žvakių 
savo geradėją.

Brangaus velioniu palai
kus pridengė svetima Voris- 
hofeno 
žmonės 
giedojo 
raudą:

— Nebėra tėvelio mūsų 
mylimiausio.

Mūsų parapijos piemenį3 
brangiausio.

Salučka kunigas kaip tik 
dažinojo,

Galvelę suspaudęs balse
liu raudojo...

K. J. Prjnskb

juodai lan- 
ir prie mir- 
meldėsi už

Didžiausia tačiau jo dar
bas buvo tas, kad jis?i dau
gumą savo parapijiečių iš
mokė skaityt ir rašyt. Lie
tuviškų mokyklų tada nebu
vo, už lietuvišką knygą ru
sai į Sibirą gabeno. Rašo
mosios medžiagos tegalėjo 
gauti kupiškėnai tik vals
čiuj ir pas kanauninką. Nu
važiuos kur į kaimą kan. 
Kozmianas. padalina popie- 
rį, plunksnas, rašalą, para-

po pamaldų praeidamas pro 
bažnyčios suolus reikalin
giems pranešdavo:

— Šiandien bus krata, 
slėpkite!

KAIP RUSAI ŠVENTINO 
KUPIŠKIO MOKYKLĄ..

Rusai, norėdami lietuvių 
dvasią greičiau užgniaužti, 
pradėjo smarkesnį rusinimo 
darbą per mokyklas. Ir Ku
piškyje pastatė mūrinius ru
siškos mokyklos namus ir, 
kad žmonės gausiau pasi
duotų jų slaptam rusinimo 
planui, nutarė įtraukti ir 
dvasiški ją — padaryti nau
jos mokyklos pašventinimą. 
Kan. Kozmianas tą prama
tė. Paleido gandus, kad žmo
nės į šventinimo iškilmes 
neitų ir paprašė, kad jį ir 
kitus kunigus išvežtų pas 
ligonis... Susirinko rusų val
dininkai, saujelė žiūrovų, o 
kunigų nėra.., Šie atsirado 
tik pavakary, kai visi jau 
buvo išsiskirstę... Už tai te
ko sumokėti pabaudos, bet 
lietuviškos vaikų širdys 
jiems buvo brangesnės už 
pinigus. Kanauninkas žmo
nėms kalbėjo:

— Vyrai, mokėsite jūs pa
baudas, mokėsiu aš, bet ne
leisime vaikų rusinti.

Kanauninkas rūpinosi ir 
lietuviškos kalbos grynumu. 
Išgirs ką vartojant rusiciz- 
mą, tuoj ir perspėja:

gindavo grįžtant iš laukų 
dainuoti ar giedoti. Nuva
žiavęs į kaimą susikviesda- 
vo jaunimą ir — dainuoki
te. Išgirs kokią naują dai
ną — surašo ją, išmoksta 
būdavo jos gaidą ir nuva
žiavęs į kitą kaimą patsai 
mokydavo, dainuodavo. Mė
giamiausios jo dainos būda
vo: “Oi su malda dūšiai sal
du”, “Oi gi gražus, gražus 
rūtelių darželis...” Tuos dar
želius jis mėgdayo, apžiūrė
davo, padėdavo gauti naujų 
rūšių gėlių ir jas paskleis- 
davo po kaimus. Išrašyda
vo gausiai vaisinių medžių 
ir skiepų ir juos dalindavo 
žmonėms. Ir dabar dar se
nesni kupiškėnai parodo 
“Kanauninko obelaitę” — 
medį išaugintą iš kanaunin
ko gauto skiepo.

Nevienam jisai yra padė
jęs ir aukštesnius mokslus 
pasiekti. Taip, dėka jo glo
bos, Lietuvai išaugo žino
masis Povilas Matulionis. 
Pas kan. Kozmianą atvyk
davo ir vysk. Baranauskas. 
Išvažiuodavo jiedu į lietu
viškus kaimus, skaitydavo 
žmonėms ‘ ‘Anykščių Šilelį’ ’.) 
JĮ PRIDENGĖ SVETIMOS 
ŽEMĖS VELĖNA

kapinių velėna, o 
sueidami ilgai dar 
parapijiečių sudėtą

i

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES
For PROMPT relief—rub on Mus- 
terole! Massage with Ibis wonderful 
“counter-ikritant” actually bringa 
fresh warm blood to aching museles 
to help break up painful local con- 
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strength3. —

i

Savo žmonėms kan. Koz
mianas buvo visa, širdimi 
atsidavęs. Jis kalbėdavo:

— Parapijiečiai, keliais aš 
pas jus eičiau, kad tik jūs 
pasitaisytumėte ’

Įtemptas darbas sunkioje 
caro žandarų priespaudoje 
pakirto jo sveikatą. Buvo

Lietuvos ūkiškos organizacijos
Vokiečiai bandė priversti giau suvartoja ir gal par- 

Lietuvos ūkiškas organiza-! duoda badaujantiems mies- 
cijas jiems tarnauti. Pra- , tų gyventojams tiesioginiai 
džioje jie įvedė supirkinėji- nors tai vokiečiai ir drau- 
mo monopoliją ir pavedė 
kooperatyvams viską supir
kinėti. Tai jie padarė todėl 
kad Lietuvoje nebuvo jokios 
kitos organizacijos, Luri ga
lėtų viso krašto supirkinė
jimą atlikti. Todėl vokiečiai Pašarų ypač koncentruotų 
tai pavedė kooperatyvams trūksta ir likusios karvės 
ir tuojau patys į koopera
tyvus įsirioglino. Pradžioje 
jie pastatė ten savo komi
sarus, kurie viską valdė o 
dabar jau tas lietuviškas or
ganizacijas pavertė “Ostlan- 
do’ organizacijų skyriais.

Pranešama, kad Lietuvos 
kooperatinės organizacijos 
vokiečių įsakymu įjungtos 
į vieną sąjungą, kuri savo 
ruožtu sudaro ‘Ost’ando’ ko
operatyvų sąjungos padali
nį. Tos ‘Ostlando’ sąjungos
vedėju — komisaru esąs vių pieno kiekis buvo apie 
koks tai Teichert, o lietu- 2500 klg. Bet tik geresni ū- 
viško padalinio vedėju koks i kininkai turėjo kontroliuo
tai Alfred Liebe iki šiol bu-' jamas bandas. Bendras vi- 
vęs Lietūkio vokiečių pas- sų karvių pieno vidurkis bu- 
kirtas komisaras.

Iš paskelbto Pienocentro 
pranešimo matyti, kad šiuo 
metu ūkininkai tepristato a- 
pie pusę to pieno kiekio, ku
rį pristatydavo Nepriklau
somos Lietuvos laikais. Vo
kiečiai pagrąsino imtis griež 
tų priemonių, kurie vengia 
atlikti ‘pieno prievolę’. Iš to 
pranešimo sunku spėti, ko
kioje būklėje yra pieno ūkis 
Lietuvoje dabar, žinoma, ū- 
kininkai vengia pristatinėti 
vokiečiams, be to pieno šu
va r.ojimas turėjo padidėti 
dėl kitų maisto produktų 
stokos, ūkininkai patys dau

vo spėjamas apie 2000 klg. 
•per metus. Prie blogesnio 
šėrimo tas vidurkis dabar 
hus sumažėjęs, kaip ir pra
eitam kare, turbūt iki ko
kio 1500 klg. per metus. 
Žmogus kuris laiko tik vie
ną karvę laiko ją savo mais
tui ir retai pieną parduoda. 
Kaip karvė užtrūksta jis d3r 
turi savo šeimai prisipirkti 
pieno. Todėl vokiečių rei
kalavimas yra didelis ir di 
desnei' šeimai nepakeliamas. 
Miesteliuose reikalaujama*
didesnio pieno kiekio tur
būt dėl to, kad niekas ne-

(Nukelta į 6 pusi.)
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GFKh.IT Tik GERĄ 41.Ų, padarytų Uhieagoj. Visi 
gera ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Šis Alus vrs pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr
OISTRIBI TOB

OF

Ambrosia & NecJar
BEERS

Kamc'fuib pristato j alines u aiurmo (wnolesalej
as Įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kiN 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

»•«

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

JOHN A. KASS
IFAVELRY — WATCHMAKEF 

— MUSIC

I2i« ARCHER AVENUI
I'hvm; LAFAYETTE 86n

t*ardu<xlariie Laikrodžiua, Lan. 
rudelius, Auksiniu* ir Deimai. 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS • 
KALNAS.
Turme didel; 

p a s > r inkimą
MuziMihškų lnstrumntų, M u z; 
šališkų Knygų, Stygų, Rekor 
jų ir kitų visokių muzikalu 
lai k tų.

raitom Laikrodžius, Laikro 
dėliuo. Žiedus, Rašomas Plunk 
,nas <r Muzikalius Instrųmen 
tus.

nlRBTUVts

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisčm
vinn tik gerinusius matenolus. Turime didel; 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
4110 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Didžiausia Lietuviu
Jeweiry Krautus 3
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
POSĖDŽIAUJA MOTERŲ SĄJUNGOS VALDYBA

ŽODIS MOŠŲ MOTERIMS
Per keletą metų vieną kar 

tą į savaitę dėdavome spe
cialų moterims skyrių. Per 
kai kurį laiką to skyriaus 
mūsų dienraštyje nebema- 
tote. Skyriaus išnykimo prie 
žastys buvo kelios, bet svar
biausia buvo ta, kad suma
žinus dienraštį iki šešių pus
lapių pirmadieniais, antra
dieniais ir trečiadieniais, 
pasidarė perankšta, perma- 
ža vietos.

Tačiau, turėdami daugy- 
• bę reikalavimų, kad moterų 

skyrius ir vėl pradėtų rody-

X

ATMINK, BERNELI ,
Atmink, berneli, ką man kalbėjai; 
Mane mylėti pasižadėjai.

Tu apkabinęs mane mylavai,
Skaisčius veidelius, saldžiai bučiavai. 

Spaudei nekaltas, baltas rankeles; 
Meiliai žiūrėjai man į akeles.

Sakei per amžius mane mylėsi;
Kitai širdelės nepažadėsi.

Dabar tu myli kitą mergelę; 
Virgdini, žeidi mano širdelę.

Eisiu darželin aš pas rūtelę;
Nusiraminsiu savo širdelę. 

Savo širdelę nusiraminsiu, 
Žalioms rūtelėms apsikaišysiu.

Tada nueisiu į jaunimėlį,
Kitą surasiu sau bernužėlį.

Šią savaitę Chicagoj e po
sėdžiauja A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos centro valdy
ba. Posėdis labai svarbus, 
nes bent dalinai jis turės 
atstoti seimą, kurio 
dėl karo priežasties 
Posėdyje išklausoma 
meniškų raportų iš
gos darbų, nuodugniai per
žiūrimas jos turtas, apta
riami visi kiti reikalai. Be 
kitko, renkamos atstovės į 
svarbiąją Amerikos Lietu
vių Konferenciją ir nusta
tomos gairės ateities dar
bams.

šiemet 
nebus, 
smulk- 
sąjun-

150 Avė. Telefonas: Cicero 
1234.

I 1 Šiuomi nuoširdžiai dėko
jam visiems už aukas, ku
rios daug reiškė pikniko pa
sisekimui. Valdyba

LIETUVOS ŪKIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

(Atkelta nuo 5 pusi.)

du nenori atsilikti nuo gy
venimo. Teišmėgina jos sa
vo plunksną, tesvarsto savo 
problemas, kurių jos turi ir 
daug ir svarbių, tesidalina 
žiniomis, įgytomis ar tai 
mokyklose, ar visuomeninia
me veikime, ar tai šeimos 
židiniuose.

Nuo jūsų, malonios mūsų 
skaitytojos, pareis, kaip pla
tus ir įdomus bus jūsų sky
rius ir, pagaliau, kiek naur 
dingas jums ir visai mūsų 
visuomenei. Todėl, nešykš- 

i tėkite savo skyriui raštų
tis “Drauge” reguliariai kas duoti, žinių prisiųsti iš mo- 
savaitę, jį išnaujo įvedame. į terų organizacijų veiklos, iš 
Ilgoka pertrauka davė mums paskirų asmenų gyvenimo 
suprasti, kaip mūsų skaity- ir įvykių. Tad, rašykite, kur- 
tojos domisi moterų pasam- kitę, informuokitės, viena 
lio gyvenimu, jo pažanga ir kitai padėkite.
kaip jos pačios nori akty- Visi mūsų dienraščio re-i 
viai dalyvauti tame gyve- daktoriai, tiesa, yra vyrai, 
nime ir dėtis prie to, kad bet jūsų skyriaus vedėja, 
lietuvaitė būtų gerai infor- kaip pirmiau buvo, taip ir 
muota, kultūringa, inteli- dabar bus moteris, kuri yra 
gentiška. Mes versime lauk prisirengusi tinkamu būdu 
kitus dalykus, kad tik pa- sunaudoti kiekvieną raštelį, 
daryti vietos dienraštyje lie kurs bus paskirtas moterų 
.tuvaitėms, kurios jokiu bū- skyriui.

Lietuvy tis

ARKIVYSKUPAS LIETUVAIČIU VIENUOLYNE
Ne tik šv. Kazimiero Se

serys, bet visos lietuvaitės 
gali nuoširdžiai didžiuotis 
tuo, kad šiemet rugpiūčio 15 
d. iškilmėse, per kurias vi
sa eilė lietuvaičių, perėju
sių vienuoliškus bandymus, 
priims įžadus, dalyvaus Jo 
Ekscelencija arkivyskupas 
Samuel A. Stritch. Garbin
gasis Ganytojas vadovaus 
toms gražioms iškilmėms.

Vadovaudamas įžadų pri
ėmimo iškilmėms, Jo Eks
celencija suteikia nepapras
tą pagarbą lietuvaičių kon
gregacijai.

riame atspindi visi jos rū
pesčiai ir gražūs darbai.

Moterų Sąjungos centro 
valdybą sudaro: kun. SL 
Kneižys, dvasios vadas! Elz
bieta Paurazienė, pirminin
kė; Jadvyga Čepulienė, vice 
pirmininkė; Bronė Palubins- 
kienė, antroji vice pirm.;
Marijona Vaičiūnienė, raš- galėtų parduoti ar sušelpti 
tininkė; Elena Statkienė, iž- kaimyną. Kokius reikalavi- 
dininkė; Teklė Mažeikienė ir mus vokiečiai stato savinin- 
Albina Poškienė, iždo glo- kams, kurie turi daugiau 
bejos; Sofija Sakalienė, re
daktorė; K. Sriubienė ir S. 
Subatienė, atstovės į Fede
racijos Tarybą. Centro raš
tinė — 4559 So. Paulina St., 
Chicago, III.

kaip vieną karvę, nėra pa
sakyta, bet turbūt jie rei
kalauja visą pieną jiems pri
statyti. Tas kuris nustaty
to kiekio nepristato mato
mai vokiečių yra skaitomas 
neatlikęs ‘prievolės’ ir gali 
būti iš ūkio prašalintas.

Pranešama taipogi, kad 
Lietuvoje uždaryti Žemės 
Ūkio Rūmai, kurie labai 

Tie_ daug prisidėjo prie žemės ū- 
^a_ kio standarto pakėlimo Lie-

Moterų Sąjunga yra stip
ri organizacija. Ji rūpinasi 
savo narių apdrauda ir šel
pimu ligoj. Nesvetimi jai 
ir mūsų tautos bei visuome
nės reikalai. Jos mėnesinis 
laikraštis “Moterų Dirva’ ’
yra sąjungos veidrodis, ku-.

Laimingasis prašo
mas atsišaukti

RAMIOS LIETUVOS KAIMO NAKTYS
Kai didmiesčio sūkury gat Gaidžio giedojimas, girdėtis 

vėkarių ir sunkvežimių dun- per visą kaimą, šunies loji- 
desys smagenis ištrenka, mą, girdėsi per kelis lau
kai iš pleškančių dirbtuvių kus. Kai laistydamos gėles 
kaminų lyg iš besiveržian
čio vulkano tiršti dūmai a- 
pylinkę užkloja ir plaučius 
prisūdo, tai taip siela ilgisi ■ 
ramaus poilsio tylios nak
ties prieglobsty ir nejučio
mis mintys krypsta ten, kur: 
liko toji gaivinanti naktis 
— žaliam Lietuvos kaime.

Graži tu mano dainelėmis 
apdainuota, svajonėmis api
pinta, sapnuose sapnuoja
ma gimtoji šalis, ir aš tave 
tik tada supratau kai toli 
palikau.

Graži Lietuva savo ryt
mečiais, kuomet ankstyvas 
rytmetinis rūkas lyg tink
las pakibęs tarp dangaus ir 
žemės apskleidžia plačią a- ’ 
pylinkę ir nuo jo rasa lyg 
perlų karoliai krinta ir gai
vina žolynus ir ištroškusią 
žemę, kol saulės spindulių 
užgauti iškyla ir užleidžia 
vietą dienai, žydėjusios na- 
ktinyčios, suglaudžia savo 
žiedus, kad atėjus nakčiai 
vėl išskleistų.

Saulei metus pirma žvilgs
nį žemei, pabunda kaimas, 
miškas ir laukai ir prisipil
do jaukiu gyvumu. Vienur 
piemenėlis rageliu tirliuoja 
savo vaikystės dienų daine
lę, kai jo ėriukai ir jauni 
veršiukai kapstydami žemę 
linksmai šoka “kadrilių”. Į 
Kitur girdėtis šienpiuviai 
dalgius plaka ir švilpauda
mi taisyklingai guldo kve
piantį šieną. Kitur vėl lakš
tingalos, volungės ir kiti 
miškų dainininkai lyg pri
tardami šieno grėbėjėlėms, 
šilkiniais balsais traukia sa
vąją dainą. Dar kitur skam

biu balsus nusijuokia žirgai. 
Gi tie plaukėjančių rugių, 
kviečių laukai melsvomis 
bangomis banguoja, gi per 
juos siauru laukų takeliu 
važiuojančios sesės apsigau- 

■ busios balsvomis skaromis, 
atrodo lyg baltos burės plau 
kiančios Baltijos jūroje. Ro
dos į jas žiūrėtum, žiūrė
tum ir kartu pasilsėtum.

Graži Lietuva savo ryt
mečiais, dienomis ir vaka
rais. Bet graži 
Su paskutiniu 
diev vakaruose, 
ja nepaprastai 
taip kad toje tylumoje gir
dėtis ir mažiausias judesys.

daržely mergaitės uždainuo
ja, tai dainos aidą pagauna 
miškas ir kartoja jos žo
džius, kol plačioje erdvėje 
išnyksta. Gi Dievo Kūno ok
tavos varpų skambesį, va
karas išnešioja per kokius 
aštuonis kilometrus. O
mėnulis!... koks giedrus, ko
kios auksinės spalvos...
dos ant jo atsispindi žemės 
veidas, kalnai ir slėniai. Už
kopęs ant kalniuko, maty-

tas

ARD centro piknike, 
pos 18 d., 9-sis skyrius 
vė dovanų gerą staltiesę. Ka tuvoje. Prekybos ir Pramo- 
dangi tikietų buvo mažai ngS Rūmai taipogi uždaryti, 
parduota, dėlto neįvyko dar- Ir ^įeni ir kiti pakeisti ati- 
že traukimas laimingojo nu- tinkamomis ‘Ostlando’ orga- 
merio. Mat, norėta daugiau nizacijomis. Tai reiškia kad 
tikietų parduoti, kad gera 
dovana duotų daugiau pel
no. Daugiausiai tikietų par
duota Ciceroj.

Laimingojo numerio trau
kimas buvo rugpiūčio 3 d., 
po susirinkimo. Laimėjo ti 
kietas su No. 84. Kas turi 
tą tikietą, prašomas dova
ną atsiimti iš 9-j o skyriaus 
pirm. L. Šeputienės, 1526 S.

si krūmus, ežerėlius ir toli, 
toli keleliu einantį keleivį.

Taigi, skaidri Lietuvos 
naktis, kaip motinos ašara, 
tyli bet daug kalbanti, daug 
bilojanti, kaip karžygio ka
pas. Jei ji prakalbėtų žmo
nių kalba, oi, daug pasaky
tų... Ji išdainuotų lietuvių 
džiaugsmus, liūdesius, skun
dus ir troškimus... O kiek 
ta tylioji naktis matė skriau 
dų, kraujo, žudynių — sve
timų užpuolikų, tai gal tik 
Aukščiausiojo teisme paliu
dys. Laisvutė

jos jau daugiau nebe lietu
viškos į kurias lietuviai pa
tys išrinkdavo savo žmones, 
bet vokiškos organizacijos, 
kurios turi vokiečių pasta
tytus komisarus ir dirba 
Vokietijos naudai.

Bendrovė ‘Linas’ jau la
bai seniai paversta Rytprū
sių linų apdirbimo organi
zacijos skyriumi. St.

ro-
Reikia neužmiršti, kad J. 

, E. arkivysk. Stritch kiek
viena valandėlė laiko yra 
brangi, nes jis valdo vieną 
iš didžiausių arkidiecezijų 
pasaulyje, kurioj tūkstan
čiai parapijų, mokyklų, dau
gybė visokių kitokių įstai
gų, reikalaujančių jo prie
žiūros, globos ir patarimų. 
Tačiau, nežiūrint to, jis su
randa laiko atvykti j lietu
vaičių įstaigą, atlikti ilgas 
apeigas, pasakyti pamoks
lą, palaiminti.

Bet tos ypatingos garbės 
Šv. Kazimiero Seserys už
sipelnė savo ištikimumu ir 
uolumu savo pašaukimui ir 
pareigoms, savo sugabumu 
gerai tvarkyti joms paves
tas mokyklas ir ligonines. 
Arkivyskupas, aišku, giliai 
vertina sesučių pasiaukoji
mą ir gabumus ir dėl to jas 
pagerbia sutikdamas vado
vauti rugpiūčio 15 d. įvyks
tančioms apeigoms.

f

I 
I

On hot summer days vegetables make a tasty basic salad for busy 
housewives when combined with macaroni, tenderoni, or spaghetti. No 
ration points are needed; it’s very simple to prepare, and you have a 
substantial, delicious and flavorful meal in one dish.

» -------

TASTY SUMMER SPECIAL

Tenderoni Salad
2 cups cooked and cooled tenderoni

14 cup cooked and diced carrots
3 tablespoons finely chopped celery , .

14 cup mayonnaise or cooked salad dressing' 
' 2 tablespoons finely chopped green pepper

1 tablespoon grated onion
14 teaspoon salt 
pepper to teste _

Mix all in^redienta.. Chill. Serve on lettuce. Makes 4 to 6 servings.'

ir naktimis, 
saulutės su- 
užviešpatau- 
jauki tyla,

įAPRENGKIME SAVO VAIKUČIUS PATOGIAI IR SKONINGAI

V

■< 
r

Smocking and a tiny eon-’ 
trastfrig eollar are the 
feature* of thi* daintieat 
of dre**e*. Size* 1 to 4. 
Size 3 reqnire» 1% of 35" ( 
material and 14 yd. for a 
eontranting eollar. Sim- 
plicity Pattern 4670; 15«

A child’s ••back-to-the. 
farm” overalia to make 
in blue or red and white 
cotton stripes, easy to 
laundcr. Sizes 2 to 8. 
Size 4 take* 114 of 35", 
1% of 114" edging. Sim- 
plicity Pattern 4681; I5e

Tote' arm* can tan to a 
golden hne in thi* *an 
dre*s. An edge of lace out- 
line* ihoulders and bodice. 
Size* 2 to 8. Size 4 take* 
114 of 35", with 5 yd*. of 
1" eontraating edging. Sim- 
plicity Patiem 4669; 15c

rickrack-trimmed, simple- 
to-make, two-piece frock for 
the gay momentą of any little 
giri. Size* 2 to 8. Size 4 take* 
1% of 35" material, 
yd*. of rickrack 
plicity Pattern

Girls ean hop into a jump- 
er and hop into fashion 
thi* »ea»on. A frosty "hite 
blouoe »et» it off. Size* 8 
to 14. Size 10 take* 2>/g 
of 35" for jumper, 114 
of 35" for bloute. Sim-

Pattern 46971 15c

braid. 
4698;

514 
Sim-
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ne vien tik

Šiandie

Susirinkimas

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
MONUMENT CO,

NESHLKAS

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

UUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijom.

Kaip gamta kultūros ne* 
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti-

MftUONS AOMt—Miracle Whip does work wonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaiae, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing. .*■

Bridęeporiiečiai 
gyvai remia 0. 
Kaskas koncerto

Taig 
Vartų 
čiai iš 
piūčio 
netoli,

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

MAŽEIKA
3318 LITUANICA AVĖ.

parke! Jei dar nesi tai pa
daręs, laikas tai dabar pa
daryti. O jei nori laimėti 
karo boną, įsigyk tikietuką 
už JO centų, paskambinda
mas į Aušros Vartų klebo
niją CANal 8079, jų gausi.

Beje, jei dar kurie iš ger
biamųjų parapijonų negrą

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

GAKV, INDIANĄ LAIDOTU V ię ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

mi be turinio. (“Kuomu 
va”).

is. Visi kambariai, 
j aukštuose ir skle- 
žyti. Dabar atnau- 
tnedis — “wood- 
ir radiatoriai. Eep

Dievo Apvaizdos 
parapijos įvairumai 
Piknikas pasisekė

Praeitą sekmadienį įvykęs 
parapijos piknikas Vy*auto 
parke, tikrai pasisekė. Sve
čių privažiavo daug iš visų 
Chicago parapijų. Matėsi 
net iš Chicago Heights, Har- 
vey ir Stager. Kleb. kun. A 
C. Martinkus džiaugiasi ir 
visiems dėkoja.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. WashjBgton Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 8-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFURN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3571

Žinote pinigų už prisiųstas 
dovanų knygutes, padaryki
te tai šiandie ar rytoj, nes 
tai ne vien palengvins jų su
tvarkymą, bet ir kaipo ge
ras parapijonas, atliksi sa
vo pareigą parapijai. Kle
bonas bus labai dėkingas.

Tad, už poros dienų ir 
minimas piknikas, — visi, 
kam tik leidžia aplinkybės

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

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

motinėlę. Visi 
vestsaidiečiai, bet ir svečiai 
galės susipažinti ir pasikal
bėti kas gero ir ką veikia 
Rytinių valstybių, o ypač 
iš Lawrence, Mass., lietu
viai.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

. Everybody ravės about yc. • 
salads, Peg. Whaf s the secret?

* Ai. ■ ", • > r“ * **> '■ "* y.. .■> •.

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Ne. Side. — šv. Rožan
čiaus draugijos mėnesinis 
susirinkimą- bus šį vakarą, 

j rugp. 6 d., tuojau po pamal
dų, parapijos mokyklos kam 
baryje. Visos narės šiuo 
kviečiamos atsilankyti, nes

i, malonūs Aušros 
parapijiečiai ir sve- 
kitų kolonijų, — rug- 
8-ta diena jau visai
— ar esi pasirengęs ’ tą dieną važiuosime į Vy

tą dieną dalyvauti Vytauto tauto parką, kur šauniai pa
silinksminsime ir praleisime 
gražiai dienelę. Kaip bus 
taip, — lis ar snigs, bet 
Aušros Vartų parapijos pik
nikas įvyks. Važiuosime! K.
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DU BROLIAI BAGDONAI DĖDĖS 
ŠAMO KARIUOMENĖJE

/ ~
Pvt. Stasys Bagdonas gi

mė spalių 24 d. 1921 m., Chi
cagoje. Baigė Canzales ir 
Kelly high school. Prieš iš
vykstant į kariuomenę dir
bo Crane kompanijoje. Mė
go skaitymą ir sportą, ypač 
basebolo žaidimą.

Stasys Bagdonas į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
rugpiučio 15 d. 1942 m. Tar
nauja Air Corps skyriuje. 
Dabartinis jo adresas: 15th 
Transport Sąuadron Presąue

school. Prieš išvyks- 
kariuomenėn dirbo

Pvt. Eduardas Bagdonas
Pvt. Eduardas Bagdonas 

gimė rugsėjo 2 d. 1923 m. ■ 
Chicagoje. Baigė Canzales 
pradinę mokyklą ir Kelly 
high 
tant
“Sun” laikraščio ofise. Edu
ardas, kaip ir vyresnysis jo 
broliukas, mėgo skaitymą, 
sportą ir namų pastogę.

Eduardas Bagdonas į ka
riuomenę išvyko vasario 13 
d. 1943 m. Mokinosi Signal 
Corps 
Oregon 
Juozas 
gyvena 
Wipple

Pvt. Stasys Bagdonasskyriuje ir randasi 
valstijoje. Jo tėvai, 
ir Albina Bagdonai,

Chicagoje, 4440 
St.

Žuvo trys asmenys
Kenosha, Wis. — Rugpjū

čio 4 dieną tapo užmušti 
trys asmenys, kai jų trokas 
buvo paliestas North West- 
ern geležinkelyje prekinio 
traukinio prie McKeon kelio, 
netoli Kenosha. žuvę važia
vo farmos troku ir greičiau
sia nepastebėjo traukinio.

Atvyksta į katalikų 
universitetą

Washington, D. C. — Pen
ki šimtai Amerikos kareivių 
atvyks rugpiučio 9 dieną į 
katalikų universitetą klau
syti inžinerijos kurso.

va

Daug žadanti apylinkė, 
turinti gumos medžius, buvo 
atrasta Gold Coąst šalyje.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IDONOIS
f

PIRMOJI RADIO FOTO IŠ PACIFIKOSužeisti kareiviai h

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūęio 
4 dieną paskelbė 173 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti keturiuose karo 
frontuose.

Išgelbėjo traukinį 
mikeldamas akmenį

Jerome, Idaho. — Ray- 
mond Presnell, traktoriaus 
vairuotoj as pripuolamai už- 
voliojo didelį akmenį ant 
Union Pacific geležinkelio 
bėgių su savo mašina. Ke
leivinis traukinys artėjo. 
Vyras iššoko iš traktoriaus 
ir laiku nukėlė akmenį nuo 
geležinkelio bėgių. Vėliau 
Presnell bandė pakelti ak
menį. Jis negalėjo jo 
dinti.

pajų-

Paaukštintas
Honolulu.— Capt. John J. 

Gaffney, buvęs viršininku 
reikmenų pristatymo Pearl 
Harbor laivynui, pakeltas į 
Rear admirolo laipsnį. Jis 
yra iš Charleston, S. Car. 
Jis yra katalikas.

I

"Draugas" Acme photo

Amerikos Mitchell (B-25) bomnonešiai pataikė 14 kartų į didelį japonų naikintu
vą prie Cape Gloucester, New Britain; mirtinai sulaikė japonų naikintuvą vandenyje. 
Sekančią dieną sugrįžo ir nuskandino japon ų naikintuvą. Tai yra pirmas U. S. Army 
Signal Corps radiofoto į U. S. iš pietų Pacifiko.

Drėginamos farmos
Jungtinių Amerikos Vals

tybių farmos, kuriose yra 
įleidžiama vandens, duoda 
90 procentų cukrinių runke
lių derlių, 45 procentus dar
žovių ir ryžių, ir apie 
procentus tomeičių.

i
Skelbkitės “Drauge”.
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Westvillės lietuvis gavo oro medalį už 
pasižymėjimą karo lauke

Isle, Maine. Jo tėvai, Juozas 
ir Albina Bagdonai, gyvena 
4440 S. Wipple St., Chicago
je. Motina yra uoli darbi
ninkė Am. Rąud. Kryžiaus 
vienete Brighton Park.

pe-

Miršta amerikiečiai 
japonu nelaisvėje

Karo departamentas
reitą trečiadienį paskelbė 
paskiausią sąrašą, kuriame 
pažymėta, jog 178 Amerikos 
kareiviai mirė nuo ligų ja
ponų nelaisviu kempėse. Mi
nimus kareivius mirtis išti
ko nuo kritimo Bataan ir•
Corregidor. Apie amerikie
čių kareivių mirtį japonų 
nelaisvėje pranešė tarptau
tinis R. Kryžius karo depar
tamentui.

Aviacijos gamyba
Jungtinių Amerikos Vals

tybių aviacijos gamyba 1943 
metais kaštuos apie vieną 
ketvirtadalį šių metų karo 
biudžeto.

Du jauni kaliniai padegė lovą, kad 
apgavus šerifą, pabėgo iš kalėjimo

Du jauni kaliniai, vienas 
paroliuotas iš Illinois Train- 
ing school for boys, netoli 
St. Charles, sukėlė ugnį 
Kendall kauntės kalėjime, 
Yorkville, pereito antradie
nio vakare ir ėmė šaukti pa
galbos. Jiems pasisekė ap
gauti. Kada šerifas William 
Maier nešė keletą kibirų 
vandens užgesinti ugnį, du 
jauni kaliniai pabėgo pro 
atdaras duris iš savo celės. 
Jie paspruko iš kalėjimo.

Pabėgę kaliniai yra: Jo
seph Jeffries, 14 metų am
žiaus. paroliuotas, ir jo bro
lis. Nelson, 16 metų am
žiaus. Jų namai yra apie 15 
mailių į rytus nuo Joliet on 
route 30.

“Jie buvo gudrūs”, — pa
sakė šerifas. “Kada aš įėjau 
į celę, ten radau dūmų ir at
rodė, jog jie buvo gerokai 
nukentėję nuo dūmų. Jie 
laukė kol aš išėjau atnešti

vandens ir tada jie pabėgo. 
Aš nebūčiau palikęs 
durų, jei nebūtų jie 
vos gyvi.”

Pereitą trečiadienį
stropiai ieškomi pabėgę jau
ni kaliniai.

atdarų 
atrodę

buvo

ka-

Panelei Marijai
Seattle apylinkėje yra 

reivis, kuris nepaprastai
myli Šv. Panelę Mariją. Ka- 

! reivio meilė šv. Panelei Ma
rijai yra nepaprastai didelė.

Kareivis įėjo į gėlių krau
tuvę, jis nupirko brangiau
sią gėlę — hybrid orchid.

Keletą minučių vėliau tas 
pats kareivis įėjo į St. 
James katedrą, atsiklaupė 
prie Šv; Panelės Marijos sta
tulos, sukalbėjo kelius pote
rius ir gražiausią gėlę pali
ko prie Šv. Panelės Marijos 
altoriaus.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų įdomiausią 
dienraštį “Draugą”.

PRANEŠIMAS
Nuo Rugpiučio 15 d., 1943 “Draugo” prenumeratos kaina bus pakelta 

$1.00 ir kainuos $7.00 metams ir $4.00 pusmečiui visiems Chicagos 
skaitytojams*.

Darbo ir medžiagų kainos taip pakilo, kad mes esame priversti tai 
daryti. “Draugas” vistiek kainuoja mažiau negu bet kuris Amerikos 
dienraštis lietuvių kalboje.

Jei esate atsilikę prenumeratos mokėjime, sumokėkite dabar ir su
taupysite vieną dolerį.

Jei norite, sumokėkite prenumeratas keliems metams iškalno.
Mokėkite prenumeratas agentams ar siųskite šiuo adresu: - 

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, UI.

*) Cicero skaitytojai yra įskaitomi su Chicagiečiais, nes jųjų laikraš
čiai išeina per Chicagos paštą su štampomis.

Penktadienis, rugp. 6, 1943

Westvillės lietuvių šapurųi 
sūnus, seržantas Joseph 
Shapuras, gavo oro medalį. 
Garbės ženklą Shapuras ga
vo už pasižymėjimą karo 
veiksmuose Pietų Pacifike, 
kur ėjo smarkios kovos su 
priešais.

Seržantas Joseph Shapu
ras yra vienas jauniausių 
Amerikos karių, gavusių oro 
medalį.

Atakoje prieš priešus Ne- 
wak apylinkėje, Naujoje 
Gvinėjoje, jis buvo lėktuvo 

I įgulos narys. Lėktuvas ata- 
Ikavo priešų transporto lai
vus. Nors japonų priešlėktu
vinė ugnis buvo labai stipri, 
Amerikos lėktuvas pataikė 
)dvi bombas į priešo laivą, 
(laivas, paskutinį kartą ma
tant. jau skendo.

Seržantas Joseph Shapu
ras armijoje tarnauja nuo 
liepos 15 d., 1941 metų. Dar 
nesenai jam sukako dvide
šimt metų amžiaus.

Jis yra baigęs Westvillės 
aukštesniąją mokyklą 1940 
metais. Prieš pusantrų^ me
tų buvo pasiųstas į Austra
liją.

RACIONAVIMO 
KALENDORIUS
Rugpiučio 7 dieną pasibai

gia N, P ir Q mėlynųjų 
stempų galiojimas, ir bai
giasi stempai 13 galiojimas, 
ši stempa gera 5 svarams 
cukraus.

Rugpūčio 31 diena yra pa
skutinė diena trečiam perio
diniam keleivinių automobi
lių padangų patikrinimui tų 
savininkų, kurie turi “C” 
knygeles.

Rugpiučio 31 dieną bai
giasi T, U, V ir W serijos 
raudonos stempos.

Rugsėjo 20 diena yra pa
skutinė diena R, S ir T mė
lynųjų stempų.

RINKITE SENUS POPIERIUS
William McFetridge, Civi

linės apsaugos liekanų rin
kimo direktorius Chicagoj, 
kreipiasi į Chicagos gyven
tojus ir prašo 
popierį.

Jis sako, jog 
visokį popierį:
laikraščių popierį, 
žus gabalus, kaip konvertus 
ir taip toliau.

rinkti seną

reikia .rinkti 
rudą, seną 

net ma-

Ant kojos laikrodis
Oakland, Cal. — Vienas 

jūrininkas labai atydžiai 
žiūrėjo į praeinančių mer
gaičių kojų riešus, kad su
radus savo laikrodėlį.

Jūrininkas pareiškė poli
cijai, jog jis žaizdamas už
dėjo vienai mergiotei ant 
kojos riešo laikrodėlį ir už
miršo nuimti. Jis pasakė, 

'jog nuo to laiko tos mergai
tės nematęs.

POPIERIO SVARBA
I

Popieris reikalingas nau
doti šiame krašte civilinių 
gyventojų reikalams. Jis 
reikalingas pakavimui karo 
reikmenims, jis reikalingas 
bombų juostoms ir gabeni
mui amunicijai bei mašinų 
dalims. Popieris reikalingas 
ir kitiems įvairiems tiks
lams. , j

Prieš karą žymi dalis su
vartojamo Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse popierio i 
buvo atgabenama iš Skandi
navijos. Popierio trukumui 
padengti yra kreipiamasi į
žmones, kad jie rinktų po- skrisdama gali iškilti iki 4 

1 pierio liekanas. mailių aukščio.

NEMESKITE POPIERIO
Į SĄŠLAVYNĄ

Surinkę 50, 75 ar 100 sva
rų popierio pašaukite lieka
nų rinkimo ofisą Statė 8798. 
Liekanų rinkimo vežimas 
atvyks ir paims jūsų surink
tus popierius. Galite surink
tą popierį atiduoti labdarin
goms draugijoms, galite 
parduoti. Svarbu, kad seną 
popierį nenumestumėte į są
šlavyną, kad nedegintumėte, 
bet atiduotumėte pramonei, 
kuri seną popierį perdirbs į 
naują, Ituris reikalingas ka
ro reikalams ir visam kraš
tui.

v •

Numetė arklys
Chicago, III. — 

antradienį 18 metų amžiaus 
jaunuolis buvo" numestas 

| nuo arklio, B a Įmurai avė. 
Jis mirė pereitą trečiadienį 
ligoninėje.

Pereitą

Kaip aukštai
Manoma, jog paukštė

X Karolina Kišonienė, ži
noma No. Side' veikėja, Šv. 
Rožančiaus draugijos valdy
bos narė, jau grįžo namo iš 
Loretto ligoninės po sun
kios operacijos ir kasdien 
stiprėja sveikatoje.

X Kun. dr. D. Mozeris su 
savo tėvais Juozapu ir Va
lerija porai savaičių išvyko 
atostogų į Long Beach, Ind. 
V. Mozerienė yra žinoma Ci
cero veikėja, ypatingai Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
21 skyriuje.

X Kun. J. Šaulinskas, kle
bonas šv. Mykolo parapijos, 
pastaruoju laiku buvo labai 
susirūpinęs. Mat, pajuto, 
kad irsta bažnyčios lubos. 
Nieko nelaukęs surado ge
rus kontraktorius ir jau pra
dedama taisymo darbas.

X Petras Pikturna prida
vė Amerikos Lietuvių Ta
rybai $10.00 auką nuo Taut 
Garsaus Vardo Lietuvių dr- 
gijos Town of Lake. Auka 
paskirta šaukiamos Ame- 
rikos lietuvių konferencijos 
būsimos rugsėjo 2 ir 3 dd. 
proga.

X Auna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncertu susido
mėję Wa.ukegano lietuviai 
žada įsteigti komitetą, ku
ris parūpintų tikietų vi
siems, kas tik norės tam 
koncerte dalyvauti. Apie 'tai 
bus vėliau paskelbta.

X Muz. A. Mondeika, Šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
vargonininkas, su savo pa
dėjėjais, visu smarkumu par 
davinėja Anna Kaskas kon
certo bilietus. Manoma, kad 
ciceriečiai, kaip visuomet, 
ir šiame koncerte atsistos 
pirmoje vietoje.

j
X Šv. Kryžiaus parapija 

sparčiai ruošiasi prie savo 
antrojo pikniko, kuris įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 15 d.. 
Vytauto parke, šv. Kryžiaus 
parapijos piknikai pasižymi 
įvairumais, dėl to sutraukia 
daug svečių ir iš kitų kolo
nijų.

I

I

X P. M. Simonėlių na
muose, 716 E. 92 PI., praei
tą 'savaitę buvo linksma. 
Vienturis jų sūnus Petras, 
tarnaująs kariuomenėj, bu
vo parvykęs pasisvečiuoti. 
Sužinoję tai giminės, drau
gai ir pažįstami susirinko 
pasiklausyti įvairių nuotikių 
iš kariuomenės gyvenimo. 
Petras visiems įteikė “šou 
venirs’ *.

X Matas Sriubas, žino
mas Cicero veikėjas, jau ke
linta savaitė, kaip labdarių 
ūkyje padeda Įvairius ūkio 
darbus dirbti.

X Matas ir Sofija Ališaus
kai, bulvariškiai, su vaiku
čiais išvyko porai savaičių 
atostogų į Scotvilie, Mich., 
pas gimines.

X P. Soržickas, veiklus 
Aušros Vartų parapijos dar
buotojas, smagiai atosto
gauja Indianos smiltynuose.
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