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SOVIETAI STUMIASI KHARKOVAN !
Amerikos vėliava plevėsuoja Mundoj

Amerikiečiai užmušė 1,671 japonus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietų Pacifike, rugp. 6.— 

Amerikos kareiviai šiandien baigė okupuoti Munda, 32 
dienas po išlipimo ant New Georgia salos. Lieka tik su
naikinti japonus kampeliuose, iš kur jie dar priešinasi.

Kovos smarkumas nurodomas dideliam skaičiuje mi
rusių japonų^ kurių jau su-' 
skaityta 1,671.

Šimtai japonų žuvo kuo- fronte> sąjungininkų ir ja- 
met amerikiečiai į juos at- Pon^l patrolės susirėmė ties 

Bobdubi, ir prie Tambu kal- 
Japonai iš gerai pazuoš- 
pozicijų kontratakavo, 

buvo atremti.

Kitame pietų Pacifiko

suko ugniamečius.
Nėra išėjimo.

Šiaurėje amerikiečiai užė
mė ir įsikasė Bibolo kalne. 
Tą patį padarė ir Kokengo- 
lo kalne.

Kiti amerikiečių vienetai 
jau pasiekė salos kraštą į 
šiaurę nuo Gurasai, tuo ne
duodami galimybės japo
nams pabėgti į šiaurę.

Žemiau aerodromo, ameri
kiečiai perkirto priešo apka
sų linijas ir nužygiavo iki 
pietų kranto, tuo baigdami 
visuotiną apsupimą.

Numatoma, kad Ameri
kos inžinieriai tuoj pradės 
taisyti aerodromą, kad juo 
galėtų naudotis Amerikos 
lėktuvai.

Japonai traukdamiesi pa
liko didelius kiekius visokių 
reikmenų.

Aštrūs susirėmimai.
Šios dienos komunikate 

neminima kokia yra padėtis 
Bairokoje.

, no. 
tų 
bet

Pabėęę rusai belaisviai 
padeda partizanams

JERUZALE, rugp. 6. — 
Šiandien raportuojama, kad 
rusai kareiviai, kuriuos iš 
vokiečių nelaisvės paliuosa- 
vo patriotai graikai, šian
dien drauge su Graikijos 
partizanais kovoj a prieš 
ašies kariuomenes Graikijoj 
ir Macedonijoj.

Rusai tapo belaisviais ry
tiniam fronte ir buvo veža
mi Graikijon dirbti prie ap
gynimo pastatų, kuomet 
juos paliuosavo graikai par
tizanai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Rusai 

žygiuodami ant Bryansko 
užėmė dar 200 kaimelių.

IŠ LONDONO. — Ameri
kiečiai jau visai arti San 
Fratello miesto. Anglai žy
giuoja Adrano link.

IŠ BERLYNO. — Propa
gandos ministeris pranešė 
apie daliną evakuaciją Ber
lyno miesto.

IŠ WASHINGTONO. —
Šen. Wheeler nori tuoj su
šaukti Kongresą aptarimui 
įsakymo draftuoti tėvus.

Iš SICILIJOS — Sąjun
gininkų kariuomenės užėmė tybą iki to punkto, 
Gariano, netoli nuo Troina, buvo šiems metams numa- prancūzų partizanų 
ir priėjo arčiau Troinos.

bombe-
pozici

.Bombuoja laivus.
Vidutinieji mūsų bombe

riai atakavo priešo kareivi
nius laivus ir prieplaukos 
įtaisymus Gizo saloje, ir vė
liau atakavo Webster Cove, 
kur apšaudė japonų trans
porto laivus.

Amerikos didieji 
riai atakavo priešo
jas Rekata įlankoj, sunaiki
no japonų transporto laivus 
prie Madang, ir atakavo ja
ponų pozicijas Bogadjime, 
Finschafine, ir Vitu saloje. 
Isabel kanale lėktivai bom
bavo priešo 1,000 tonų tran
sporto laivų, o karo laivai 
nuskandino du priešo karei
vinius ir vieną pakraščių 
laivus, kurie bandė iškelti 
japonus kareivius iš New 
Georgia salos.

6.— 
sku-

Japonai ruošiasi iš 
Hopeh pulti Kiniją

CHUNGKING, rugp. 
Pranešama jog japonai
biai didina savo aerodromus 
Hopeh provincijoj, kad bū
tų pasiruošę atmušti sąjun
gininkų lėktuvų atakas, ir 
tuo pačiu kartu atakuoti są
jungininkų pozicijas Kini
joj.

Pranešimas taipgi sako 
japonų karo laivai bruzda 
prie Kwan,g ir Fukien pro
vincijų. matomai bandyda
mi paveržti Kinijos blokadą 
ir pakenkti sąjungininkų 
submarinų veiksmams.

Studijuos lėktuvų 
statybos mažėjimą

WASHINGTON, rugp. 6. 
—Karo departamentas taip 
susirūpinęs lėktuvų staty
bos sumažėjimu, kad jis at
sikreipė į James F. Byrnes, 
karo mobilizacijos direkto
rių, prašydamas jo išrišti 
darbininkų trūkumo proble
mą.

Byrnes davė suprasti, kad 
jis paprašęs Bernard M. 
Baruchą jam tame reikale 
padėti. Manoma, kad jų pa
stangos ir rekomendacijos 
padidins naujų lėktuvų sta- 
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Žemėlapis parodo mažos, bet labai svarbios Munda salos pozicija. Munda sala 
teko į amerikiečių rankas po aštrių ir smarkių kovų.
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kiekiai bombų
LONDONAS, rugp. 6. — 

Italijos vyriausybei tebe- 
skelbiant, kad Italija ir to
liau kovos drauge su Vokie
tija, sąjungininkų štabai 
ruošia planus intensyviam 
ir dideliam bombavimui Ita
lijos militarinių taikinių ii 
susisiekimo linijų.

Italijos gyventojai nori 
pasitraukti iš karo, bet tam 
reikalingas vokiečių leidi
mas, kurio jie negali gauti

Sakoma vokiečiai ištrau
kia savo kariuomenę iš Si
cilijos ir koncentruojasi pa
čioj Italijoj.

Į

PASIEKĖ INDIJĄ
NEW DELHI, rugp. 6.— 

Lėktuvu iš Amerikos čionai 
vakar atvyko Generolas Ge
orge Strameyer. Karo de
partamentas anksčiau sakė 
šita jo misija esanti labai 
svarbi.

Stratemeyer pasakė re
porteriams, kad jis nieko 
negalįs apie 
pasakyti, kol 
Gen. Joseph 
vyriausuioju 
kos karinių
Burmoj ir Irfdijoj.

Drauge su Stratemeyer at 
vyko ir keturi štabo kari
ninkai.

savo užduoti 
nepasitars su 
W.
vadu 
jėgų

Stillwell 
Ameri- 

Kinijoj.

MILĖS
100

Vokiečiams dabar rūpi 
Prancūzijos partizanai

LONDONAS, rugp. 6. — 
Aldžyro radio šiandien pra
nešė, kad Pierre Lavai, Vi- 
chy valdžios viršininkas, 
ateinančią savaitę vyksta 
Berlynan tartis apie galimy 
bes ir būdus numalšinti 

veiks
mus prieš vokiečius.tytas.

I

NEW: 
EORGIA

pa- j
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Sąjungininkai visur kitur progresuoja
SĄJUNGININKŲ ŠTA-, 

BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
6.—Iki šiol didžiausios ko
vos Sicilijoj dabar vyksta 
Troina apylinkėj, į šiaurva
karius nuo Etna ugniakal- 
nio, kur amerikiečiai visom 
priemonėm bando užimti šį 
svarbų miestą. Jeigu vokie
čiams nepasiseks atlaikyti 
amerikiečius prie Troina. 
tai naciai veikiausiai netu
rės jokios kitos progos pa
sprukti iš kampo prie Cata
nijos.

Jeigu naciai galės Troina 
kiek ilgiau išlaikyti, jie vei
kiausiai koncentruos savo 
jėgas Messina apgynimui 
kur norint prie Randazzo.

Arti San Fratello.
Šiaurėje, amerikiečiai pa

kraščiu varosi ant San Fra
tello. Jiems labai padeda 
karo laivai ir lėktuvai, ku
rie nuolat bombarduoja prie 
šo pozicijas.

Į pietus nuo amerikiečių 
linijų, kanadiečiai ruošiasi 
pulti Adrano. To miesto už
ėmimas dar kartą perkirstų 
ašies susisiekimo linijas.

Britų armijos airų briga
dai įėjus į Catania vakar, 
jie rado, kad vokiečiai jau 
buvo išsinešdinę, palikdami 
italų batalioną apginti 
pasitraukimą. Tačiau, 
nebuvo apie tai pranešę 
lama, ir tie mielu noru
sidavė airiams. Kiti anglų 
kariuomenės daliniai žygia
vo pagal Simeto upe ir už
ėmė Patemo.

Sąjungininkų kariu o m e- 
nės .progresuoja prie Cen- 
turipe ir Regalbuto, nors 
ašies pasipriešinimas labai 
didelis.

ju 
jie 

ita- 
pa-

Naciams nesmagu.
Negalima šiuo laiku pasa

kyti ar dideli kiekiai ašies 
kariuomenės dabar randasi 
aplink Messina dėl perkėli
mo Italijon, ar sustiprini
mui nacių kariuomenės Sici
lijoj. Jiems praeitą naktį 
buvo labai nesmagu, kadan
gi juos nuolat atakavo są
jungininkų lėktuvai.

Sąjungininkų lėktuvai vi
są dieną vakar bombavo 
priešo kariuomenes ir įsi- 
stiprinimus, ir visus kelius 
ir geležinkelius.

Užėmimas Catanijos lau
ko duoda sąjungininkams 
Gerbini ii* 13 mažesnių ae
rodromų, kuriais jie galės 
naudotis visokiems lėktų-
vams.

Norvegija džiaugiasi 
(Švedijos nusistatymu

LONDONAS, rugp. 6. — 
Norvegų vyriausybė in-ex- 
ile pareiškė didelį džiaugs
mą dėl Švedijos žygio atsa
kant vokiečiams leidimą per 
vežti nacių kariuomenę ir 
reikmenis per Švediją Nor
vegijoj

Nors sąjungininkai senai 
pageidavo, kad Švedija tą 
padarytų neatsiklausus vo
kiečių, Švedija tačiau atsi
sakė, ir suspendavo tą 
dimą po pasitarimų su 
kiečių oficialais.

Iki šiol Vokietija dar 
ra protestavus dėl to Švedi
jos leidimo atšaukimo.

ORAS
Truputį šilčiau.

Sovietai tik 30 mylių nuo Bryansko
\ *

Bando apsupti nacius Kharkov mieste
MASKVA, rugp. 6.—Sovietų kariuomenės, ką tik už

ėmusios Orei, sukosi į pietvakarius nuo taipgi užimto Bel- 
gorodo ir šiandien praėjo pro Kharkovą, tuo bandydami 
af/Oupti tą didelę nacių bazę. Belgorodo užėmimas pralau
žė vokiečių linijas į šiaurę nuo K h ar kovo. Naudodamiesi 

ta proga, rusai greit pražy
giavo pro Kharkovą ir savo 
liniją pasuko atgal apie tą j 
miestą.

Paskutiniuose Orei .užėmi 
mo veiksmuose, rusai neti
kėtai puolė Belgorod frontą, 
sutrupino vokiečių apsigy- ‘ 
nimus ir įmaršavo į tą mie
stą iš šiaurryčių.

Belgorode rusai turėjo 
kovoti su vokiečiais kiekvie
noje gatvėje ir kiekvienam 
name. Jų tankai bandė pa- 

. sukti liniją ir tuo apsupti 
vokiečius tame mieste, bet 
vokiečiai tada liovė prieši
nęsi ir bėgo iš miesto.

Sovietų lėktuvai nuolat 
bombuoja bėgančius vokie
čius, tuo norėdami dar dau
giau juos disorganizuoti ir 
neduoti jiems poilsio.

/

1

Puola Bryanską.
Pavargusiems naciams be 

gant į Bryanską, rusai iš 
dviejų pusių vejasi juos. 
Manoma, kad rusų kariuo
menės nori tą miestą su
spausti savo žnyplėse.

Rusų motorizuotos jėgos 
vis važiuoja į vakarus iš 
Orei apylinkės, sustiprini
mui tų dalinių, kurie puola 
Bryanską iš šiaurės, rytų, ir 
pietryčių. ,

Sovietai taip smarkiai va
rėsi ant Orei paskutinėmis 
dienomis, kad jų daliniai 
dasimušė iki 30 mylių nuo 
Bryansko, kuris randasi 
apie 75 mylias į šiaurvaka
rius nuo Orei miesto.

Sakoma taipgi, kad sovie
tai siunčia kariuomenę iš 
Smolensko fronto prie Mas
kvos padėti pulti Bryanską.

alijantų vienybę
WASHINGTON, rugp. 6. 

—Karo sekretorius Henry 
Stimson, grįžęs iš 13,500 
mylių kelionės, kurios metu 
aplankė karo frontus, sakė 
jam daugiausiai teko stebė 
tis nepaprastu sąjunginin
kų vieningumu.

Jo pranešimu, Sicilijoj iki 
liepos 22 d. amerikiečių už
mušta 501, sužeista 3,870, 
dingusių 2,370.

Nuo šiaurės Afrikos kam
panijos pradžios vien tik 
amerikiečiai suėmė suvirš 
100,000 belaisvių, daugiau
siai italų.

Rezultatai Amerikos bom 
bėrių atakos ant Rumunijos 
Ploesti aliejaus lauko, anot 
jo, buvo labai geri.

Karo sekretorius ragino 
amerikiečius namie nenulei
sti rankas tik dėlto, kad są
jungininkų kariuomenės vi
suose frontuose turi pasise
kimų. Jis ragino amerikie
čius dar smarkiau dirbti, ir 
tuo greičiau baigti karą.

Stimsonas sakė Amerikos 
kareivių morale nėra ką rū
pintis, kadangi visi ryžtin
gai kovoja. Karo sekretorių 
ypatingai paveikė kareivių 
maldingumas ir jų susirūpi
nimas dvasiniais reikalais.

LONDONAS, rugp. 6. —' 
Per Romos radio armijos 
valandą buvo pabrėžiama 
reikalingumas “naujos .už
duoties palaikymui discipli
nos ir tvarkos” namų fron
te.

Pranešimas sakė Italijos 
ateitis priklauso nuo namų! 
fronto disciplinos, ir intima- 
vo, kad be tvarkos, Italijai 
gręsia invazija ir nešlovė.

Tai buvo svarbiausia Ro-
i 

mos radio žinia, kadangi 
nieko nepranešta apie įvy
kusį Badoglio kabineto su
sirinkimą.

Nemini laimėjimo. '
Londone pastebiama, kad 

[.italai nė vienam pranešime 
nemini Laimėjimo, ir kad vis 
tikimasi invazijos.

Šveicarijos laikraščio Die 
Tat korespondento Milane, 
pranešimu, padėtis Italijoj 
kasdien darosi blogesnė’. Ki
ti raportai sako italai įsiti
kinę jog Badoglio vyriausy
bė esanti tik laikina, ir kad 
vis didėja nerimas dėl del
simo taikos reikalu.

Corriere della Serą, išei
nąs Milane, vedamąjame 
straipsnyje rašė apie sąjun
gininkų 
Anot jo, 
didesnės

Romos 
nuteisimą italo kareivio 12 
metų kalėti už tai, kad jis 
dalinęs pro-sąj.ungininkų la
pelius.

Italijos kabineto posėdy 
nieko nenutarta apie taikos 
priėmimą ar sąlygas. Buvo 
priimta keli dekretai, visi 
“karo metui,” kas nurodo 
maršalo Badoglio nusistaty
mą toliau tęsti karą.

nė-

“kietaširdiškumą.” 
Italija užsipelniusi 
pagarbos.
radio pranešė apie

Užmuš? naciu generolą
NEW YORKAS. rugp. 6. 

—Čia girdėtas Berlyno pra
nešimas apie mirtį vokiečių 
generolo Walter Schilling 
Rusijos fronte. Anot prane
šimo, jis grįžo į savo dalinį 
kuomet susidūrė su rusais. 
Susirėmime jis buvo užmuš 
tas.
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SURADO GRANDUA!

Pro Waukeganą rugp. 2 
dieną, 7 valandą vakare pra
ėjo labai didelis viesulas ir 
smarkus lietus. Daug blė-

vo dukrelę pne altoriaus 
gaunant diplomą. Jie ją la
bai gražiai auklėjo. Eleono
ra yra baigus Šv. Baltramie
jaus pradžios mokyklą, Wau 
kegan Township high school.

Su tėveliais ir sesute 
džiaugiamės ir mes, lietu
viai ir prašome Dievo pasi
sekime jos kilnioj profesi
joj-
Didelis viesulas v

Smagiai piknikavo
Šv. Baltramiejaus parapi

jos 9 valandos šv. Mišių cho 
ristės rugp. 1 d. buvo išva
žiavusios piknikui pas Jun- 
čius, kurie seniau gyveno 
Waukegane, o Junčienė taip 
pat priklausė prie to choro. 
Jie gyvena prie Grays eže
ro, turi paikius namus ir 
daug vietos. Choro narės ne
galėjo atsigerėti visokiomis 
grožybėmis. Laikas tafp 
greit prabėgo, kad sutemus 
moterys nenorėjo važiuoti 
namo.
'Choristės buvo atsivežu-! dies Pa<^ar®- Daug medžių 

sios 1 
gėrimo. Emilija Kuzmickie- 
nė ir Ona Bukantienė paruo
šė labai skanią vakarienę. 
Atvykę kleb. kun. Čužaus- 
kas ir vikaras kun. A. Kiš- 
£ūnas per vakarienę reiškė 
dėkingumo už pakvietimą į 
šį pikniką. Be to, klebonas 
labai išgyrė moteris, kurios 
gražiai per Mišias gieda. Ra
gino visas nepatingėti ateiti 
į praktikas ir lavinti savo 
balsus.

Reikia pažymėti, kad cho
ras pasirodo ne tik bažny
čioj, bet ir šiaip parengi
muose.

Ačiū Junčiams. visi • sma
giai praleido laiką.
Įspūdinga diena

Rugp. 1 d. Šv. Teresės li
goninės koplyčioje buvo la
bai įspūdinga dienū. Stu-' 
dentės slaugės tą dieną ga- , 
vo špilkutes ir diplomus 
Per šv. Mišias visos studen-- ' 'rf' ■ '
tės priėmė prižadus. Alto 
riai buvo labai papuošti bal
tomis ir raudonomis rožė
mis. Kunigų dalyvavo iš vi 
sų Waukegan parapijų, taip 
gi daug slaugių giminių. Li
goninės kapelionas pasakė 
labai gražų pamokslą.

Tarpe 24 slaugi-., buvo i 
viena lietuvaitė — Eleonora 
Powell, duktė Mr. ir Mrs 
Casimir Powell, 919 S. Jack- 
son St. Eleonoros tėveliai 
’p.bai džiaugėsi, pamatę sa-

Žadi aplankyti ir žmonos mirus Bertha buvo vyriau- 
tėvėlius Kenosha, Wis.

Lt. Lawrence Sedar Dėdės
Šamo kariuomenėj yra jau 
nuo sausio mėn. 1942. Jo 
stovykla, Randasi Gadsden, 
Ala.

čia 
gi-

Josephine ir Helen Belins- 
kai gyv. Chicagoj, gi Fran- 
ces Belinski — Kalifornijoj.

M. Z.

visą valgį ir visokio'išvertė ir elektros vielų nu-| 
traukė. Kai kuriose vietose 
per kelias valandas buvo t' -ftamsu. Daugelio namų rū
sius vanduo apsėmė. O į; 
Bruno Čepaičio namą, 1026 
Lincoln St., No. Chicago, 
griaustinis trenkė ir nema
žai nuostolių padarė. Reikė
jo šaukti gaisrininkus, nes 
viduje užsidegė lova. Kami-i 
nas buvo sudaužytas, gi rū
syje sugadintas visas elek
tros įvedimas. Ačiū Dievui, 
kad nieks nenukentėjo, tik pagimdė dukrelę, o Sūtkams 

anūkę. Lucille randas Šv. I 
Kryžiaus ligoninėj. Dukrelė 
bus krikštijama -Patricia- 

Antanas ir Ona Sutkai y-| Ann vardais. Ona Sutkienė 
ra labai smagūs, nes liepos dėlto yna išvažiavus pas sa- 
31 d. gavo linksmą žinią. Te- vo brangią dukrelę ir žentą, 
lėfonu jų žentas Everett ta pačia proga -aplankys ir

L 
i’

savo brangų tėvelį Zupkų, 
kuris dar tebeguli ligoninėj.
Buvo parvykęs namo

Liepos 25 d. A. ir O. Sut
kų sūnus Alberta^ viešėjo 
su savo tėveliais. Jis įstojęs 
į St. Mary’s Mission House,1
Techny, m. Dabar jau vie- <Savo liMną žini‘* 
nuolis — Brother Harold.! Bertha Zackiehė gavo liū- 

Po virš trijų melų nesi- dną žinią nuo savo sesutės, 
matymo visiems buvo malo- kuri pranešė, jog jos vyras 
nu su juo pasimatyt, pasi
kalbėti ir palinkėti ištver-: 
mės kilniam pašaukime.
Atostogauja

Sedaravičiai, 733 S. Lin
coln St., džiaugiasi savo sū
num Lawrence, kuris Dėdės 
Simo kariuomenėj pakeltas 
į Second Lt. Jo tėvas iš a- 

t mato yra barberis. To, ama-( 
to išmokė ir sūnų Lawrence,! 
kuris sako, jog ne tik visas i 

Pough- pjudės Šamo uždėtas parei-! 
gas atlieka ir mokinasi, bet 

randmo.her. • (jar daugeliui kareivių plau- 
Ji pažino savo giminaitį iš kus apkerpa jr barzdas nu- 
fotografijų, kurias buvo ga-! skuta Lt Lawrence yra da-

| 

i 
t

Mathew Murk, 25 metų am
žiaus, liepos 20 d. žuvo ka
ro lauke, New Guinea.

Bertha Zackienė savo bra
ngią sesutę nuo pat mažu
mės auklėjo, nes tėveliams

šia iš visų brolių ir seserų.
Mathew Murk buvo čika- 

gietis, bet žinomas ir vauke- 
ganiečiams, nes dažnai 
apsilankydavo pas savo 
minės.

i
Liūdi ne tik žmona, 

ir du švogeriai — Vilimas 
ir Kazimieras Belinskiai ir 
brolienė Bertha Zackienė, 

> gyvenanti 526 Lincoln St., 
(Wa.ukegane, Mikalina Kino,

bet

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

DR. S. WEINE, O.D.

visi labai išsigandę.
Gavo smagią žinią

Pvt. Joe Galio, ■]
keepsie, N. Y., surado Ge.o gas .atlieka, ir mokinasi, bet 
je, Sicilijoje, gi

I 
vusi iš kareivio familijos.

Lewis, gyvenąs 6718 S. La- 
fayette St., Chicago. prane
šė, kad jų dukrelė Lucille

t [

' bar su savo žmona namo 
I .

, parvažiavęs dešimčiai dienų.

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO ■ 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMET RISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja 
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinki iaia Gy
venkit II uosi nuo 
patrūkimo bėdos.

C I A L —
Iškirpkite šį skelbimą ir pridno- 

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

ISMAN KETINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų TreaUncotą. 

NfiRA KO GERESNIO UŽ 

•f&tfaa&unce
Creator of Custom Appllancse for 17 yra
30 S. STATĖ, RM. 910, S T A. 41M
Daily 18 A M. TH 5; Mon., Fri. TH 9 P.M.

Hatur'tay TU 1, Stmday t to <

Bia yra speciali" garsinimo bandymas Ir 
nebas kitos* lalkrolūluose. Talprl. ils 
pasiūlymas nebos atkartotas.

Praves Wonderfu> 
For Itching Skin 
To soothe itching, buming skin, apph 
medicatedliąuidŽEMO—a Doctor; 
formula backed by 30 years continu 
ous success! For ringworm symptoms, 
eezema, athlete’s foot or blemishes 
due to erternal eause, apply ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
;okL One trial convinces. Only 35jL 
Also 60^and $1.00.
-------------->ZEMO

Į

I

t

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

DR. STRIKOL’IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YARda 4787
Namų teL PROspect 1930

TaL CANal 6122

DR. BIEŽ1S

Kompani*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

$
ClAU

Telefonas SEELEY 8760

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD J

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

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrHe ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
olindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iigydytL

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

• • * 

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai' akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaidus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

i Daugely atsitikimų akys 'atitata*. 
mos bo akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av« 

Phone YARDS 1373

I

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

4

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKLT56- PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIVLDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

TeL YARdi 2946

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

Ofiso taL VIRginia 0036 
Reridencijoe teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer

TeL CANal 0257
Bet. teL: PROspect 6659

DR. IMATORIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Resldenaja: 6600 8o. Artesian Avė 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 P-P 

6 11d 9 vaL vakare

CHIRUBGAS

Avenue
5—8:30 T. 1LOfiso vaL: 1—3 ir 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921.
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL YABda 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

4729 Sa Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TaL MUhray 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8 
vaL popiet ir noo 7 iki 8:30 ■»»). vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2EMOM8 

NUOŠIMČIO BATOMA

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan ln- 
suranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FDiANSIN* ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavtao 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 . Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

PluA LIBEHAL EARHINGS

You 
Can 
Be
Sun 
of 
S^fety b

t

Valandoe: 3 — 8 poniai.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik Tisu* pora aklų visam «r- 
▼•niraol. Bankoktts jaa, leisdami 
U^csamlauotl jas modernUUtlaosia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali pateikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime ektnig, kurie paiaUna 
vtat akhj ttesnptmg. ..

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toe
marš—» caOl hm, €Mcm> 

OFISO TftASlvai
Kasdien »:!• a. m. Iki >:>• p. m. 

Trečiad. tr Mttad. a. m.
Of t:— B. m.

Tekioaas HKMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS;
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Benk t, šeštai 8:30 iki 9:30 vak. 

Ralrmadtaniala pagal enattartm%.
Ofise TeL............... VIRginia 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiąjį. Ir SMrm. Hlr MiiritArina.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to.

ir 
taa
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šeštadienis, rugp. 7 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Meksika - Įvairumų kraštas

Angelo Sargo dienoje, 
metais. Taip pat kal- 
apsuptas. Jame gami- 
įvairių spalvų indai,

Rašo kun. Juozas Jusevičius 
Įvairių spalvų miestas

Kitas gražus miestas — 
tai Pueblo, Jis įsteigtas is
panų 
1530 
nai3 
narni
čerpės ir kiti dalykai. Na
mų stogai dengti spalvuo
tomis čerpėmis, kas daro la
bai didelio įspūdžio, 
miestas atrodo labai 
vuotas.

Dėlto 
spal-

daugPueblo mieste yra 
katalikų bažnyčių, mokyklų, 
kolegijų. Jos buvo vienuo
lių pastatytos ir vedamos. 
Jose meksikiečiai auklėj osi 
doroje ir kultūroje. Dabar 
tos įstaigos yra valdžios 
rankose, o jaunimas moki
namas ateistiškų idėjų.

Tai vis rodo, kad Meks’. 
koje dar ne viskas tvarko
je. Dabartinis prezidentas 
Camacho yra plačių pažiūrų 
vyras ir supranta, kas yra

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 is toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

I

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

Tel. Calumet "237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

, teisinga. Tačiau greitu lai
ku sunku atitaisyti kitų val
dininkų, kaip buvusio pre
zidento Calles, Kardino ir 
kitų klaidos.

i a
Meksikiečiai veikia

Kada pašalinus visus blo
gumus, meksikiečiai susior
ganizavo Į draugiją, vadina
mą “Sinaregueisty” (Be po
ilsio). Tos draugijos nariai 
yra pasiryžę veikti iki tol, 
kol visi blogumai bus paša
linti. Kai kurie žmonės šią 
organizaciją vadina religine, 
bet ji pati taip nęsivadina. 
Jos tikslas ne tik atstatyti 
krikščionybę, bet taip pat 
pakelti meksikiečių 
Kunigai nepriklauso 
jai.

Kadangi 70 nuoš. 
kiečių gyvena nikiuose, tad 
“Sinaregueistų” draugija rū 
pinasi duoti mokslo ūkinin- 
kų vaikams. Tam ji steigia 
mažas mokyklas, kad jos 
visiems būtų prieinamos.

Draugija kovoja už dar- ! 
bininkų teises. Jos šūkis y- 
ra: Darbininkai neturi būt 
nuskriausti, bet tinkamai 
apmokami. Labai nori pa
šalinti klasių skirtumus. Ji 
primena ir darbininkams ir 
darbdaviams, kad jie yra 
meksikiečiai. Dėl to, be jo
kių barnių, streikų turi vie
ni su kitais susitarti ir tai
koje gyventi.

Draugija yra labai simpa
tinga mūsų Amerikos kraš
tui. Žinoma, meksikiečiai ne
nori būti valdomi kitų. Jie 
nori patys valdytis. Jų di
džiausias pageidavimas yra, 
kad meksikiečiai būtų reli
gingi; net ir tie, kurie A- 
merikoje gyvena. Jiems ne
patinka, kai protestonai vi
lioja meksikiečius į savo 
sektas.

dvasią 
draugi

I

irrm», k.

HELP KANTE) — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

MERGINŲ IR MOTERŲ — reikia 
prie lengvų švarių dirbtuvės darbų. 
19956 karo darbai. Patyrimas ne
reikalinga. laikas ir puse už virš
laiki. Lietuvis formanas priežiūroje. 
Atsišaukite

STENSGAARD & ASSOCIATES
346 N. JUSTINE MON. 0418

DRILL PRESS ir MILU N G MA
CHINE OPERATORIŲ. 55 Vi vaL į 
savaitę, karo darbai

PROCUNIER SAFETY CHUCK CO.
18 S. Clinton 5th floor.

H

Du milijonai Amerikos 
kareivių jau uzjury

COMMERCE, Texa3,rugp. 
6.—Kalbėdamas East Texas 
Teachers kolegijoje, Kongre 
so pirmeėdis Sam Rayburn 
pranešė, kad 2,000,000 JAV 
kareivių jau dabar randasi 
užjūry, ir kad Amerikos lai
vynas iki pabaigos šių me
tų būsiąs du kart stipresnis 
negu buvo pabaigoje 1942 
metų.

VI —

I

II

I

i

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

PARDAVIMUI i i

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

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

PIRKITE KARO BONUS !

HELP WANTED — VYRAI

REIKLI VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- .... “ 5

VYRŲ ir VAIKINŲ reikia. dirbti 
shipping kambaryje, laikas ir pusė 
mokama virš 40 
landą.

MEYER
1935 S.

valandų. 60c

BOTH CO. 
Michigan

/

i va-

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 S 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

J- A. T A
JUZEFĄ LENCKIENĖ

(PO TĖVAIS SAKAITĖ)

Gyveno: '3734 South Enaerald 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- 

ją 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 
j šv. Kazimiero kapines.

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

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

Laidotuvių direktorius; Ant. M. Pliillips, tel. YARds 4908.

kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

REIKIA VYRŲ
18 na so

Dirbti yarde ar prie dirbtuvėje 
darbų. Atsišaukite į

SUPERIOR TANNING CO.
1244 W. Division St.

SIUVĖJU — patyrusių prie siuvimo 
paduškų upholstered rankandams 
SI.09 į valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
5228 Lake Park Avė. Plaza 5070

f'

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbus

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

ATTENTION 
GIRLS — WOMEN

We Offer You a Fine Pleasant Job

Cofton and Wool
Yarn Winding

EXTRA BONUS
Plenty Overtime 

Pieee Work 
No Experience Necessary

Phoenix Dye Works
1963 N. SOUTHPORT AVĖ.

MERGINOMS- MOTERIMS
1OOG- 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 W. Van Buren

laikui

o

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

rtlARGlJTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

•1

(Bus daugiau)
i 
( 
<

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

GABRIELIUS BALČIŪNAS

Kijo iš Švenčionių apskr., Palūšės

Jaunavedžiams šyrai ir
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Sanargueistų 'veikimas 
gražus ir jau duoda gerų 
vaisių. Mums, Amerikos ka
talikams, reikėtų tuo visu 
džiaugtis ir linkėti jai dar 
geresnio pasisekimo ateity
je.

Paraginkite savo pažįsta- 
! mus, kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

Mirė rugpjūčio 5 d., 1943 m., 11:15 vai. ryte, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kijo iš Švenčionių aDskr., Palūšės 
parap., Rimašių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Silvestrą ir brolienę 
Stepaniją; brolio dukteris Stepaniią ir Dolores; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Mykolą, 
brolienę Pauliną ir jų šeimą, seserį Marcelę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 6812 
South Westem Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rug
piūčio 9 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolienę, Brolio Dukterys ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas 
Grovehill 0142.

*

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

GAUKIT GERĄ DARBĄ CIONAIS ŠIANDIEN! 
Švarūs Darbai — Bonai už Naktimis Darbą 

ir už Viršlaikį
Moderne Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis Žema Kaina

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

IŠSILAVINUS AR PARODŽIUS GABUMUS

UPHOLSTERERS reikia prie pa
taisymo darbų. Pastovūs darbai. 
$1.35 j valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
5228 Lake Park Avė Plaza 5070

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Employment Ofisas Atdaras Pirmad. perdėm šeštad. 
Nuo= 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė.

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

•X

CICERO, DLLINOIS

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
Ateikit kaip 8-nios ryto prie 

23rd St. Įėjimo. 
SHAVINGS & SAWDUST CO. 

2244 S. Western Avė.t

VYRŲ AR VAIKINŲ
(Dirbtuvės darbams. Patyrimas 
! reikalingas. Atsišaukit į
TVESTERN VENETIAN BLIND

351 E. Ohio

ne-

CO.

REIKIA
DIŠIŲ PLOVĖJŲ

VYRŲ KURIE YRA GERI DAR
BININKAI, LABAI GERA MO
KESTIS. SEKMADIENIAIS IR 
ŠVENTADIENIAIS NEREIKIA 
DIRBTI, PATOGIOS VALANDOS.

Kreipkitės prie Mr. Garcia 
Room 3720.

Electric Club

Machinistų
Ir

A-l Mekanikų 
SVARBIEM KARO DARBAM 
Gera Mokestis Mokant Laiką 

ir Pusę už Viršlaikį

A.B.T. Mfg. Co.
715 N. Kedzie 

Tel. VAN Buren 3440 
Mr. Patzer
SPRAYERS

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai. Geros darbo 
lvgos. Po karo geros progos 
dirbimo.

STONE ASSOCIATES
1838 W. 33rd St. Lafayette 2456

są- 
įsi-

20 N. Wacker Dr.
DARBININKŲ

Dirbti breso 
darbai. 48 vai. 
mokestis.

HODGSON

foundrtėje. pastovūs 
savaitė, aukščiausia

FOUNDRY CO.
2012 W. 13th St.

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVCS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

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

I

FREIGHT H.ANDLERS
Ir Dock hands. Unijos rata mokes
ti es. Patyrusių ar nepatyrusių. 

MICHIGAN INTE RST ATE 
MOTOR FREIGHT

2601 Eleanor CALumet 6440

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

OPPENHEIMER CASING CO. 
1020 W. 3«th St.

HELP WANTKD — MOTKRY8

REIKIA MOTERŲ 
IR MERGINŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalingas. 100<£ karo dar
bai. 6 dienos į savaitę mokant laika 
fr-------“ — — -
8
ir pusę virš 40 vai. Valandos nuo 

ryto iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO. 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTTNENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt” 

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PUIKIAME KLIUBE

Kaipo stiklą plovėjos ir taipgi kai
po dišių plovėjos. 6 dienos į savai
tę. Sekmadieniais nereikia dirbti, 
gera mokestis.

Matykit Mr. Burkart.

COVENANT CLUB
10 N. Dearborn St.

REIKIA TARNAIČIŲ 
IR VALYMUI MOTERŲ

Pastovūs darbai. Uniformos duoda
mos. Gera mokestis, laikas ir pusė 
mokama už viršlaikį, puikios darbo 
sąlygos.

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION

12 S. MICHIGAN

VYRAI IR MOTERYS

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

KRUISSINK BROS.
3434 S. La Šalie Boul. 844«

Reikalingas katalikas vyras su 
žmona dirbti katalikų institute. 
Gyvenimo sąlygos aprūpinamos. 
Rašykite sekančiai:

DRAUGAS, Box No. 1225, 
127 N. Dearborn

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

I
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Pokarinio gyvenimo tvarkymas
MASKVOJ SUDAROMI KOMITETAI

Visi didieji dienraščiai ir rimtieji Amerikos žurnalai 
atkreipė rimtą dėmesį į Stalino manifestą (pilnas teks
tas buvo įdėtas Maskvos “Pravdoje” liepos 22 d.) są
ryšy su Rusijoj suorganizuotų “Laisvos Vokietijos Tau
tiniu Komitetu’’.

Manifestas yra taikomas Vokietijos žmonėms ir ar
mijai.

Komitetas sudarytas, *kaip jau buvo rašyta, iš be
laisvių vokiečių karininkų ir kareivių ir politinių trem
tinių.

Šitokio komiteto sudarymas reiškia, kad Stalinas yra 
užsimojęs veikti nepriklausomai nuo jungtinių tautų 
pokarinės Vokietijos pertvarkymo atžvilgiu.

Panašius komitetus, jungtinių tautų nepripažintus, 
Maskva turi Baltijos valstybėms, Lenkijai ir Rumuni
jai.

Katalikų savaitinis žurnalas “America” dėl to pa
stebi, kad tik auganti Jungtinių Valstybių ir Didžio
sios Britanijos militarinė jėga tegalės atvesti Rusiją 
į bendrą susitarimą su visomis jungtinėmis tautomis.
IDEOLOGINĖ KOVA

Tuo tikrai svarbiu ir aktualiu klausimu rašo ir įta
kingasis Chicagos katalikų savaitraštis “The New 
World”, kurio vedamąjį persispausdino ir kai kurie 
dienraščiai.

Atpasakojus susidariusią būklę Italijoj, nušvietęs 
Maskvoj sudarytų Lenkijai ir Vokietijai komitetų tiks
las, New World rašo, kad — Italija netoli pasidavimo, 
Vokietija bus priversta pasiduoti vienerių metų bėgyje 
ir dėl to plačiai atsidaro kelias visokiems politiniams 
galimumams. Šio laikraščio redaktorius mano, kad tuo
met, kai bus pradėta kalbėti apie santvarkas, galės įsi
siūbuoti ir pikčiausios varžytinės įgyvendinimui ideo
logijų, kurios davė įkvėpimą kariauti galingųjų tautų 
armijoms. “Mūsų yra demokratiška — Rusijos yra ko
munistiška“. Vadinas, Jungtinės Valstybės stovės, kad 
pokarinė Europa būtų demokratiška, bet Rusija va
ry sis, kad ji būtų komunistiška.

AR YRA SUSITARIMO GALIMUMŲ?
Bet reikia vis tik laukti, kad jungtinės tautos suras 

bendrą kalbą pokarinės Europos rekonstrukcijoj. Jei, 
sakysim. Maskvą reikalauja balso amerikiečių, anglų 
ir kanadiečių okupuotų teritorijų laikiniame militari- 
niame valdyme ir jei tas balsas jai bus suteiktas, tuo
met ir kalbos negalėtų būti, kad ta pati taisyklė turi 
būti pritaikinta ir toms teritorijoms, kurias okupuos 
Sovietų Rusijos armijos. Tuo būdu turėtume garanti
ją, kad, nepaisant kuris iš jungtinių tautų narių oku
pavo vieną ar kitą teritoriją, visur bus pritaikinta At
lanto čarterio, Vašingtono deklaracijos dėsniai ir Ke
turios Laisvės.

Jei šių taisyklių nesilaikys, bet kuris iš sąjunginin
kų didžiųjų valstybių, tikrai gali būti ne tik piktų gin
čų, bet ir stiprių susirėmimų. Todėl, ir žurnalo “Ame
rica*’, ir “The New World’’ ir kitų laikraščių bei žur
nalų tuo klausimu daromos pastabos turi pagrindo ir 
į jas reikia kreipti tikrai rimto dėmesio.

Nepaisant tų visų kliūčių ir sunkumų, amerikiečiai 
“slow būt sure“ varosi pirmyn. Ir lakūnai ir karo lai
vai šauniai pasirodė ir labai daug žalos japonų karo 
jėgoms padarė. U. S. kariuomenė sausumoje taip pat 
nugali “ išsitriksinusius ” ir viliugingus japonus.

Ilgai, tiesa, buvo kariauta, kad užimti Munda aero- 
’ dromą, New Georgia. Tačiau šiomis dienomis ameri

kiečiai jį užėmė ir tuo reikia džiaugtis, nes laimėjimas 
yra tikrai stambus. Turint šią lėktuvams stovyklą, bus 
patogu daužyti kitas japonų pozicijas ir artintis prie 
pačios Japonijos.

Savo laiku Prezidentas Rooseveltas vienoj kalboj pa
sakė, kad Japonija bus priversta pasiduoti nuo smū
gių, kirstų jos didiesiems miestams, pramonei, susisie
kimui ir t.t pačioj japonų žemėj. Bet kad taip jai smog
ti, reikia turėti patogių bazių ir arčiau Japonijos. Ja
ponai tai žino ir jaučia, todėl jie visas savo jėgas de
da, kad tų bazių amerikiečiams neužleisti. Bet, nežiū
rint didžiųjų japonų pastangų, amerikiečiai juos nu
gali ir varosi pirmyn.

Ne be reikalo Amerikos visuomenė didžiuojasi gen. 
MacArthuru ir kitais amerikiečiais karo vadais Paci
fiko fronte.

Milžiniškos svarbos konferencija
Su ypatingu pasitenkinimu tenka sveikinti Amerikos 

Lietuvių Tarybą, kad ji šaukia visų patriotiškųjų lie
tuvių organizacijų ir draugijų konferenciją, kuri bus 
rugsėjo 2 ir 3 dd., Pittsburgh, Pa.

Konferencija šaukiama patogiu ir tinkamu laiku.
Šių dienų gyvenimas eina taip greitu tempu, kad jau 

ne be mėnesiais, savaitėmis ir ne be dienomis, bet veik 
kas valandą atneša naujenybių, paliečiančių ir Ameri- 
kos gyvenimą ir taip pat mūsų tėvų kraštą Lietuvą.

Mes nenorime nuo gyvenimo atsilikti. Mes norime 
dar aktyviau, ryžtingiau dalyvauti Amerikos karo pas
tangose, kad diktatoriai būtų greičiau nušluoti nuo šio 
pasaulio veido, kad pokarinis gyvenimas galėtų tvar
kytis teisingais, teisėtais ir demokratiškais pagrindais, 
kad Atlanto čarterio dėsniai būtų pritaikinti kiekvie
nai tautai, ar ji bus didelė ar maža, kad ir mūsų tėvų 
kraštas Lietuva būtų atstatyta laisva ir nepriklausoma.

Konferencija, be abejonės, šiais milžiniškos svarbos 
klausimais tars savo stiprų ir autoritetingą žodį, kuris 
bus pasakytas vieningos, demokratiškai nusiteikusios 
Amerikos lietuvių visuomenės vardu.

Konferenciją šaukti reikėjo vien tik tam, kad tokį 
žodį tarti. Bet konferencija tą savo žodį parems prak
tišku darbu. Sudarys ateities veiklai tokius planus, kad 
visa patriotiškoji Amerikos lietuvių visuomenė aukš
čiau suminėtam tikslui galėtų dirbti vieningai ir efek
tingai.

Tad, reikia manyti, kad visos tos lietuvių organiza
cijos ir draugijos, kurios neabejotinai stovi už Ameri
kos pergalę, už laisvos, demokratiškos ir nepriklauso
mos Lietuvos atsteigimą, turės savo reprezentaciją A- 
merikos Lietuvių Konferencijoj, kurios svarba tikrai 
didelė ir istoriška.

Naujų kunigų susilaukus

Karo eiga Pacifike
Visiems, kurie seka karo eigą, yra gerai žinoma, kad 

vesti karą su japonais Pacifiko salose yra labai sunku. 
Japonai turi užėmę svarbias strategines vietas, ame
rikiečiams pristatyti karo reikmenis iš priežasties to
limų distancijų taip pat yra nelengvas dalykas. Be to, 
japonai karui vra g*»rai paruošti, kariauja iki pasku
tinio kraujo lašo. Žodžiu, Pacifiko salose kara3 yra 
skirtingas, negu įsuose kituose frontuose.

Prieš pora savaičių Marijonų seminarijos koplyčioj, 
Hinsdale, I1L, buvo įšventinti penki Tėvų Marijonų kon
gregacijos klierikai diakonais. Ta proga mes buvome 
įdėję jų atvaizdus ir trumpas jų biografijas.

Rytoj šie penki diakonai yra įšventinami kunigais. 
Juos šventins Hartfordo vyskupas Marianapolio Kole
gijos. Thompsoli, Conn., koplyčioj.

Lietuvių katalikų visuomenė tuo įvykiu nuoširdžiai 
džiaugiasi, nes susilaukia penkių, gerai išmokslintų, 
gražiai išauklėtų kunigų. Juo džiaugiasi ir Marijonų 
Kongregacija, nes gražiai pasipildo darbininkų' skai
čius dirbti įstaigoms, kurių ji turi nemaža ir kurios 
mūsų, Amerikos lietuvių religiniame, tautiniame ir kul
tūriniame gyvenime vaidina labai svarbų vaidmenį.

Tos jėgos reikalinga ne vien tik mums. Reikia ne
užmiršti, kad Tėvai Marijonai turi aprūpinti ir Argen
tinos lietuvių dvasinius reikalus. Be to. pasibaigs ka
ras. Atsidarys keliai į Lietuvą. Mes esame tikri, kad 
ir Lietuvos Marijonai (jei ten jų dar kiek liko) ir vys
kupai pareikalaus iš Amerikos Marijonų provincijos 
kunigų Lietuvos žmonių dvasiniams reikalams aprū
pinti, nes daug kunigų ten bus išmirę, o naujų nepri
auga, nes dvasinės seminarijos okupantų yra uždary
tos. ** ♦ • *

Tad, jei kada, tai dabar yra sveikintina lietuvių vie
nuolijų augimas naujais kunigais, gerai paruoštais dar
bininkais.

“The 19th Century and After” žurnale, išeinančio 
Anglijoj, liepos mėnesio laidoj įdėtas straipsnis apie 
Lietuves tremtinius Sibiran.

Čekai, gyveną Londone, gauna žinių, kad naciai oku
pantai Čekoslovakijoj išžudę 50,000 čekų. Be to, 200,000 
uždarę į koncentracijos stovyklas, o 500,000 čekų de
portavę Vokietijon.

KVAILYSČIŲ 
SKELBĖJAI

Lietuvos pasiuntinybė ir 
konsulatai Jungtinėse Val
stybėse veikia teisėtai. Mū
sų krašto valdžios jie yra 
pripažinti.

Tačiau bolševikai juos a- 
takuoja ir šmeižia. Jie pri
eina ir prie tokių kvailys
čių, kad šias Lietuvos įstai
gas vadina pronaciškomis.

Kokia tai nesąmonė!
Jei Lietuvos pasiuntinybė 

ir konsulatai bent truputė
lį pronaciškumo parodytų, 
jie ne tik neturėtų mūsų 
valdžios pripažinimo, bet 
tučtuojau būtų uždaryti. Tai 
aišku, kaip diena.

•
KODĖL JIE SIUNTA?

Bet kodėl lietuviškieji bol 
ševikai ant tų įstaigų taip 
siunta?

Ir klausti nereikia.
Jie siunta dėl to, kad jie 

su kūnu ir dūšia yra parsi
davę sovietams. Laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos i- 
dėja bolševikams peilis po 
kaklu, nes tai priešinasi Sta
lino nusistatymui ir po šio 
karo jas pasiglemžti.

KAIP JUOS VADINTI?
Lietuviškieji bolševikai, 

tad, norėtų, kad Lietuvos 
pasiuntinybė ir konsulatai 
būtų uždaryti ir juose esąs 
Lietuvos turtas perduotas 
Rusijai.

Kaip yra vadinami tokie 
vaikai, kurie svetimiems iš
duoda savo motiną ir patys 
nueina kitiems vergauti?

Tokie tipai yra vadinami 
išgamomis. Tokį vardą nu
sipelnė ir lietuviškieji bol-’ 
ševikai.

BOLŠEVIKAI — LIE
TUVOS ŽUDIKAI

Kai bet kuris dienraštis 
ar žurnalas, ar tai būtų New 
York Times, ar Chicago Tri
būne, ar kuris kitas, taria 
palankų žodį apie Lietuvą 
nuo savęs ar įdeda konsulo 
ar kito veikėjo laišką ar 
straipsny, tai bolševikėlius 
iš lygsvaros išvaro.

Praėjusį sekmadienį Chi
cago Tribūne įdėjo dr. Dauž- 
vardžio išdėstytas mintis a- 
pie lietuvių tautos aspira
cijas ir susidarančias kliū
tis į Lietuvos nepriklauso
mybę. Bet pasakytas tiesos 
žodis tiek nepatiko Chica
gos bolševikų šlamšto re
daktoriui, kad tas pusę pus
lapio pavedė puolimui dr. 
Daužvardžio ir neigimui mū
sų tautos troškimo ir teisių 
į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Tai dar aiškiau vaizduo
ja, kokiu įniršimu bolševi
kai kovoja ir dirba, kad Lie
tuva amžiams būtų pražudy
ta.

•
LIETUVIS NIEKAM 
NEVERGAUS

Kiekviena tauta turi sa
vo rūpesčių, vargų. Kiek
viena jų turi.savų nenaudė
lių, išdavikų, išgamų.

Amerikos balšavikai čia 
labai uoliai renka drabužius 
ir siunčia Sov. Rusijon. Sa
koma, jau pasiųsta net keli 
laivai.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad balšavikai tai da
ro ne dėlto, jog jie Rusijos 
žmones labai atjaustų, bet 
dėl kitokių figerių. Karui 
pasibaigus, aišku, visos Eu
ropos žmonės pasirodys pus
nuogiai. Balšavikai tuomet 
galės pasakyti;

“Ar mes nesakėme, kad 
kapitalistiniuose kraštuose 
visko trūksta. Pažiūrėkit į 
balšavikinę Rusiją, kaip joj 
yra visko užtektinai. Net po 
karo gyventojai yra ameri
koniškai pasirėdę. Ar tai ne 
darbininkų rojus?”

Čikagoje Suvalkiečių Drau
gija paaukojo $10 gelbėji
mui lietuvių nuo karo nu
kentėjusių. Balšavikai sako, 
kad draugija tuos pinigus į 
balą numetė, nes nuo karo 
nukentėję tų pinigų nema
tys.

Priklodas sako, kad kas 
kuo kvep. tas tuomi kitą 
tep.

Jei draugija tą dešimkę

Turi jų ir lietuvių tauta.
Bet, ačiū Dievui, lietuvių 

tarpe tokių nėra daug.
Nedaug tėra parsidavusių 

rusų bolševikams, dar ma
žiau — vokiečių naciams.

98 procentai mūsų tautos 
žmonių visu griežtumu sto
vi už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymą, 
atblokšdami šalin ir rusų, 
ir vokiečių, ir lenkų siūlo
mą “globą”.

siją “gelbėja”, tai Stalinas 
tą dešimkę būtų matęs ne
matęs, ale letuviški balšavi
kai būtų ją ne tik pamatę, 
ale dar ir pačiuplnėję.

Vakar gavau grematą nuo 
vienos mano tavorškos kuri 
aprašo, kaip jos vyras atra
do pamestą pypkę. Buvę ši
taip: v

Vyrs eidams į darbą ryt
metį,

Staiga pametė savo kar
iūnę pypkę.

Aš jam sakau: eik, eik, 
dūšyt.

Jis gi atsako: “Aš noriu 
pypkę rūkyt.

“Pas mane pypkė turi bū
ti,

“Aš nerūkęs negaliu išbū
ti.

“Aš nuo rūkymo negaliu 
atprasti,

“Aš savo pypkę turiu su
sirasti.

“Aš sujudinsiu visą šei
myną,

“Mano pypkę gal kurs ži
no.

“Kelkite, vaikai, gana mie
goti,

Mano pypkės pradėsim 
ieškoti”.

Pypkės ieškodams visas 
prakaitavo,

Pagalios atrado ją danty
se savo.

Pirmoji civilizacijos pra
džia Europoje prasidėjus 
Crete saloje, kuri randasi 
Viduržemio jūroje. Taip ro
do seni užrašai. Crete sala 
priklauso Graikijai.

KAREIVIS SU KŪDIKIU

• Courteay of Chicago Herald-American

Pvt. Helvin Osrhnr)er. Cincinnati. O , pirmą kartą su
tiko savo trijų mėnesių amžiaus dukterį. Sį paveikslą 
nutraukė Sgt. Ray V. YaraeU, Wichita, Kas.

Split by PDF Splitter



šeštadienis, rugp. 7 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS

Lietuvos valstiečių kova dėl žemės ir 
laisvės

Nebūna valandėlės, kad ašara iš akies 
netekėtu"- - Lietuviai pirmieji pasiūlė carui 
panaikinti baudžiavą. - B jčiavosi ir verkė iš 
džiaugsmo: nebereikės vergauti dvarui. 
Tokia jau lietuvio valstie

čio dalia, kad jisai ilgus, il
gus metus kruvinu prakaitu 
laistė tėvynės lauku?, o vai
sius ir derlių turėjo atiduotu torinės medžiagos rinkėjas 
kitam. Gyveno, bet ne sau. rašo 
Ypač sunki buvo baudžiavos 
našta, kurios panaikinimo 80 
m. sukaktį šiemet prisime
name.

Ponų į darbą brukama, ti
jūnų botagais plakama Lie
tuvos liaudis nors truputėlį 
rasdavo progos atsigauti baž 
nytinėmis šventėmis, kurios, 
kaip Velykos, Sekminės, tęs
davosi net po keletą dienų. 
Tai buvo didelis palengvini
mas baudžiauninkams, nes jų 
sunkieji darbai Bažnyčios 
buvo tomis dienomis griež
tai draudžiami dirbti.

II

lė naujenybė, nes mokslas 
tebuvo atviras tik bajorų 
vaikam?. Petras Ruseckaa, 
kairiųjų pažiūrų žmogus, is-

(“Baudžiava”, puslap. 
59), kad Sudeikių klebonas 
su taikos tarpininku raginę 
plačios apylinkės žmones 

a 

į nepaklusnumą ponams. Kta^ 
žilį dekanas jo žiniai klau
siusiuose dvaruose buvo už
draudęs baudžiauninkus pla
kti.
Ba- džiauninkai šaukiasi

TRAUKINIO NELAIMĖJE 9 ŽUVO
•
g-jį
Į:-.'-

Tiesos žodis gyvenantiems 
iš svetimo prakaito

į “mužikų’’ vyskupą
Niekur teisybės nerasda

mi. baudžiauninkai su nau-
— šviesiausias Ganyto

jau! Pažvelk į mūsų skurdą 
ir vargą, nes mes, vargšai 
valstiečiai, kenčiame su žmo
nomis ir vaikais dėl teisy
bės. Mums pagrobė nuosa-

Gyvenimas AlaskojeI
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Rašo Kun.
Pasaulį sudaro visokie 

žmonės. Vieni mėgsta triukš 
mą. kiti — ramybę. U. S. 
gyvenantieji žmones visuo
met užimti, visuomet bėgi 
vienas už kitą greičiau. Pa
skendę darbuose netari lai
ko poilsiui. Turtui krauti 
nėra galo. Bet tų pačių žmo
nių, nuvykusių Alaskon gy
venti, būdas pasikeičia. Jis kybės. Pavyzdžiui, 
pasidaro lėtesni, ramesni, 
daugiau turi laiko poilsiui 
ir draugiškiems s u s i ė j i-1 
mams. Ir vėliau, jie taip pri
siriša prie tos šalies, kad 
nieks jų nebegali įtikinti 
grįsti į U. S. Tiesa, atvyks
ta į U. S. pas savo gimines, 
aplanko pažįstamus, nusi- j 
perka įvairių reikmenų, bet 
čia beviešėdami taip pasi
ilgsta šiaurės, kad darosi 
neramūs ir skubotai grįšta 
atgal. Alaska juos tiesiog 

lėtas varpinėn (iš kur buvo užžavi. Kai kurie nuvykę į 
paskaitytas manifestas), pa- Alaską visai nemanydami 
ėmė ant rankų skaitytoją, joj apsigyventi, pabuvę taip 
nunešė žemėn ir už švento- pamėgsta jos gyvenimą, kad 
riaus nešiojo, džiaugsmingai 
rėkaudami. Kiti tarp savę3 
glamonėjosi, iš džiaugsmo 
verkdami bučiavosi, kiti už
traukė giesmę: Linksmą die
ną apturėjom, kurio? r.uo 
seno norėjom... Dauguma 
vaitojo, sakydami:
- Gi, 

iš kapų

“Draugas" Acme photo

Čia matome Chio3gos, Milwaukee, St. Paul ir Pacifiko geležinkelio didžiojo trauki
nio sužalotus keleivinius vagonus. Nelaimė įvyko prie Warden, Wash., kai keleivinis 
traukinys sudavė į šoną prekiniui traukini ui. Devyni jūrininkai buvo užmušti ir 11 
sužeistų.

Atsirasdavo dr ą s e s n i ų vybę, kenčiame nuolatinį ba-1 visuomenėje, palengvindami 
žmonių, kurie imdavo kelti " ~ - *'1 1
balsą prieš tas neteisybes. 
Taip dar 1725 m. Vilniuje 
išleistame pamokslų vadovė
lyje randame perspėjimą po
nams:

— Netinka neteisių mokės 
čių pramanyt ir anais pa
valdinius sunkint, taipogi ne 
tinka darbais neprigulinčiais 
jų spaust, juos keikt...”

O 1767 m. kun. Kaz. Kli
mavičius išleisdamas knyge
lę apie krikščionies prieder
mes, turtingesniesiems pa
brėžė. kad “užtūrėti algą šei
mynai — griekas (nusidėji
mas) šaukiąs pomstos (kerš
to) nuog Dievo”. Jis net rei
kalauja, kad ir susirgus, dar 
bo žmogaus šeimai neiun 
būti atimti patogumai ir 
nors tasai sirgtų mėnesį, ar 
daugiau, metų pabaigoje 
turi būti nutrauktas jo 
lyginimas.
Drąsus vyskupo balsas

Baudžiauninkų vargai 
liko nepastebėti ir net 1800 
m. Vilniaus vyskupas Kasa- 
kau?kas ragino bajoriją pa
rodyti daugiau žmoniškum- '• 
ir daugiau rūpintis valstie
čiais, nes. kaip vyskupas kal
bėjo:

. i— Jie yra musų artimi ir 
broliai, žmonės vienos su 
mumis prigimties, vieno ti- i 
kėjimo. kurie mums darbuo
jasi. liedami prakaitą.”

Radosi bajorų, kurie ėmė
si pagerinimus įvesti. Taip 
Joniškėlio apylinkėje Ig. Kar 
pis atleido nuo baudžiavo.- 
net kelis tūkstančius vals
tiečių.

Dar anksčiau už jį kanau 
ninkas Bžostauskas atleido 
visu? Merkinės dvaro bau
džiauninkus. net suteikda
mas jiems savivaldybę. Iš 
dalies atleido nuo baudžia
vos kai kurių savo dvarų 
valstiečius ir Vilniaus vys
kupas Masalskis. Ji? bu ve 
pažangus ir šviesus žmogus. 
Jo paraginti klebonai net tu
rėjo steigti valstiečiams mo
kyklas. Tada tas buvo dide-

kai, atsisakę nuo žalingų į- Džiaugsmas neišpasakytas 
pročių, siektų šviesos ir ge
riau įstengtų atsiekti išsiilg
tojo geresnio gyvenimo.

*
Baudžiavos panaikinimas

Aukščiau suminėtieji atsi
tikimai turėjo geros įtakos

Labiausiai gi baudžiavos 
panaikinimą nulėmė sukili
mai Lietuvoje. Dvarininkai, 
norėdami 
valstiečių 
ėmė juos 
laisvėmis, 
kaip sukilėlių vadas kun. 
Mackevičius, berods, dėlto 
svarbiausia ir stojo į taip 
atkaklią kovą, kad atneštų 
Lietuvos žmonėms laisvę ir 
teisę į savo dirbamą žemę 

I (tuo reikalu kun. Mackevi- džiaugtų ir galėtų atilsėti, 
i___  _ j__________ -j v .

i

— 7

daugiau laimėti 
į sukilėlių būrius, 
vilioti žadamomis 
Kiti gi žmonės,

į < 
čių nesiliaujantis verksmas,' 
dejonės. Nebūna valandėlėm, 
kad ašara iš 3kies netekėtų. 
Vieni kankinasi namie, kita 
kalėjime. Paskutiniai ūkiai 
nyksta, o mūsų ponai žiūri 
į visą nugalėtojų veidais ... ninku pasidavė naujoms, va-

Valstiečiai prisipažįsta ki- karuose skelbiamoms žmo- 
tur globos sulaukti negalį:

— Jūsų Ganytojiška My- tims. Pag.aliau, jie pastebė- n7ta me7ai)7 Iš^kLrpu^fe 
lista teiksis dovanoti mums. j0, kad laisvai gautas sam- 
ištikimiems krikščionims vai djnys net ir jiems naudin- 
stiečiams. ieškantiems tiky
binės paguodos ir bažnyti- baudžiauninkas. Lie t u v o s 
nes globos, nes iš pasaulie
tiškos valdžios į mūsų pa
duotus prašymus nesulau
kėme jokio teisingumo...”

Ir Valančius, tasai lietu-

dą, visur žmonių ir našiai- baudžiauninkų kovą dėl že
mės ir laisvės, bet galutinai 
nulėmė prisidėjusios ir ki
tos aplinkybės: kultūrai ky
lant šitoks žmonių pavergi
mas kaskart labiau darėsi > 
neįmanomas, daugelis dvari-. ėiaus buvo sudarytas labai

gaus teisių iškėlimo min-

(reikšmingas testamentas, ku 
rio, deja, niekur negaliu su
rasti, nors dairausi jau ke

ne- 
at-

ne-

ir rusai norėjo Lietuvos liau
dį patraukti į savo pusę, to
dėl pasiskubino žmones at
leisti nuo baudžiavos ir duo-| 
ti išsimokėjimui žemę. Bau
džiavos panaikinimo mani
jomis viltimis ėmė kreiptis 
į vysk. Valančių, kurs pats 

..... - - buvo kilęs iš žemesnio kio-
viskos liaudies vyskupas, gy- carui pasiūlė panaikinti bau- mo Baudžiauninkai rašė: 
ne žmones, kaip beįmanyda- džiavą? k a d ir atleidžiant festas dažniausia buvo skei. 
mas: rašė prašymus guber- žmones be žemės. Caras A- biamas bažnyčiose, iš varpi- 
natoriui, užtardamas vsrgo, leksandras to nepamiršo ir nių žmonių džiaugsmui ne-1 
žmones, ragino dvarininkus 1858 m. pas jį atsilankiusiai buvo galo. Štai kaip tas per- 
žmoniškia.u su jais elgtis.' Lietuvos dvarininkų dele"gk 
dvasiški ją skatino žmones j _ 
traukti prie blaivystės ir! — Jūs pirmieji parodėte prievarta 
Lietuvos liaudžiai steigti mo pavyzdį, ir jus pasekė’visz. naus, iš džiaugsmo nebeįma- 
kyklas, kad ir baudžiami n-; imperija. ” , a'nė, ką ir daryti. Pašoko ke-

gesnis. negu varu verčiamas

dvarininkams reikia atiduo
ti nors tas kreditas, kad jie 
pirmieji išdrįso pradėt lauk
ti šimtmečiais nusistovėju
sius papročius: jie 1857 m.

z

kad mūsų tėveliai 
beprisikeltų: pasi-

D

K. J. Prauskis

Moteris 40 metų amžiaus, 
iš Hammond, buvo užmušta 
ir jos vyras sužeistas perei
tą ketvirtadienį,

mobili;: susidūrė su troku, 
prie 121st str. ir Calumet 
avė, Hammond.

PRANEŠIMAS

gyventa Plungėje:
j ei jai kalbėjo su pagyrimą: _ žmonS, išgirdę> jog

dvarui nebetar-

AMERIKIEČIAI ŽENGI A Į NAUJUS LAIMĖJIMUS

BOUGAINVILLE

< r 
‘‘HORTLANO

TREASURY IS.ę-

nJUNE 30—Barde 
for Munda I 
as Amerieant 

'•ndeva, Vangunu and 
invada Naw Giorgia to 
tako Jap arrfiald. Foa 
lotas wartSipt in Kula 
and Velia GuJf battlei
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J AP BASES in r.orffcerri Solomons 
bombed and sh»Hed by U. S. farcai 

in preparation for new attacki

RENDOV
Tetipori

FEB., 1943—RactaN 
ItJaadt oeauptad by U. S.

5
FEB., J 943—Jap1 
retistonc* «nd* 
on Guadalcanal
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į įf) Jap Batą 4
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ISABEL

- aulįfc5- S.,

° i 
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GUADALCANAL-

I
OCT. 11-12—Japi loto 6 vortbipt 

in Battla of Cape Etparanca; NOV. 13-15 
—Maltay tavat GuadaJcanal in taa elaeli 

cottina foa 23 wor»hip»; NOV. 30-DEC. 1— 
U. S. trini nighf Battia of Lunga Fotai

ATIDARYTA Naują Lietuvių 
Grocernė,, Saldainių ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuvė.

Taipgi parduoda šviežius iš ūkio 
kiaušinius. 
kvortomis, 
nais

Pienas parduodamas 
kartonais, pusgalio- 

ir galionais.
Dėl Vištų Užsakymus 

Priimame Čionai 
I C E C R E A M 

Kreipkitės
GASPARAITIS GROCERY 
1448 S. 50th Avė. Cicero. .
(Skersai gatvės nuc šv. Antano 

par. bažnyčios: ant šiaurvakarinio 
kampo).
x«- <♦> «• •» •»>

Figūras Show 
utahite Mil»s

w RABAUL
BRITAIN

AUG. 2§-25—Jop įhipc Masted 
in Battl* of eastern Solomons; 

SEFT. 15—U. S. corriar Wasp lo*t

Ceorgia

GUADALCAMAL i

&MNVILte

_. _ Pacific
$0' Ocean

i
i

STEWART ISLANDS

f

MALAFTA 2

OCT. 25-26— U. S. wcrships tbvort 
Jap Honking thrust m Baldė ef Santa 

Crat lt, U. S. corriar Homat tur.it
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A. Briška t
Ii dirbti Alaskoje visuomet 
darbo gali gauti.

Alaskos vietinių gyvento
jų tarpe randasi jau ir mi
lijonierių. Jie priėjo prie mi
lijonų savo nepaprastais ga
bumais ir darbu. Bet tas jų 
pasiektas turtas neSKiria jų 
eilinių gyventojų. Juose nė
ra jokio pasipūtimo ir pui- 

visnas
tokių yra Cap Lathrop. Šis 
biznierius atvyko į Alaską 
dar jaunas būdamas. Dirba 

i Įvairius darbus drauge su 
kitais eiliniais darbininkais, 
bet jo turtas siekia kelis 
milijonus dolerių, jis dirbo 
ne tik kad sau turto įgyti, 
bet vystė pramonę, kad vie
tos gyventojai turėtų dau
giau darbo ir daugiau duo
nos. Jis nebėgo iš Alaskos 
užsidirbęs pinigų, bet likosi 
gyventi. Ir neapsiriko. Jau 
80 m. amžiaus, bet dar stip
rus, be jokios puikybės gy
vena drauge su eiliniais A- 
laskos gyventojais ir ne
mėgsta būti vadinamu mi
lijonierium. Šiuo lauru jis 
daug padeda karo laimėji
mui pirkdamas U. S. War 
Bonds ir pavesdamas savo 
radio stotis karo reikalams

COIIGHS
D u e To Colds or Bronchial Irritation

Here's good news for the people of the U. S. A. 
Canada’s greatest cough medicine is now being 
madė and sol d right here, and if you have any 
doubt about what to take this vvinter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckle/s CANAD10L Mrxture. You won’t be disap- 
pointed—-ifs different from enything else you ever 
used one little sip and you get instant action. Only 
45c—all druggists. Satisfaction or money back.

nebegrįšta į U. S., palieka 
nuolatiniais Alaskos gyven
tojais.

Dabar Alaskoje randasi 
daug kariuomenės ir dau
gelis jų sako, kad po karo 
jie pasiliks Alaskoje.

Alaska daro didelę pažan
gą. Miesteliai, kurie per il
gą laiką nedarė jokios pa
žangos. šiandie keičia vei
dą. Fairbanks. kurio namai 
buvo niekas kitas, kaip tik 
iš rąstų pastatytos lūšnos, 
šiandie jau turi gražių na
mų. Kai kurie miesteliai tai

kai auto- ri savo radio stotis, iš ku
rios perduodama oro ban
gomis Alaskos gyventojams 
visokia muzika, dainos ir 
žinios. Miesteliai taiągi tu
ri telefonus ir leidžia savo 
laikraščius. Alaska yra nau
ja šalis baltiems žmonėms 
ir daugelis jų myli matyti 
laukus ir miškus, kurie drie
kiasi tūkstančiais mylių.

Alaskos gyventojai nesi
skubina. Darbus dirba ne- 
skubaudami. Jie čia jaučia
si daug laisvesni ir rames
ni. Darbo gi užtenka vi
siems. Vieni dirbs, kasyklo- 

, se, kiti žuvies apdirbimo 
dirbtuvėse, kiti užsima pre
kyba ir amatais, yra. savi
ninkais didesnių ir mažes
nių krautuvių. Daug dirba 
prie geležinkelių ir orlaivių 
stočių. Kas neri dirbti ir ,ga-

į

I

SANTA CRUZ 
ISLANDE

Amerikos jėgos žengia į naujus laimėjimus, kai mini pirmas Guadalcanal, Salomon salyne, metines užpuolimo 
sukaktuves, rugpiūčio 7 d. žemėlapyje parodoma chronol oginč eilė kaip vyko kovos metų bėgyje. Ir parodoma da- 
bar.inės japonų bazės, kurios yra nuolat atakuojamos ir, gal būt, netrukus tos japonų bezės kris.

■a

: Didžiausia Lietuviu :
Jewelry Krautuvė i

II• i
i

B------

•
Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deimau 
ritinis Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
M1A (J S1 AS I 
KAINAS.
Turine didelį 

p a a i r lūkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi 
tauškų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
laiktų.

raitom Laikrodžius, Laikru 
iėliua. Žiedus, Rašomas Plunk- 
•nas <r Muzikalius Lnstrumen 
tus.

i
»

JOHN A. KASS
• EWELRV — \VATCHMAKJU 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUl
ne: LAFAYETTE 8617 I I• •••

^55

DIRBTUVES Tj

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelj 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
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rrDraugas" gavo kita garbės narį
EfiZB. LANKAUSKIENĖ ĮSTOJO Į GARBINGŲ 
‘DRAUGO’ SKAITYTOJŲ EILES

1920 metais atvyko į Chi- 
cagą.

Krautuvės biznis Lankaus 
kienei sekasi. 1937 m. įsteig
ta “Elizabeth’s Lingerie 
Shop” paliko labai popula- 
ri apylinkės moterims. Joj 
gaunama įvairių, įvairiausių

“Draugas” lankys vieną’ 
cicerietę, Elzbietą Lankaus-; 
kienę, iki mirties, nes šio
mis dienomis ji paaukojo 
100.00. Tokiu būdu ji įsira-1 
šė į “Draugo” garbės na-i 
rių eiles.

Elzbieta Lankauskienė y-Į
ra nuoširdi cicerietė ir yra moterims ir vaikams dratu- 
krautuvininkė per praeitus 
6 metus. Jos krautuvė ran
dasi adresu, 1904 S. Cicero 
Avė., Cicero, III. Ji pasižy
mi duos nu mi ir nuoširdu
mu parapijos ir visuomenės 
reikalams. «

Elz. Lankauskienė, po tė
vais Palubinskaitė, paeina 
iš Kvėdarnos parapijos, Kal- 
nyčių kaimo ir gyvena Ame
rikoje nuo 1901 metų. O tik

žiu prieinamomis kainomis.
Tapdama “Draugo” gar

bės narė, ji yra pareiškus, 
kad nori įvairiais būdais pa
dėti lietuviškai katalikiškai 
spaudai išsiplatinti.

Per praeitus kelis metus 
buvo ir daugiau, kurie pri
sirašė prie šių garbingų dnr. 
“Draugo” skaitytojų. Kvie
čiame ir kitus prisidėti prie 
jų eilės. XXX

ELIZABETH’S LINGERIE SHOP
✓

Šeštadienis, rugp. 7 d., 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Piknikas para
pijos salėj

Cicero. — Visų šventųjų 
draugija šįmet metinį pik
niką rengia parapijos salėj 
sekmadienį, ragpiūčio 8 d. 
Šiame piknike bus gerų do
vanų laimėjimui, o tikietas 
tiktai vienas dešimtukas.

Kvietimas į ekskursiją
Ateitininkų draugovė rug

piūčio 8 d. ruošia ekskursi
ją į Fox Lake, HL, apie 60 
mailių šiaurvakarus nuo Chi 
cagos. čia gamta labai gra
ži, yra keli žuvingi ežerai, 
kurių krantais driekiasi dai
lūs miškeliai, su vasarna-

So. Chicago žinutės
Šv. Vardo dr-jos piknikas. 

Rugp. 22 d. parap. darže į- 
vyks smagus jomarkas (pik
nikas), kurį rengia Šv. Var
do dr-ja. Piknike bus įvai
rių žaidimų, dovanų, užkan
džio ir kitų margumynų.

Kviečiami parapijonai ir 
svečiai iš kitų kolonijų at
silankyti. Pikniko visas pel
nas skiriamas parapijos nau 
dai.

/

Klebonui

Komunistų įtaka 
Keistučio klube 
baigia smukti

Rugpiūčio 1 d. įvyko Keis 
tučio Pašalpos klubo susi
rinkimas, kurį atidarė pirm. 
N. Klimas Keistučio chorui 
sugiedant Amerikos himną.

Protokolą pastarojo susi
rinkimo priėmus, kaip skai
tytas, perskaitytas ir priim
tas laiškas nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos.

Valdyba raportavo, kad 
viskas klube randasi tvar
koj. Viršininkai pareigas ge
rai eina.

Išrinkt': biznio komisija, 
kad surengtų rudenį vaka
rą. Komisijon įėjo: Aldona 
Mažeikaitė, A. K. Valukas, 

Kondroška, Jonas

15 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
$25,000 per vieną 
savaitę

Praeitą penktadienį prie 
Penny krautuvės buvo par
duodami karo bonai ir ženk
leliai (stamps). Amerikos 
Legiono, Vytauto postas No. 
289 buvo gavęs lietuviams 
dieną. Išpildyta programa. 
Dainavo Gentrude Radis, gi
tara skambino Marjorie 
Richmom). Parduota daug 
bonų ir ženklelių. Gi visą 
savaitę prie tos krautuvės 
parduota už $25,000 karo 
bonų.

Nauja valdyba
Amerikos Legiono Vytau

to posto moterų sk. praei
tą mėnesį turėjo valdybos 
rinkimą. Išrinkta president , 
— Mary Radis, vice pres. — 
Mrs. Anthony Valėnas, 2nd 
vice pres. Mrs. John Gra- 
key, secr. Mrs. John Kazak, 
treas. Mrs. Al. Einikis, his- 
torian Mrs. James Mažeika, 
seargeant at arms Mrs. Ant
hony Kaciusus. Praeitą sa
vaitę šios moterys surengė 
pikniką
Shower

Mūsų 
tuvaitė
čiūtė ruošias vestuvėms. Jos 
sesutės ir draugės surengė 
jai shower party liepos 31 
dieną, parapijos svetainėje. 
Jaunavedei sudovanota daug 
įvairių dovanų, o svečių bu-

parapijai.
ptarty
kolonijos žymi lie- 
Emilija Supranavi-

Gausiai aukoja. Sočikagie 
čiai P. A. Judaičiai, 2814 E. 
— 89 St., suteikė gausią au
ką, kurios dovanas galima 
bus pamatyti atsilankius į 
Šv. Vardo dr-jos pikniką 
rugp. 22 d. O Laimingieji, iš- 
tikrųjų, džiaugsis jas gavę,

miais juose. Patį didžiausį j Nuoširdžiai ačiū Judaičiams 
vasarnamį nuo šių metų bir
želio mėn. užlaiko lietuvis 
Peter Jakštas, žinomo Ci
cero biznierio Miliausko žen

' tas.

Piknike bus pagaminta 
įvairaus užkandžio ir parū
pinta užtektinai gėrimo. 
Grieš gera muzika.

Važiuoti į daržus pikni- 
kauti šiuo metu gana sunku 
dėl karo meto suvaržymų. 
Gi čia — viskas vietoj ir 
dėl to kiekvienas galės atsi
lankyti. Nereiks nei karte
rio spendyti, nei gazolino 
vartoti.

už gausias dovanas.

v •

Trumpas mėnesinis drau
gystės susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugp. 8 d., 1 v. 
popiet. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės aptar 
ti keletas reikalų, ypatingai 
pikniko reikalai. Ed. Mikutis

PLATINKITE “DRAUGĄ’*

nuos daug lietuviškų dainų, 
kurioms pritars tas pats or
kestras. Ypatingai Gruodžio 
“Aguonėlės” ir “Bernužėli 
nesvoliok”, kurios yra spe-

L *

mą syk bus dainuojamos per 
radio akompanuojant orkes
trui. Kitos dainos bus “Kar
velėli”, Šuberto Serenade ir
kitos.

Pagerbsime tėvą 
Kazliškę

North Side.
vadovaujant, parap. komite
tas padedant parapijonams Jonas 
rengiasi pagerbti kun. Kaz-į Dimša ir Aleliūnienė. 
Lauską, pranciškoną. Ban- Į 
kietas bus rugp. 8 d., para
pijos svetainėje. Ruošiama 

Į taip pat šauni programa.
1 Kun. Kazlauskas jau il
gas laikas, kaip No. Side 
darbuojasi ir visų mylimas. 
Kuklus, ramaus būdo, visuo
met su šypsena, visuomet 
visu kuo patenkintas. Pik
to, susiraukusio jo dar nie
kas nėra matęs. Puikybės 
pas jį nerasi nei už centą 
Su dideliu, ar mažu jis vi
suomet tėviškai pasikalba, 
pamokina, pataria. Jokios, 
taip sakant, politikos neva- 
rinėja. Jam visi yra lygūs.

Kad parodžius tą savo 
meilę, ir rengiamas jam var
do dienos proga bankietas, 

j į kurį tikimasi susirinks vi
si kun. Kazlausko gerbėjai, 
prieteliai ir draugai, kad pa
linkėti ilgų metų darbuotis 
mūsų tarpe ir mūsų sielų 
išganymui.

Vakarienė prasidės 7:30 
vai. Bet pokylis prasidės ga
na anksti po piet. Kurie tu
rės laiko, kviečiami atsilan
kyti anksčiau.

Tikietai bus pardavinėja
mi ir prie durų. Kas neįjsi- 
gijot iš anksto, galės įsigy
ti prie langelio tą patį va
karą. Lietuvytis

delegatus į Am. Lie- 
Konferenciją, komu- 
ėmė priešintis ir šū-’ 
Pa v., vienas komunis-;

cialiai suorkestruotos ir pir-’vo pilna avetoinf Suprana. 
vičiūtė yra ilgametė choro 
narė ir buvus sodaliečių pir
mininkė. Josios sužieduoti
nis yra svetimtautis.

Korespondentė
e

Priėjus prie klausimo, — 
siųsti 
tuvių 
nistai 
kauti,
tų stojęs kalbėti taip įsi
karščiavo, kad vietoj nor
maliu balsu kalbėti, pradė
jo iš plaučių gilumos šauk
ti. Prieš jį sėdėjo viena mo
teris, kuri, matyti, retai at-| 
silanko į susirinkimus ir ne
pratus prie tokio riksmo, 
nežinodama ką daryti paki
lus iš vietos, papurtė ausį 
ir nuėjus pas salės duris at
sisėdo. Jis taip šaukė, kad 
susirinkusieji net negalėjo 
suprasti, ką jis kalba.

Nežiūrint komunistų riks
mo, nubalsuota delegatus 
siųsti ir išrinkti šie nariai: 
N. Klimas, A. K. Valukas, 
Ona Aleliūnienė ir teisėjas 
John T. Zūris. Be to, nu
tarta kiekvienam duoti po 
$20.00 padengimui kelionės 
lėšų pagal nutarimą, pada-, 
rytą liepos mėn., 1938 m.

Sus-me Raud. Kryžiui su- 
rinkta $6.50. Bonų parduo
ta už $350.00. Amerikos Lie
tuvių Tarybai nariai 
kojo $11.00.

Gražus pavyzdys.

f== = " ’vžs
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
B E E R S

Iš Šv. Teresėlės dr-jos su
sirinkimo. Susirinkimas įvy
ko rugp. 2 d. Susirinkusios 
narės begalo džiaugėsi pik
niko sėkmėmis. Šauniai dar
buotasi, kad kiek galima pa
lengvinus parapijos finansi
nį stovį. Ta pačia proga na
rės pasveikino savo dvasios 
vadą kleb. kun. V. Černaus- 
ką varduvių proga ir įteikė 
dovaną sodaliečių vardu.

_______J

Į
I

Ekskursijon kviečiami ir 
Ateitininkų rėmėjai, ir ar
timųjų draugijų nariai, kaip 
Kęstučio choro, Kultūros ra
telio, Studentų kuopos ir ki
tų. Ekskursija išvyksta iš 
Union Station (Canal ir 
Jackson) sekmadienį 9:15 
ryto, Milwaukee traukiniu, 
ir į Fox Lake, atvyksta per 
vieną valandą. Ten ir atgal 
tikietas kainuoja $2.00. Jei 
kas pavėluos nuo ekskursi
jos gali važiuoti 12:15 po 
pietų. Visi kviečiami daly
vauti ekskursijoj.

l

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

F at Goes Flying

i John-Tiratca, head chef in American AlrlinM commltaary at LaGuardla 
Field, «howt Joy Skaggs, stewardeM, how waste kitchen fata are 
aalvaged. Turn In your kitchen greaae te your meat dealer. Fat con- 
tains glycerine urgently needed for gunpowder and medicinai*.

Pagrąžino zokristiją. Mū
sų nenuilstantis kleb. kun. 
V. Černauskas, padedamas 
veiklesnių parapijos vyrų, 
išpuošė zokristijos vidų, ir 
sutaisė grindis. Parapija be
galo dėkinga už atliktą dar
bą.

Vestuvių varpai. Neužil
go veikli Šv. Teresės Soda- 
licijos nut. rašt. L. Rimkiū- 
tė sumainys aukso žiedus su 
K. Zelniu, kuris tarnauja 
kariuomenėj ir dabar ran
dasi Conn. vai. Abu jaunuo
liai yra mūsų parapijos pa
žibos, nariai katalikiškų dr- 
jų ir choro. Sveikiname ir 
iš anksto linkime geriausio 
pasisekimo naujam gyveni
me.

Smagiai atostogavo. Para;
pijos šeimininkė P. Tubutis Chicago raporterio, 
praeitą savaitę smagiai a- mielu noru patarnaus. Mū- 
tostogas praleido Michigan sų pareiga remti katalikiš- 
ežero pakraščiuose. Grįžo ką spaudą, kuri nesigaili 
vėl prie savo kasdieninio i vietos ir mūsų kolonijos ži 
užsiėmimo pilna energijos 
ir sustiprėjus sveikatoje, 
linksma savo pareigas at
lieka.

laisvę ir jos gerovę. Kam 
laikas leidžia, prašomi atsi
lankyti į bažnyčią ir pasi
melsti už savo sūnus ir dūk- 
ras.

“ Draugo” piknikas. Soči- 
kagiečiai žino,

Budriko radio

suau-
i

“R.”'

programa
Šauni Jos. Budriko 

programa bus sekmadien., 
rugp. 8 d., 9 vai. Chicago 
laiku iš galingos stoties W 
CFL, 1000 kil. Programoj 

kad mūsų dalyvaus didelis (15 muzi-

radio

vienintelis katalikiškas dien kantų) orkestras. Žinomas 
raštis “Draugas” rengia tra dain. Jcnas Romanas padaj-j
dicinį Labor Day pikniką 

, (rūgs. 6d.), Vytauto parke.
Dovanų šįmet bus duodama 
$500.00 bonais. Sočikagie- 
čiai kviečiami dovanoms į- 
sigyti tikietus iš anksto. Ti- 
kietai kainuoja tik po 10c. 
Galima kreiptis ir prie So. 

kuris

nioms.

Puikus pavyzdys, šv. Var
do dr-ja yra nutarus kiek
vieno mėnesio antrą sekma
dienį šv. Mišias 9 vai. ryto, 
būtų laikomos už visus mū
sų karius Dėdės Šamo ka
riuomenėje ir už Amerikos

Nauji parapijonal. Bega
lo džiugu mums, sočikagie- 
čiams girdėti, kad parapi- 
jonų skaičius auga, štai, ne
perseniai, atsikėlė į Bum- 
side, 654 E. 89 St., koloniją 
apsigyventi mūsų klebono, 
sesutė Emilija su šeima. 
Sveikiname Emiliją naujoje 
vietoje. Rap.

NELAUKITE-
Ryfoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PRANEŠIMAS

A

Nuo Rugpiūčio 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.
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RYTOJ AUŠROS VARTŲ PAR. 
PIKNIKAS VYTAUTO DARŽE

Padėkos žodis

West Side.
piūčio 8-tą dieną, Vytauto 
parke įvyksta Austos Var-i 
tų parapijos piknikas. Prie’ 
šio pikniko ruoštasi labai 
stropiai. Klebonas išsiunti
nėjo per paštą savo parapi- 
jonams dovanų knygutes, .už 
kurias didžiuma grąžino pi
nigus, ir pasitikima, kad 
ir kiti už jas irgi atsilygins. 
Suorganizuota gražus būrys 
šeimininkių ir pagelbininkių- 
patarnautojų, bartenderių ir 
šiaip prie įvairių darbų dar
bininkų. Vienu žodžiu, pri-

Rytoj, rug- sirengimo darbas prie pik
niko baigtas.

O dabar, štai kas paliko: 
visų pirma, kad Dievas su
teiktų palankią piknikui die
ną, ir kad tą palankią die
ną, kaip parapijonai, taip 
ir gerieji klebono kun. J. 
Dambrausko draugai ir prie- 
teliai, kuo gausiausiai su
važiuotų į Vytauto parką, skaniai parūpintą pagerbi- 
pasilinksmintų, atnaujintų mo vakarienę, visiems pri- 
ir palaikytų tuos gražius 
santykius, paviešėtų, suda
rytų naujų pažinčių ir pa
sinaudotų visokiomis gėry
bėmis ir grožybėmis, kokios 
tik bus tą dieną parke.

Šiuo noriu pareikšti vie
šą padėką visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
mano pagerbimo, minint ma 
no kunigystės^ 30 metų su
kaktį. Ypatingai dėkingas 
esu visiems už dvasinius bu
kietus ir maldas. Be to nuo
širdžiai dėkoju .už taip gau
sius ir vertingus sveikini
mus ir linkėjimus, už sureng 
tą turiningą programą bei

Pranešimai

lfa • 1 ■ V« ’ ■

Visi kviecumi 
labdarių piknikan

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopos išva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 8 d., labdarių ūkyje. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Piknike bus daug visokių į- 
vairumų. Bus paruošta ska
naus užkandžio, o gėrimo 
bus visokio.

I

Neturintieji automobiliaus 
gali nuvažiuoti treku, ku
ris išvažiuos 12 vai. dieną. 
Trokas iki tos valandos sto- i 
vės prie bažnyčios.

t

Tai, štai kas beliko at- 
' likti.

Tat, brangūs ir malonūs 
parapijonai ir svečiai, rytoj 
teveda visus — senus ir jau
nus, mažus ir didelius — vi
si keliai į Vytauto parką! J.

sėdėjusiems darbu ir atsi- 
lankusiems puotoje; ypač dė 
kingas už pasidarbavimą 
Rengimo Komisijai, parapi 
jos komiteto nariams, Fede
racijos skyriui ir visoms 
draugijoms, kunigams. Ci
cero m. Tarybos nariams, 
Cicero ir kitų kolonijų ma
no draugams ir prieteliams.

Kun. Ignas Aloavičius,
Šv. Antano parap. kleb.

i

N. širvhtskas
SKELBKITĖS IŠAUGĘ’’

A
KAZIMIERAS POŠKA

Mirė rugp. 5 d., 1943 m„
5:45 vai. popiet, sulaukęs 38 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko d.deliame nuliūdime: 

moterį Tessie (po tėvais Stač- 
kunaite); sūnų Kazimierą.; 2 
dukteris Kazimierą, ir Antani
ną; motiną Mortą, ir patėvį 
Povilą Ažerskius; 2 seseris 
Bronislavą ir švogerį Povilą 
Breanik, Antaniną ir švogerį 
Will.am Ritter ir jų šeimas; 3 
brolius Juozapą ir brolienę Pe
tronėlę, Stanislovą ir brolienę 
Emily. Joną ir brol enę Irene; 
tetą. Marcijoną ir dėdę Pran
ciškų Idzelius (Bagley, Michi
gan); pusseserę Eleną ir švo- 
gerj William Kaleck; pusbro
lį Kazimierą ir brolienę Alice 
Zaveckus ir jų Seimas: ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
245 Swann Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpjūčio 9 d. Iš namų 9:30 
vai. ryto bus atlydė as į St. 
Cecilia’s parapijos bažnyčią — 
45th ir South Wells St., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnus, 
Dukterys, Motina. Patėvis, Se
serys, švogeriai, Broliai, Bro
lienės, Teta., Pusseserė, Pu*- 
broits ir Giminės.

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

.t
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO Mt'ZIKA- 

■ LINIV INSTRUMENTŲ

PASINACDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDCOTL

TŪBOS, CLARINF.TAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES, FLUTE8 
su ■eases” — $37.54.
$48.80 ir I7S.0*' Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 

' $«.»», $8.56, $12.80 iki $35,00.
8TRI ETNINIAI BASAI — $80.00, 
$135.00 ir BASO tl«-
DENGALAS — $13.00. SMICE-
LIAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI- 
AMS BARAMS. VIOLAS 'IR CEL- 
LO — $1.10. $3.00. $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėi visų viri- 
miaėtų instrumentų, BASS Ir 
8NARE DRUMS —$18.50, $28.50, 
$35.00 ir $50.00. PBDALS. HI- 

' BOYS. CTMBOLS, ir DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOU'Ų'H PIECE visiems 

, brass ir “read" instrumentams 
pritaikomi jūsų tapome.

eksperttvas vtctor ik 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tama Trlūboma Sazaphones ir 
taipgi Smalkoms ir Gultarama.

COLD8'1E1N,« MTUSIC SBOF 
*14 Maxwell St., Chicaco

8...... .......................... ................. .....................«

T

mas svarbus, todėl visi na
mų savininkai malonėkite 
atsilankyti.

S. Kšrnevičia, rast.

do draugijos mėnesinė šv. kimas įvyks pirmadienį, rug 
piūčio 9 d., 7:30 vai. vaka
re, parapijos mokyklos kam
bary. Narės malonėkite at
silankyti. Yra svarbus rei
kalas.

Komunija ir jo visam pus
ryčiai bei trumpas susirin-

Šakių klubas rengia pik- kimas įvyks sekmadienį, iug 
niką labdarių ūky sekma
dienį, rugpiūčio* 8 dieną.

Komisija labai kviečia na
rius ir svečius atsilankyti. 
Bus labai įdomus piknikas. 
Pradžia 12:30 popiet.

Komisija

I

piūčio 8 d. Visi nariai pra
šomi dalyvauti ir dvasinėj 
puotoj ir susirinkime.

Valdyba

Bridgeport. — Dr-stės Šv. I 
Onos susirinkimas įvyks ant 
na^ienį, rugpiūčio 10 d. 7:30 
valandą vakare, parapijos 
mažoje salėj, ant antrų lu
bų. Narės malonėkite atsi
lankyti, kad svarbius klau
simus aptarus. Valdyba 1

Town of Lake. — šv. Var-

A. Laurinaviche, rast.

Brighton Park.
darių 8 kuopa rengia išva-

Lab-Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks antra-i v 
dienį, rugpiūčio 10 d., Auš- žiavimą į labdarių ūkį sek- 
ros Vartų parap. mokyklos madienį, rugp. 8 d., Lygiai 
salėj 7:30 vai. vakare. Gil- valandą dieną nuo Ne- 
dos nariai ir šiaip priedeliai 
prašomi gausiai suvažiuoti, 
nes šiame susirinkime išgir
site raportą iš įvykusio pik
niko liepos 25 dieną. K.—

Dr-jos šv. Petronėlės ne
paprastas (ekstra) susirin-

kalto Prasidėjimo Panelė3
I Šv. bažnyčios išvažiuos tro
kas. Tikietas i abi puses 50c. 
Užprašo visus,

Rengimo Komisija

f------------ --
*|~\ Ii "D JC "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Association of Lithuanian 
Property Owners of Bridge- 
port susirinkimas įvyks ant
radienį, rugpiūčio 10 d. 7:30 
vai. vakare, Chicago Lietu
vių Auditorijoj. Susirinki-

I

GIRT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

si

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN

O4<

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TeL PULLMAN 1270

Į

/

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISU.

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

Remkite dienraštį “Drav 
gą”, laikraštis jus parems

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Z z

EVANAUSKAS
Fbooe. YARDS 11S8-M

MONUMENT CO.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ J 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo. 1

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFURNIA A VE. Phone LAFAYETTE 3572

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

Telephone YARDS 1419

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889

L J. ZOLP
1046 WEST 46th STEEEi Phone YARDS 0781

mi be turinio. •(“Ruomu- 
va”).

Pirkite tose krautuvėse 
kurios skelbiasi “Drauge

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
tą Ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0KK 
— STOGŲ IR NAMŲ MAT E KUOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVLMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI i

STANLEY LTTVVTNAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

Meiliški, Vertingi
PAMINKLAI

MA U ŽOLE J AI

DOMINIKA) BALIS
Gyveno: 6558 South Morgan Street 

Telefonas WENTWORTH 0418
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiūčio 10 d., 1941 m., 

12:30 valandą ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Laižavos para

pijos, Purplių kaimo.
Tapo palaidotas rugpiūčio 13 d. d., 1941 m., švento 

Kazimiero kapinėse.
Nors prabėgo jau 2-ji metai laiko nuo tavo prasišalinimo 

iš mūsų tarpo, brangi* Dominikai, bet mes tavęs dar neuž
miršome. Tayo žmona Barbora užprašė gedulingas šv. Mišias 
už tavo sielą, kurios bus atlaikytos Švento Jurgio parap. baž
nyčioje, pirmadienį, rugpiūčio 9-tą d., 8-tą vai. ryto.

Barbora Balis visus nuoširdžiai užprašo skaitlingai da
lyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. Dominiko sielą.

Nuliūdę lieka:— Moteris, Sūnus, Marti, Anūkas, Brolis 
ir visos kitos Giminės.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAIiTICCLAIi PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODL’CTIONS 
Distributors of tbe famons Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIF0RN1A AVENUE 

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

iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

. KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

| Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų 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.

N AKIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Split by PDF Splitter
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Vaizdas iš karo fronto

Vaškas, M.

Ro-

sau 
vie-

Šiomis die- 
į Hinsdale,

y
frontuose vyksta 
darbas. Čia reikia

Kun. Juozas Dambrauskas ir Rengiamoji Komisija
Kviečia Jus 

-I- '
AUŠROS VARTŲ METINĮ PIKNIKĄ

. Sekmadienį, Rugpiūčio (August) 8 d., 1943 m.
VYTAUTO PARKE

MAŽIAU GAZOLINO VIDURY ARABUOSE

Kaip amerikiečiai užėmė 800 pėdų 
kalną Salamaua apylinkėje

KOVAS SU JAPONAIS. AMERIKIEČIŲ KA- 
MORALE AUKŠTA. PAMALDOS KALNE PO 

j

metų amžiaus, su žilais 
plaukais ir buvo aprišta jo 
kakta. Kapitono kakta buvo 
nubraižyta priešo granatos, 
bet jis buvo veiklus. Jis di
džiavos savo kareiviais, ku
rie surado užpakalines duris 
užlipti į kalną po to, kai ki
ti šešias dienas praleido 
bandydami prasimušti iš 
kalno priešakio.

Hill patelefonavo savo 
viršininkams, kad reikia 
extra vyrų pirmyn žygiavi
mui. bet “mes galime laiky
tis čia, kol pekla užšals”.

Capt. Hill giria savo vy
rus, kurie savo drąsa įvyk- 

Įdė tai, kad buvo galimas už
puolimas. Sgt. George Hill 
paėmė šešis sargybinius iš 
didesnio dalinio ir sukėlė 
didelį triukšmą, japonai bu
vo priversti sutraukti di
desnes jėgas. Ir buvo 100 
jardų palipta aukštyn pirm 
negu japonai pastebėjo.

lllinois valstybės vyrai 
puolė Rumunija

Pereitą sekmadienį ame
rikiečiai bombardavo Rumu
nijoje aliejaus laukus. Po 
bombardavimo oficeriai ir 
kareiviai buvo paženklinti 
pasižymėjimo ženklais už 
nepaprastą žygį. Pasižymė
jusiųjų skaičiuje yra iš Uli- 
nois valstybės du vyrai.

KĄ RAŠO KARO KORESPONDENTAS APIE AMERI 
KIEČIŲ 
REIVIŲ 
MŪŠIO.

Karo 
sunkus
daug drąsos ir sumanumo, 
kad priešą įveikus. Ameri
kiečiai sumaniai išmuša ja
ponus iš jų pozicijų ir 
užsikariauja saugesnę 
tą.

Karo karespondentas
bert Cromie pasakoja kaip 
amerikiečiai užėmė 800 pė
dų kalną Salamaua apylin
kėje. Jis rašo:

Šiandien kalnas ramus 
(jis turi galvoje liepos 29 
dieną). Amerikiečių karei
viai, kurie smarkiai puolė 
priešą liepos 27 dieną, dabar 
randasi apkasuose už kulko
svaidžių ir trumpam laikui 
ilsisi prieš pradedant naują 
žygį pirmyn. Japonai ran
dasi už kulkosvaidžių 100 
jardų toliau. Tarp dviejų 
mažų armijų guli džiunglės.

I 
ŠIANDIEN RAMU, VAKAR
BUVO DIDELIS 
TRIUKŠMAS

“Draugas” Acme photo
I

Automobilis palietė 
traukini

Bloomington, III. — Rug
piūčio 5 dieną užsimušė vie
nas karo darbininkas, 30 
metų amžiaus, ir trys jo 
draugai buvo sužeisti, kai 
automobilis susidaužė į Wa- 
bash prekinį traukinį. Trau-

IHarold Ickes (dešineje), Petroleum administratorius, savo kalboje į vidurvakario | kinys stovėjo prie Forrest. 
valstybių kongreso narius pareiškė, kad vi lurvakario valstybių gyventojams teks ma
žiau gazolino, nes daugiau yra suvaržomas gazolino naudojimas. Kairėje šen. Robert \ 
La Follette, Wisconsin ir centre kongresm anas ęiarence Brown, Ohio.
_»_____________________________ __________ __ ___________________________ _ ______ __________________

Laivyno nuostoliai ijVyskupas nurodo kunigams kaip ko-
■

VVashington, D. C. — Na- 
vy pereitą ketvirtadienį pra
nešė, jog 15 jūrininkų žuvo 
kovoje, 15 buvo sužeista ir 
68 dingę, žuvusiųjų skaičiu
je iš Chicagos yra trys 
rininkai.

jū-

Šiandien (liepos 29 dieną) 
kalnas ramus, bet vakar bu
vo didelis triukšmas. Girdė
jos kulkų garsai, kulkosvai
džių tarškėjimas ir grana
tu sprogimas. Amerikiečiai 
prieš porą dienų nustebino 
priešą savo kovomis ir išly
gino savo poziciją. Reikme
nų buvo pristatyta ir sužeis
tieji nugabenti žemyn.

Mes vakar (liepos 28 die
ną) stebėjom debesis dūmų, 
kurie kilo iš artilerijos ir 
matėm kulkas lekiančias iš 
kulkosvaidžių skersai kalną. 
Šiandien (liepos 29 d.) aš 
dvi valandas lipau į kalno 
viršūnę. Su manim kartu žy
giavo karo kapelionas Owen 
Monahan katalikų kunigas 
iš Chicagos, ir karo kape
lionas Marcus Johnson, iš je didelėje apylinkėje 
Norfolk, Neb., 
kapelionas.
Pakelyje kunigas Monahan Bet aš atsimenu, kad beveik 

suteikė paskutinį patepimą visos kovos baigės kur tai 
sužeistam kareiviui. Vienuo- netoli takų, 
lika vietos gyventojų palai
kė ant tako, kai buvo karei
viui tekiami dvasiniai patar
navimai. Mes vėliau sužino
jom, jog kareivis mirė prieš 
pasiekiant kalno žemumą.

KAPITONAS GIRIA SAVO 
KAREIVIUS

Po pietų Šv. Mišios
Notre Dame, Ind. — Da

VYRAI IŠ ĮVAIRIŲ VIETŲ
Vyrai, kurie kovoja su ja

ponais, yra iš įvairių Ame
rikos vietų. Pirma naktis
buvo be miego, vienas iš tri- bar penkis kartus savaitėje 
jų tik sekančią naktį miego- yra laikomos šv. Mišios po 
jo. Kai kurie savo batus nu- pietų Notre Dame campus 

dėl laivyno kareivių.siėmė tik šiandieną, pirmą 
kartą per tris dienas. Kai 
kuriems trūko kai kurių da
lykų. Jų moralė buvo tvirta 
ir galinga. Tose kovose da
lyvavo trys chicagiečiai.

Kalnas, kurį stengės už
imti, yra viena mailė ilgio ir 
turi 800 pėdų aukščio viršū
nėje. Kalnas yra apie tris 
mailes nuo Salamaua. Mes 
pervirši jom japonus artile
rija ir turėjom viršų ore.

Džiunglės yra tankios ir 
kalnai aukšti. Kovoti tokio- 

tas 
protestantų! pats kaip bandyti apsaugoti 

iChicagą su 100 policininkų.

beveik negali 
nuo takų pasitraukti.
PO MŪŠIO KUNIGAS 
SUTEIKĖ KAREIVIAMS' 
KOMUNIJĄ

du kapelionai 
mūsų žuvu- 

galima nuga-

Paskirti
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pranešė 
pereitą penktadienį, jog du 
chicagiečiai negrai oficieriai 
paskirti į karo spaudos biu
rą.

Kalno viršūnėje mes suti
kome Capt. Warren Hill, iš 
Culberston, Mont. Jis yra 39

Po kovos 
palaidojo tris 
sius, nebuvo 
benti nuo kalno aukštumos.
Kunigas Monahan suteikė 
šventą komuniją dėl dvide
šimt katalikų kareivių. Ka-

X Kun. A. Jagminas, Tė
vų Marijonų seminarijos. 
Hinsdale, UI., rektorius, bu
vo išvykęs atostogų į Ry
tines valstybes, 
nomis jau grįžo 
HL

Pereitą 
vyrą.

Vyras ištrauktas iš 
mirties nagu

Chicago, III. —
ketvirtadienį vieną
kuris turi 75 metus amžiaus, 
ištiko širdies ataka. Tris va
landas gaisro departamento 

Buffalo vyskupas John A. žinių dalykų, kaip parapijos gelbėjimo sąuadas dirbo ir 
Duffy išleido ganytojišką 
laišką kunigams ir tame 
laiške nurodo kaip kovoti 
su jaunamečių nusikalti
mais.

Vyskupas Duffy nurodo:
1. Reikia sukurti tvirtą 

viešą nuomonę, kuri turėtų 
užtektinai geros įtakos į 
pripažintą blogą padėtį.

' 2. Reikia sudaryti vysku
pijos parapijose programas 
jaunimui. Ne lik reikia žo
džiais rūpintis jaunimo dva
siniu sveikatingumu, bet 
taip pat būtina parūpinti fi-

I sales, žaidimo aikštes ir vi- vyras liko išgelbėtas iš mir- 
sas kitas priemones, kurios j ties nasrų.
jaunimą laikytų parapijos -----------
įtakoje Apvogė brangenybių

3. Reikia suaugusius su- Į, 
pažindinti statistikos davi
niais apie jaunimo nusikal
timus.

Dabartiniu laiku padidė
jo jaunamečių nusikaltimai. 
Užtat tenka ypač kreipti 
daugiau dėmesio į jaunimą, 
kad jis būtų sveikas dvasi
niai ir fiziniai. Kunigai turi 
daugiau kreipti dėmesio į 
jaunimą.

Apvogė brangenybių 
krautuvę

Sidney Bannnett, angliško 
sidabro krautuvės savinin
kas. 639 North Michigan 
avė., pranešė pereitą ketvir
tadienį policijai jog vagys 
įsilaužė į krautuvę pro už
pakalines duris ir pagrobė 
senų brangenybių ir angliš
ko sidabro. Nuostolių sukel
ta $6,762.

reiviai klūpojo ir dievotai 
buvo nulenktos jų galvos, 
kai kunigas atliko dvasines 
apeigas. Japonai buvo nuo 
klūpančių ir besimeldžiančių 
kareivių už 300 jardų.

Šį vakarą (liepos 29 d.) 
vėl prasidės kalne kulko
svaidžių ir patrankų ugnis. 
Japonai bandys akmenis 
mėtyti, kad išmušti iš pozi
cijų. Bet amerikiečiai dabar 
jau yra patyrę kareiviai. Jie 
gulės lapių urvuose (fox- 
holes) ir jų pirštai pridėti 
prie machine guns. Ugnis 
bus atidaryta, kai japonai 
pasirodys.

Amerikiečiai kareiviai vi
suose frontuose rodo didelę vynio. Tai yra 
drąsą ir šaunų sumanumą.

X Kun. dr. J.
LC., kun. Ig. Albavičius ir 
kun. dr. J. Starkus vakar iš
vyko į Marianapolį, kur rug
piūčio 8 d. įvyksta didelės 
iškilmės — įšventinimas į 
kunigus penkių marijonų. Po 
iškilmių visi trys vyks į Ku
nigų Vienybės seimą. Chi- 
cagon (kun. Vaškas ir kun. 
Albavičius) grįš rugp. 17 d.

X Amerikos Lietuvių Kon 
ferencijoj Chicago lietuviai 
bus skaitlingai atstovauja
mi. Iki šiol jau yra išrink
ta arti 30 atstovų. Rytoj dar 
įvyksta susirinkimai dauge
lio draugijų, kurios, be a- 
bejo, taip pat išrinks atsto
vus.

i

!
‘‘Draugo” kores-

Išsiliejo mažiN. Virginia upeliai
SAKOMA. JOG POTVYNIS ŠUKELE DIDELIŲ 

NUOSTOLIŲ
Sutton, W. Va. — Rugpiū

čio 5 dieną žuvusiųjų ar din
gusiųjų asmenų 'buvo pri- 
skaitoma iki aštuoniolika, i 
kai maži West Virginia upe
liai išsiliejo iš krantų, 25 
mailių apylinkėje.

Penkiolika asmenų, iš jų 
10 vaikų, buvo nušluota, kai 
0‘Brien upės vanduo išsilie
jo iš krantų.

. Plačių . kelių sargybinis 
praneša, jog prie Cogar, 21 
mailė į šiaurę nuo Sutton, 
motina su dviem vaikais 
dingo po to, kai potvynio 
vanduo palietė šią apylinkę.

Penki lavonai btvo iš
traukti iš O’Brien upės pot- 

motina 38
metų amžiaus, jos trys vai-

Paskendo du vaikai 
nusausinimo rave

Gibson City, III. — Perei
to trečiadienio vakare buvo 
rasti du vaikai paskendę 
nusausinimo rave, Harry 
Goin farmoje, Gibson City,

Statkienė, Moterų

kai. ir dar vienas asmuo, 22 
metų amžiaus, žuvusios mo
tinos du vaikai yra dingę.

Neoficialiai f
kad vanduo apsemtose vie- metų amžiaus. Vaikai rasti 
tose sukėlė $1,500,000 nuo- vandenyje, kur buvo nuo 12 

iki 15 pėdų gilumo. Jie abu 
buvo apsikabinę vienas kitą.

tvirtinama, įjį vaįka.i turėjo po 14

stolių, 10 mailių nuo Sutton, 
W. Va.

Pavogti įrankiai
Iš Goris ir Co. chemikalų 

išdirbystės fabriko ofiso, 
8124 Hoyne avė., buvo pa
vogta įrankiai, kurių ver
tė yra $500. Apie tai polici
ja pranešė pereitą ketvirta
dienį.

Pagalba akliems
Kauntės boardas pereitą 

ketvirtadienį paskyrė Cook 
kauntės aklųjų pagalbai 
$103,875 liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesiams.

PIRKITE KARO BONUS!

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

X Aušros Vartų parapijos 
piknikas rytoj, Vytauto par
ke. Ruošiasi parapijonai, 
ruošiasi ir vestsaidiečiai iš
sikėlę gyventi į kitas kolo
nijas. Tai bus “Reunion” 

■ diena, linksma visiems die
na. Be to, laimingieji dar 
parsiveš ir dovanų.

X Pranas Cicienas su sa
vo žmona Beneta dabar a- 
tostogauja ir ta proga lan
ko įdomesnes vietas. Cicie- 
nai yra Town of Lake vei
kėjai, o Beneta, be to, yra 
nuolatinė 
podentė.

X E.
Sąjungos centro iždininkė, 
pirm. E. Pa.urazienės atsi
lankymo proga, buvo iškė
lus pietus sąjungos centro 
pareigūnėms savo dukters, 
gyvenančios Oak Parke, na
muose. Vakar įvyko tos są
jungos centro valdybos po
sėdis. Į posėdį buvo atvy
kus ir vyriausia daktarė- 
kvotėja dr. S. Slakis, kuri 
dabar Lincoln, BĮ., yra gy
dytoja valdiškoje ligoninėj

X Petkūnai, žinomi Town 
of Lake veikėjai, šiomis die
nomis grįžo iš Hot, Wis. 
kur smagiai praleido atosto 
gas.

X Antanina Vaišviliene 
išrinkta atstove į Amerikos 
lietuvių konferenciją, būsin- 
čią rugsėjo 2 ir 3 dd. nuo 
Simono Daukanto draugijos.

Pirkite U. S. Karo Bonus
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