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

rfrom the earth.”
J -—Abraham Lincoin

Price 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Rugpiūčio (Aug.) 20 d., 1943 Kaina 3c vok xxvn

KARO LAIVAI BOMBARDUOJA ITALIJA
Sunaikino japonų invazijos laivus

Apie 300 japonų pasiekė Vęlla Lavella
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 19. — 

Amerikos karo laivai smarkiai apdaužę japonų laivus, 
kurie bandė iškelti kareivius ant Velia Lavella salos, ku
rią amerikiečiai tik praeitą 
sekmadienį okupavo, ir ją 
atsiimti. Iš apie 1,500 iki 
2,200 japonų kareivių, gal 
300 pasiekė salą.

Lengvieji Amerikos karo 
laivai užtiko tarp 20 ir 30 
japonų kareivinių laivų, p<o 
75 ar daugiau japonus kiek 
vienam. Tuos japonų laivus 
saugojo keturi destrojeriai. 
Amerikos laivai pradėjo į 
juos šaudyti ir veikiausiai 
nuskandino vieną destroje- 
rį, kitą smarkiai sužalojo, 
o trečią apgadino. Tuomet 
amerikiečiai sunaikino dau- 
gumą japonų kareivių laive
lių. Keli jų pasiekė salą ir 
japonai ten išlipo.

Sąjungininkų komunika
tas taipgi sako vienas ma- 
zas mūsų transporto laivas 
buvo priešo lėktuvų nuskan
dintas tą pačią dieną.

Sunaikino 215 lėktuvų.
Atakose ant Wewak, są- | japonų transporto laivą prie 

jungininkų lakūnai sunaiki- , Cape St. George.

no 215 iš 225 japonų lėktu
vų, kuriuos japonai buvo 
ten sukoncentravę padėji
mui jų apsupamiems garni
zonams.

Sąjungininkų lėktuvai taip 
gi atakavo Wewak uostą, 
kur padegė 3 transporto 
laivus, ir sukėlė 20 didelių 
gaisrų sandėliuose.

Bombavo aliejaus lauką.
Liberator bomberiai skri

do 2,600 mylias bombuoti 
japonų Balikpapan aliejaus 
centrą Borneoj. Ten numetė 
bombas ant keturių didelių 
laivų, kurie tuoj užsidegė, 
ir apgadino du kitus laivus.

Havoc bomberiai atakavo 
kaimus, laivelius ir įrengi
mus aplink Salamaua. o 
Catalina • bomberiai prie 
Cape Busching sunaikino 17 
priešo laivų. Vienas tų bom
berių atakavo 4,500 tonų

NEPAPRASTA NAMŲ FRON TO PAVEIKSLŲ KOLEKCIJA
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Katalikų Universitete, Washington, D. C., atidaryta nepaprasta paroda, kurią suda
ro 2000 paveikslų. Paveikslai vaizduoja visos Amerikos katalikiškųjų pradžios• mokyk- t 
lų vaikus namų fronte: parduodant karo bonus ir ženklelius, aukojant savo centus 
karo reikalams, renkant drabužius, padeda nt Raud. Kryžiaus skyriams įvairiuose dar
buose, renkant metalo laužą, ir taip toliau ir taip toliau. Galerijos priešakyje matome, 
prelatą Patrick J. McCormick, Katalikų Uni versitete rektorių, kuris atidarė sakomą pa
veikslų parodą. (NCWC)

Šaudo i tiltus ir elektros jėgos stotis
Laukia Romos ar Napolio invazijos
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 19. 

—Amerikos karo laivai vakar pirmą kartą bombardavo 
pačią Italiją. Jie šaudė į tiltus ir elektros jėgos stotis prie 
Gioia Tauro ir Paimi, vaka
riniam Italijos gale. Tose 
vietose matėsi dideli spro- 
mai.

Sąjungininkų lėktuvai vi
są laiką atakuoja ašies su
sisiekimo linijas pietinėj į 
Italijoj.

Šiaip nieko tokio naujes
nio nepranešta apart to, kad 
kartas nuo karto sąjunginin 
kų ir ašies artilerijos apsi
keičia šūviais per Messina 
prataką.

Italai nukentėjo.
Sąjungininkų ofi c i a 1 a i 

pranešė, kad per Sicilijos 
kampaniją Italija neteko 
penktos dalies visos save 
kariuomenės. Iš sąjunginin-

kų suimtų belaisvių, apie 
130,000 yra italai kareiviai. 
Jų šeštoji armija veikiau
siai visiškai sunaikinta. Ma 
noma, kad tik vyriausias 
štabas pasprukęs Italijon.

Dvi narių divizijos.
Vokiečiai Sicilijoj neteko 

maždaug dviejų divizijų. 
Nors anksčiau skelbta, kad 
ašis neteko 167,000 karei
vių, manoma, kad galutinos 
skaitlinės padidės iki 200,- 
000.

Vokiečių aukštoji koman
da šiandien pranešė, kad 
apie trečdalis sąjungininkų 
kariuomenės buvo užmušta 
ar sužeista, apart didelio 
skaičiaus suimtųjų.

NACIŲ VYRIAUSYBĖ 
APLEIDO BERLYNĄ?

i 
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Puolė japonų bazę 
prancūzų Indo-Kinijoj

CHUNGKING, rugp. 19. 
—Amerikos lėktuvai antra
dieny bombavo japonų ka
reivines ir sandėlius prie 
Hanoi, prancūzų Indo Kini
joj, ir atakavo aliejaus tan
kus Mangshih kaime, Yun- 
ene provincijoj.

I

VOKIEČIAMS RŪPI 
DVIGUBA INVAZIJA į

LONDONAS, rugp. 19.— 
Raportai iš neutralių šalti
nių sako naciai diskusuoja 
galimybes dviejų sąjungi
ninkų invazijų vienu kartu. 
Naciai veikiausiai galvoja 
apie Prancūzijos invaziją, 
kartu su Italijos invazija, 
ypatingai, kad sąjunginin
kų radio pranešė Europos 
okupuotoms valstybėms 'bū
ti pilnai pasiruošusioms in
vazijai. Anot to radio pra
nešimo, kuomet ateis lai
kas, sąjungininkai per radio 
praneš puolamo krašto gy
ventojams apie tai.

iš

Trondheime apgadinta 
naciu submarinų bazė

STOKHOLMAS, rugp. 19. 
—Amerikos bomberiai per 
10 minutų Trondheime
griovė submarinų bazę, ku
rią naciai per pusketvirtų 
metų statė. Norvegai liudi
ninkai sakė civiliai gyven
tojai nuo tos atakos liepos 
24 d. nenukentėję.

OPA nebandys nustatyt 
kainas už deimantas

WASHINGTON, rugp. 19. 
— OPA daugiau nebandys 
kontroliuoti deimantų kai
nas. Anot jų pranešimo, yra 
perdaug visokių elementų, 
su kuriais reikia skaitytis * 
deimantų prekyboje.
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LONDONAS, rugp. 19.— 
Aldžyro radio šiandien t ran 
sliavo raportą iš Berno, būk 
Hitlerio laikraštis Voelkis- 
cher Beobachter rašęs, kad 
visa Vokietijos vyriausybė 
apleidusi Berlyną Jau pir
miau buvo daug nepatvir
tintų raportų apie kitų na
cių vyriausybės skyrių per
kėlimą, tai į Vienną tai į 
Linzą ar Breslaują.

Sakoma naciai bijo, kad 
Berlynui nebūtų tas, kas 
buvo Hamburgui, Ir yra ga
limybės, kad jie bandysią 
savo sostinę paskelbti atvi
ru miestu.

Studijuoja sekančius karo žygius
Hull tarsis politiniais reikalais
QUEBEC, rugp. 19.—Iš visų raportų du-odasi suprasti, 

kad sąjungininkų šeštasis pasitarimas atliks daug dau
giau negu paruošti pareiškimus atkreiptus prieš ašį. Pre
zidentas Rooseveltas, Prem
jeras Churchill, jų vyriau
sybių agentūros ir aukštie
ji karininkai matomai taria 
si apie ateinančius karo 
žygius.

Manoma, kad apart apta
riamų karinių veiksmų Pre
zidentas ir Premjeras kalba 
si ir politiniais reikalais, 
paruošdami planus įvai
riems kraštams, kad būtų 
galima tuoj įvykdyti politi
nį išlaisvinimą daba? paver
gtų tautų, kaip tik bus nu-

PRIŽADA MEDŽIAGOS T* H Vari vi ai q "py-hipii
Išrodo, kad visi svarbieji

CIVILIEMS DALYKAMS reikalai bus baigti iki šios

Slaptas italų radio rei
kalauja bendro streiko

LONDONAS, rugp. 19.— 
Slaptas italų radio, vardu 
“Milano E Liberta,” šian
dien reikalavo bendro italų 
streiko, kol Italijos vyriau
sybė nepadarys taiką su są
jungininkais. '

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Rusai 

okupavo dar 30 kaimų pa
keliui į Bryanską. Naciai 
desperatiškai kovoja, kad 
rusai juos neapsuptų Khar
kovo mieste.

IŠ LONDONO, 
kos ir Anglijos 
bomberiai dienos 
kavo nacių pozicijas vaka
rinėj Europoj.

IŠ SICILIJOS. — Išgąz-
1 gyventojai 

šiomis dienomis pradeda iš-

— Ameri- 
vldutinieji 
metu ata-Sakė saugotis prižadu

WASHINGTON, rugp. 19.
—Filipinų Prezidentas Ma- _  ________
nūel L. Quezon šiandien per dinti Sicilijos 
radio kalbėjo į savo tautą,;
perspėdamas filiplnl e č i u s lysti iš urvų Sicilijos kal- 
saugotis japonų prižadų nuošė. Jie ten buvo pasislė- 
duoti filipiniečiams nepri
klausomybę, ir patarė jiems 
žiūrėti į japonų duotą “ne
priklausomybę ” Korėjoj, 
Manchurijoj, ir okupuotose 
Kinijos provincijose.

WASHINGTON, ragp. 19.
Manoma karo produkcijos 

taryba tuoj išleis įsakymą 
draudžiant medžiagas anks
čiau paskirtas darymui civi
liams reikalingų dalykų nau 
doti kariniems dalykams ar
ba eksportui.

savaitės pabaigos. Tuoj po 
konferencijos įvyks sudėti
nė konferencija su spaudos 
atstovais ir tada Prez. Roo
sevelt vyks į Ottawa, kur l

aplankys Kanados Premjerą 
Mackenzie King.

Vakar konferencijon lėk
tuvu atvyko Anglijos užsie
nių reikalų sekretorius An- 
thony Eden. Drauge su juo 
atvyko Brendan Bracken, 
Anglijos informacijų minis
teris.

Šiandien konfere n c i j o j 
laukiamas Amerikos užsie
nių reikalų sekretorius Cor- 
dell Hull.

Manoma, kad greitu laiku 
bus paskelbta sudėtinis pa- 
reiškiinas, kuris būsiąs la
bai svarbus visoms paverg
toms tautoms. Nors eina 
gandai, kad Rusija nesusi
kalba su sąjungininkais, ma 
noma, kad ji prisidės prie 
bendro programo.

SAKO ITALAI IŠ NAUJO 
IEŠKO TAIKOS DERYBŲ

LONDONAS, rugp. 19.— 
Šveicarijos laikraščiai ra
portuoja, kad italų diplo
matinė misija pasiekė Lisa
boną ir nori .užvesti taikos 
derybas su sąjungininkais.

Exchange Telegraph pra
nešimu, anot Zuricho laik
raščio Die Tat, iš italų kari
ninkų sužinota jog Italija 
nebegalinti kariauti, ir padi
dėjus premjero Badoglio ir 
karaliaus kritikavimui, vy-

Prezidentas sveikina 
Generolą Eisenhower

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rugp.
19._Prezidentas Roosevel- riausybė buvusi priversta 
tas iš Quebeco šiandien pa- užvesti derybas, 
siuntė sveikinimų telegra
mą Gen. Eisenhower, ku
rioje sakė visi 
sėkminga Sicilijos kampani
ja. Prezidentas prašė gene
rolo perduoti jo padėką ir 
sveikinimus sąjungin inkų 
kareiviams.

Rugpjūčio 24 prasidės 
pečių racionavimas

WASHINGTON, rugp. 19. 
—Rugpiūčio 24 d.
krašte prasidės visokių 
dymui ir kepimui pečių 
cionavimas.

visam 
šil- 
ra-

Henry 
pareiš- 
sakyti 
didelio

NEW YORKAS, rugp. 19. 
—Radio pranešimas iš Que- 
beco sakė tame mieste eina 
kalbos jog Anglijos užsienių 
reikalų sekretorius Edenas 
tuoj po sąjungininkų konfe
rencijos lėktuvu vyksiąs 
Maskvon pasitarimui su Sta 

I linu.

pę nuo sąjungininkų lėktu
vų atakų.

IŠ AFRIKOS. — Sąjungi
ninkų lėktuvai ir karo lai
vai be perstojimo bombar
duoja Italiją.

Leido pakelti algas
WASHINGTON, rugp. 19. 

—Karo darbo taryba šian
dien įsakė Lee Rubber & 
Tire korporacijai pakelti 
800 darbininkams algas tris 

1 centus valandai.

Wallace sakosi nesąs 
korporacijų priešas

WASHINGTON, rugp. 19 
—Vice prezidentas 
A. Wallace šiandien 
kė, kad jis norėtų 
kalbą kuriam norint
biznio organui, atsakyti jam 
daromus .užmetimus būk jis hAMLtCI IC ADAlIflIAI norįs panaikinti didžiąsias KUrlrltLIj vKAIIvIJvJ 
korporacijas.

Vienoj kalboj Wallace ne
senai sakė Amerika turi 
žiūrėti, kad po karo perdaug 
neįsigalėtų didžiosios kor
poracijos.

Naciai kovoja saugoti 
Pabėgimo kelią 

MASKVA, rugp. 19. — 
Rusams užėmus— Zmiev ir 
tuo perkirtus Kharkovo- 
Izyum geležinkelį ir grę- 
siant dar dviem geležinke
liams toliau į vakarus, na
ciai turi desperatiškai kovo
ti, kad apsaugojus savo pa
skutinį pabėgimo koridorių 
iš Kharkovo.

Raportai iš fronto sako 
‘ sovietai prisiartino iki šešių 
mylių nuo Kharkovo iš pie
tų pusės. Į vakarus, kiti ru
sų daliniai dasivarė Dnieper 
upės pusėn, iki 24 mylias į 
šiaurę nuo Poltavos.

Rusai okupavo Oposhna- 
ya, 70 mylių į vakarus nuo 
Kharkovo, ir ten perkirto 
antrą iš keturių geležinke
lių einančių iš Poltavos.

Pranešime sakoma nacių 
kontrataka kuone virtusi į 
kontrofensyvą, bet rusams 
pasisekė ją atremti ir iš 
naujo varytis į priešo pozi
cijas.

į Bryansko fronte, rusai 
užėmė dar 40 miestų ir kai
mų. Čionai taipgi buvo stip
rios nacių kontratakos, bet 
rusai jas atmušė,

LONDONAS, rugp. 19.— 
Anglijos Karalius šiandien 
sveikino Gen. Eisenhowerir 
jo vadovaujamoms kariuo
menėms, sėkmingai baigus 
Sicilijos okupavimu. Anot 
karaliaus pareiškimo, visa 
Anglija džiaugiasi jų laimė
jimu.

Bomberiai be perstojo 
atakuoja nacių Europa

LONDONAS, rugp. 19.— 
Šiandien ir vėl didelis skai
čius sąjungininkų bomberių 
ir mažesnių lėktuvų pakilę 
iš Anglijos ir skrido Vokie
tijos link.

Paryžiaus 
dio sustojo 
dažniausiai

ir Berlyno ra- 
transliavę, kas 

reiškia, kad

LAUKIA INVAZIJOS
NEW YORKAS, rugp. 19.

-^-Berlyno radio pranešimu, priešo lėktuvai skrenda virš 
maršalas Rommel dabar e- tų miestų.
sąs Graikijoj. Pranešėjas
sakė Rommelis lauksiąs ir da pranešė, kad Napolio 
yra pilnai pasiruošęs inva- miestas ir vėl buvo sąjungi

ninkų atakuotas.

I

Italijos aukštoj! koman-

O R A S
šilčiau. Gali būti lietaus, zi j ai.
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$1,M Lietuvos laisvės reikalams 'i L'e^' Škotijoj
Gtasgou . Liepos 4 d. Glas-

ROČESTERIO LIETUVIAI DUODA GRAŽIAUSI 
PAVYZDĮ, KAIP REIKIA DARBUOTIS, KAD 
ATGAVUS LIETUVAI LAISVĘ

Rochester, N. Y. — Mūsų 
kolonijos Lietuvių Diena, 
ruošta paremti Lietuvių Tau 
tinęs Tarybos darbams, bu
vo 8 d. rugp., parapijos dar
že ir svetainėj. Praėjo di
deliu pasisekimu.

Diena prasidėjo iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias 
laikė kun. Pr. Valukas. Po 
pirmųjų ir paskutinių Mišių 
šv. sugiedotas Lietuvos him
nas.

Antrą valandą popiet pri
sipildė lietuviais pilna sve
tainė, išklausyta kalbos, ku 
rią pasakė Lietuvių Tauti
nės Tarybos pirmininkas pui 
kininkas K. Grinius. Kalbė
tojas buvo sutiktas didžiau
siu delnų plojimu. Jis nu
švietė dabartinę Lietuvos pa 
dėtį, darbus L. T. T. ir reikš
mę jos leidžiamo žurnalo.

Po kalbų prasidėjo pasi
linksminimas, į. kurį suplau
kė didžiausios minios lietu
vių, perpildžiusios svetainę 
ir daržą su obalsiu: Lai gy
vuoja laisva mūsų Tėvynė 
Lietuva!

Pulk. K. Griniaus mintį 
ir kalbą įdėjo didieji anglų 
laikraščiai, įdėdami ir jo pa
veikslą.

Kaip seniau skelbėme sa
vo nusistatytą kvotą Š500 
perpildėm sudedami $830.00 
L. T. T. reikalams. Bet au
kos dar vis plaukia ir ma-

nome iki Amerikos Lietu
vių Seimo padarysime visą 
$1,000.

Tai buvo tikri lietuviški 
“atlaidai” garbei ir naudai 
mūs brangios 
tuvos.

Prie aukų 
profesionalai, 
visi lietuviai.

Į seimą kol kas atstovais 
išrinkti iš Šv. Marijos dr- 
jos Ona Apanavičienė, Šv. 
Jurgio dr-jos Juozas Rickis, 
choro — Izabelė Ro vaite,' 
jaunimo — Izabelė Mociejū- 
naitė.

I
I

Tėvynės Lie-
I

prisidėjo visi 
biznieriai ir

A Jkoto jų vardai:
Felix šlapelis — $25.00.
Peter Hoderlein — Gifts 

valued at about $20.00.
Joseph Dirso — $15.00.
Pranas Shukis — $10.25. 
Po $10.09: Re v. John M.

Bakšys, Joseph Rickis, Jo
seph Braknys, Peter Norke- 
liūnas, Joseph Shukis, Ma
ry Urmelaitė, Joseph N. 
Brown, Vincent Apanavi
čius, Dominic Rovas, Joseph 
Mocejunas, John Morcan, 
dr. Albert Magnus, A. Do
meika, dr. Bernard Platt, 
Michael Kanapiekas, George 
Savage, Robert Sherelis, Jo
seph Šilinis, Victor Zagire- 
vičius, John Joninas, A Fri- 
end, Kazimieras Šilinis, Ant- 
hony Balaisis, Naney Barz- 
devičiūtė, Valeria Kulbis, 

Palaikis.

nėr, Louis Prenner, Vincent
J. Butrim, Sylvester Began- &we buv0 mėnesinės lietu- 
skas, Pranas Samolis, P. pamaldos, ] 
Dausevičienė, Kazys Zlot- kun. J. Gutauskas skai .lin
kus, Eleonora Tamošauskie- gai susirinkusiems žmonėms 
nė, Simon Valuk, Kazys Šie- įasakė pamokslą. Ba-
vas, Justin Vaiciukevičius, žnytinis choras J. Sarafinai- 
Anthony Norwich, Povilas 
Peckus, Ignas Matulevičius, 
Albin Remeikis, Matas Ur
boną^, Martin Jovaiša, A 
Friend, Anthony Nevada, 
Joseph Kurmis, Mary Ski- 
lins, Marcelė Valiukonaitė, 
Zigmas Griškevičius, Antho
ny Samolis, Mary Briaunie- 
nė, Stasys Sedlickas, Peter
Kazakevičius, Povilas Pra- scenoje suvaidino nepa- 
ninskas, Peter Rajeckas.

Po $3.90: Ona Pranskū- 
naitė, Mary Valeskienė.

Po $2.00: Walter Saunor, 
Michael Wentis, Peter Gu
deli, Aiueiii nasinsKiene, 
Jake Bubnis, Ignas Kuraus- Doudono įvairių apie Lietū
ky, Anthony Shukis, Albert žinių, ir kitokių dalykų.

— T_i— T..si__ t----- Dar taipogi pasakė gnažią
kalbą apie Lietuvą ir jos 
reikalus ir viena Londono 
panelė viešnia, kuri buvo at
vykusi Glasgovan kurį lai
ką paviešėti.

Ir Ispanijoje yra 
lietuvių

per kurias^

tės vargonais diriguojamas 
pagiedojo gražių šv. gies
mių. -

Tuojau po pamaldų, žmo- ' 
nės susirinko Blaivybės dr- 
jos svetainėn, kame dr-ja 
savo naudai suruošė gražų 
koncertą su vaidinimu, dai
nomis, kalbomis ir t.t Glas- 
govo Blaivybės dr-jos artis-

t

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

Felix
K.
Po S5.00: Antrony Palu- 

lonis, William Wissman, Ma- /

Stašaitis — $7.00.

$iriARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS I 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC-1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiH 2242

(LKFSB) Madride šiuo 
metu gyvena Kl. Jurkšas, 
salezietis. Kun. Puišys jam 
iš Vokietijos siuntė b re vik
rių, bet ta maldų knyga bu
vo grąžinta atgaĮ esą nega
lima siųsti jokių prekių. Tik 
knygos apie bolševikus eina 
laisvai, nors jos būtų ir lie
tuviškos. Užtenka užrašyti 
vokiškai, kad čia prieš bol
ševikus. Neseniai P&rtugali-» 
ją pasiekė Lietuvoje išleis
ta Mirūno knygelė “Politru- 
kas Srulis Švindelmacheris’’.’ i 
kurioje aprašoma vieno ko
munisto karjera. Mūsų ko- Į 
respondentas ją skaitė ir 
praneša, kad menkos vertės 
dalykas: trūksta realumo, : 
literatūrine' tertė nekokia, 
nors gal iškeliama ir teisin
gų faktų. /

prastai gražiai juokingą vei
kalą, rodos 1-no veiksmo ko
mediją: “Vilkabalis mano”. 
Po vaidinimui kun. J. Gu
tauskas susirinkusiems pa- 

Amelia. Ptašinskiene,, pasakojo parsivežtųjų iš

ky, Anthony Shukis, Alberi žinių, ir kitokių dalykų.
— . _ _

Reider, John Juška, Ignas i 
Malcevičius, Petras Duoba, 
Albert Stugis, Walter Vai
nauskas, Danelė Stugis, E- 
va Cickevičienė, Anna Moc
kevičienė.

------ ;
Radio fBrogrramai leidžiami 

Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL - looe k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHF<?' 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETEISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

W. Vezelis — $1.60.
Po $1.00: Anthony Vai

tonis, Morta Gražinienė, 
Martin Budrius, Peter Dir
so, Anthony Burkus, Joseph 
Limkus, Zig. Apanavith, An- 
dy Luddy.' W. Luddy, Jo
seph King, John Sedlickas, 
Andrew Silage, Frank Bar- 
dzilauskas, Frank Bekik, 
Alfred Mateikis, Joseph Ce- 
sonis, Jonas Miglinas, Jonas 
Jokšas, Joseph Arlauskas, 
John Mockevičius, Katrė Re- 
morienė, Veronica Palshu- 
nas, Petronėlė žemaitis, Pra 
nė Andrews, Juzė Ptašins 
kienė, Joseph Bartash, Jo
seph Jokšas. Kazimieras 
Bartash, Julius Stašaitis, i

Helen Barkauskienė, John 
Baranauskas, Mikas Pabrin- 
kis, Victor Baika, Joseph 
Grizas, Sylvester Butrim, 
Frank Rimkus, Peter Baro- I 
nas. Juzė Leonavičienė, Pra-’ 
nas Grybaitis, Anelė Peckus.

Po $-50: Charles Miller,. 
Teklė Kairys, John Matei- 
kis, Joseph Gailys, Andrew 
Augis, H e r m a n Krupp. 
Charles Oniv, Adolph Pas- 
ter.

DR. S. WEINE, OJ).

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

vai

Budriko Modernišku. Krautuvė

Tai

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
\no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 

Nedėliomis pagal sutartų 
Office tel YARda 4787 
*iamų tel PROspect 1930

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
I

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

r ' - -x TSimon Wissman — $.30. 
B. Sanauskas — $.25.
Boxes passed out — $7.16.

Koresp.

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

YABdi 2246

DR, C. VEZELiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas nžriarytag

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868

vai

sSJ

DR. VAITUSH, OPT

> ■■ I-II ! ■■ . 1 ■! I I - ■ ! a

Platinkite “Draugą”.

DIRBTUVES Hjjg

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
ŽydukasSUPREME

SAVINGS Md TDAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

D AB AKTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA

EXTRA! EXTRA!

Ofiso teL VTRgima G036
Be&dendjos taL:’HE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

TeL CANnl 0257
Res. teL: PROspect 0659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 5600 So. Artesian Are 
BALANDOS; U v. ryto iki 3 p.p 

R iki O v*J vakar*

19 4 3

1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nw> HERMA arba 

PATRŪKIMO

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit Duosi nuo 
patrūkimo bėdos.

O I A L ---

— teikta. — 
STKES

PATARNA
VIMAS!

— kurto —
SpedaMzuoJa.

Tame!

I 
I

Man* 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ssti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
eumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
♦ atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra parodančia ma- 
įaustas, klaidas. Specialė atyda a€> 
kreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys ' atttais»- 
m*s be akinių. Kaino* pigia* kaip 

4712 South Ashland At.
H»om YABDS UU

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyrmp priežas
ties spalvų neregėjūno — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Ofiso vaL: 1—3 Ir 0—8:30 F. S
Trečiadieniais pagal sutarti

T ei. YARds 592L
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRTTATKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3b 
Pirmadieniais — 24 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

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

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

pilone YARDS 6054

DR. G. SERNER
• , r J •. ••

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’AS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

T«L MIDvay 2880 Chieago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 įto 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki t2 vai. dieną

*

— 8 P E
Iškirpkite M skelbimą, ir priduo

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

ISMANKATINIMĄ
Jū»V Skilvio Muskulų TreaUnentą.

NfiRA KO GERESNIO U2

Creator of CuMom Appltancca for 37 yra.
36 S. STATĖ, HM. #10, STA. 416S 
Daily ie A.M. ’TII S{ Man.. Frt. TU » r.M.

SaUirday Tll 1. Sunday t U 4.

k

V'.

DR. EMtLY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Raukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., KetvkM 6 iki 9 vak.;
P enk t., Seštad. 8:30 iki 9:36 vak.

Rakmariientato pagal anattarima,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VV estern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

7

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE musų įstaigoj*. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IK 2Y1OAESIA LIETUVIŲ FtNANSINB (STAIGA 

— 49 Metai Mntago Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALtTMET «18 Joa. M. Momrta, S«c'y. ' 32M SO. HALSTED ST.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGKIUI
8TATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l 
PANAUDOKm PROGĄ DABARTINĖMS SKMOMS 

NUOtIMCIO BATOMB.

P/>i4 LIBERAL EARHiMGS

You 
C«n 
Bo 
Sure 
of
S*fc+y

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i 

Tik viena pora aklų visam ąy- 
ventoraL Saugokite jaa. leisdami 
Herttminaoti .ja* moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

rali euteiktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pataite* 
vta* aklu įtempimą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. 1 Smetona, Jr.

OPTOMK1BI8TAI
1801 So. Ashland Avenm 

Eamp— l«-to*
TetetaMM GAMAL MSS, GMoagc 

OFISO VAIATDOSt
Katate* >:M a a lki trte p. m. 

Trečiad. fr štate d. • :>• k m. 
iki T:>> » m,

Ofiso Tel...............VIRgtaiia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trtated ir SUrin Hk

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

to,

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Penkiadienis, rugp. 20, 1943

Iš Los Angeles 
padangės

Turiu aš viešai padėkoti 
visiems, kurie mane pasvei
kino ir prisiuntė dovanų ma
no 75 metų amžiaus* proga. 
Ypatingą padėką reiškiu 
Pranui ir Emilijai Maso
nams, kurie tikrai padarė 
malonų surprizą — sureng
dami užkandį savo namuo
se, sukviesdami man prie
lankius žmones bei įteikda
mi man labai naudingą do-' 
vaną, kuri vartojama lan
kant ligonius.

Prie programos nemažai 
prisidėjo ir seserys Pranciš- 
kietės, o Sintija Bruzgaitė 
pasakė kalbą ir įteikė dide
lį pyragą, papuoštą žvake
lėmis, kurios man priminė 
mano amžių. Rods, vargu bu
vo galima visas išsyk už
pūsti, bet, gerai įsitraukęs 
oro į plaučius, kaip papū
čiau, tai visos nustojo švie
sos.

Acme Steel

CompanyDIRBTUVES

I

Taylor Forge &
Pipe Works

1409 S. Cicero Avė.

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVF.RTLSING DEPARTMF.NT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 948S-9489

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

This Navy gunpointer operating the anti-aircraft gun» of a tpeedy 
MTB boat is backed up by kitchen grease aalvaged drop by drop by 
patriotic American housewives. A pound of waste fat (31 tablespoon- 
ful«) turned in to a meat dealer today will be proceaaed Into glycerino 
urgently needed for gunpowder and medicinea within three weeka.
— ....... , ...................................

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HELP AVAN'TFD — VYRAI

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT
“DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS

laikraščiuose įdėjo mano pa
veikslą ir panaudojo savo 
poetiškus gabumus mano 
garbei.

Dėkoju visiems laikraš
čiams, kurie nepagailėjo vie
tos mano atvaizdui ir gyve
nimo aprašymui. Suprantu, 
kad visi pagyrimai ar papei
kimai man netaip svarbūs, 
man tiktai svarbu, kad ma-

kubauskas $20, Domininką.^ 
Gurklis $10, Petras Šmotas 
$10, Martynas Benesevičius 
$10, J. ir A. Kazlauskas $10, 
Juoz. Abadauskas $10, El*- 
bieta Mateliūnienė $10, Jo
nas Siopienuas $5, Dominin- 
kas Matas $5, Jonas Kašin^- 
kas $2, Petras Januška $2, 
Jonas Kairis $2, Marijona 
Kašėtaitė $2, Justinas Grin-

VYRŲ REIKLA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

no pradėtas darbas toliau , ciūnas 51> Joms Gailis
.......... - *

Buvo maloniau išgirsti ir 
muziką ir dainas. Tai atli
ko choro rėmėja, Gordone 
de Laniel ir choro steigėja 
Brone Starkienė, akompanuo 
j ant seselei Asizijai. Įdomiai
kalbėjo kap. J*. Labanaus- tęstųsi ir, kad atsirastų ku
kąs. Didelio malonumo pa- man nustojus jėgų arba 
darė kun. Juozapas Jusevi- gyvybės mano vietą užimtų, 
čius iš Omaha, Nebraska, 
nes, nežiūrint ilgos kelionės, 
nepatogumų ir išlaidų, at
vyko dalyvauti mano jubi
liejuje. Jonui K. Miliui esu 
nepaprastai dėkingas, kad 
padarė judomuosius paveiks 
lūs mano 75 metų amžiaus 
jubiliejaus.

Gavau daug pasveikinimų. 
Net pats vyskupas atvyko 
pasveikinti. Ačiū ministrui 
žadeikiui, gener. konsului J. 
Budriui, konsului Daužvar- 
džiui, kurie prisiuntė linkė
jimus. Ačiū Kaziui Vidikaus- 

kurs net svetimuose

DARBININKŲ
DAUGUMA DARBŲ ATDARA 
MUSŲ DIRBTUVĖJ DARBININ
KAMS IR PAGELBININKAMS 
DARBŲ VISI SU PROGA ĮSIDIR
BIMO. PASTOVUS DARBAI, 6 
DIENŲ SAVAITE. SVARSTOMA 
ALGŲ PAKĖLIMAS 4 KARTUS 

METUS. ATSIŠAUKITE:

MERGINOS IR MOTERYS 
VIRŠ 17

Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

SĄLYGOS
Atsišaukite su gimimo 
paliudijimu ar pilietybės 
rekordu 7:30 ryto iki 4 pp

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

REIKIA VYRŲ
DARBININKŲ — BU CERIŲ

Svarbioj karo pramonėje. Patvru- 
i šių ar ne patyrusiu. Dienomis dar- 
| bai. Viršlaikio mokestis, apmoka- 
; mos atostogos. Senionty teisės 
I kitokia pagelba.

THE P. BRENNAN CO.
3927 S. Halsted «t.

ir
I

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

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

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Patyrimo nereikia.

100^ KARO DARBAI
6 dienos į savaitę su laiku ir puse 
virš 40 vai. Apmokamas poilsio 
laikotarpis. Valandos nuo 8 ryto; 
iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. Augusta Blvd.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

Grupės gyvasties apdrauda dar
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir jų šei
moms po 6 mėnesių tarnystės.

LION
MFG. CORP.

100- KARO DIRBTUVEI
Reikia Tuojau

Patyrusių Ir 
Nepatyrusių Vyrų 
DIRBTUVĖS DARBININKŲ 

Dieną ir Naktį šiftai 
KREIPKITĖS

2640 Belmont Avė.
(2700 WEST .— 3200 NORTH)

Transportacijos komitetas aprū
pins grupės važiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

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

MOTERŲKazimieras Dapkus $1, An
tanas Basalikas $1, Alber
tas Skrebutėnas $2.

Dėkoju visiems, kurie ma
ne sunkiame darbe remiate. 
Jei ne jūsų parama, būčiau 
pabėgęs, kaip mano pirmta- 
kūnai. Aš jau tris metus Iš
buvau. Jei Dievas laikys, tai 
ir toliau dirvonus arsiu, o 

į jei aš greitai darbo vaisių 
nepamatysiu, tai mano įpė- 

i diniai sulauks. Iš Los Ange
les nebėgsiu.

Prelatas J. Maciejauskas

Dėkoju visiems, Kurie už 
mane meldėsi, net šv. Mi
šias už mane pasirūpino, ar
ba mano bažnyčiai dovaną 
padarė. Nors daug dovanų 
iš Waterbury, Conn., mūsų 
bažnyčiai turėjome, bet ir 
dabar iš priežasties jubilie
jaus, gavome labai gražią 
raudoną kapą nuo Juozapo 
ir Lucijos Dubauskų, o per 
Kuzminską iš Waterbury j 
$200 nupirkimui gražios 
kupkos Šv. Sakramentui. 
Čia išvardinsiu aukotojus: 
Pranas Kuzminskas $76, Jo- 

j nas Jakštas $20, Petras Ja-

I
CHICAGOJE

DIRBTUVES DARBININKŲ
Dauguma darbų atdara mūsų dirb
tuvėje darbininkams ir pagelbinin- 
kams darbų visi su proga įsidirbi
mo. Pastovus darbai, c aienų savai
tė. Svarstoma algų pakėlimas 4 
kartus į metus. Atsišaukite.
TAYLOR FORGE & PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

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

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

help waxted MOTERYS

' ASSEMBLERS

MONUMENT CO

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KTT AGENTŲ KOMISĄ.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

ŽUVO PRIE SAVO NAMŲ
Robert Cory, 5 metų amž., 

1318 N. Rockwell St., suti
ko mirtį prie savo namų. 
Jam bežaidžiant užvažiavo 
sunkvežimis ir vaiką mirti
nai suvažinėjo.

REIKIA BONERS
DVIEJŲ PATYRUSIŲ AVIENOS 

(MUTTON) BONERS REIKIA. 
GERA MOKESTIS; 
PASTOVUS DARBAI.
L. BECK & SONS
3829 S. Morgan St. 

Yards 0970

JOHNSON & JOHNSON
PRIIMA

SOUTH SIDE MOTERIS 
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS VISIEMS ŠIFTAMS
Siūlant Aukštą Mokestį

. Ir Bonus
Dykai transportacija parūpinama ir 
taipgi kaip visados puikios darbo 
sąlygos.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 9 RYTO IKI 2 PP.

GAS MASK
DIVISION

4951 W. 66th Street

IR MERGINŲ
PATARNAUTI PRIE VALGIŲ 
DEFENSE DIRBTUVĖJ. TRUM
POMS VALANDOMS AR PILNO 
LAIKO. VIRTUVES IR RESTA- 
RANO DARBAI. PARDAVĖJŲ 
REIKIA DĖL LUNCH WAGON.

ATSIŠAUKITE
INFORMATION DESK

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

4100 S- KEDZIE AVE-

Crotty Bros ACME

NEGRAI KONDUK
TORIAIS?

Baptistų maldanmy, 
53 ir Michigan Avė., sekma
dienį, rugp. 22 d., Chicago 
negrai šaukia masinį susi
rinkimą. Bus svarstoma klau 
simas, kodėl neduodama dar
bų negrams gatvėkariuose.

prie

VYRAMS
NUOLATINLAI DARBAI 

Gera Transportacija 
Svarbioj Pramonėj 

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS 

PATYRIMO NEREIKIA
40 VAL. SAVAITE 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN

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

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj' šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto ikj 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HELP WAN'TED — VYRAI

CHEMICAL
co.

1029 W. 35th St.

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

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINOS 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pagelbėkit laimėt karą. Gera mo
kestis. Lengvi inspektavimo dar
bai.
GRUNWALD PLATING CO.

4309 W. Lake St.

STEEL CO

134th — Clark St.

COOKS HELPER
CAFETERIA IR FOUNTAIN 

MERGINŲ
Gera mokestis ir valandos. Sekma
dieniais dirbti nereikia. Valgis ir 
uniformos duodamos.
HARDING’S 2^ S. Wabash

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
ATSIŠAUKITE 

PILGRIM LAUNDRY
1711 Milwaukee Brunstvick 9000

MERGINŲ
Abelniems ofiso darbams: rašpti 
mašinėle. Nuolatinė proga įsidirbimo 
užtikrinta toms kurios parodys ga
bumus. Patyrusių pageidaujam bet 
priimsim pradines. Malonios aplin
kybės.
AMERICAN SPRING & WIRE

SPECIALTY CO.
822 N. Spaulding

CHICAGO

100% karo pramonė
Mažoj geroj įstaigoj south sidės 
dirbtuvėj kur randasi draugiškos 
ir puikios darbo sąlygos, užtenka
mai šviesos, vėsumo ir šilumos 
žiemos laiku.

Reikią Vyrų

DARBININKŲ
Loduoti Lumber Trokus
Gera mokestis, atsišaukite į 

garadžių.
2230 S. Leavitt St

ar pašaukit JOHNSON BROS. 
CANAL 0038.

Vyrams - Atyda
VISI STIPRUS VYRAI I

Mums reikia jūsų 
darbams 
progų su 
kurie gali 
darbus.

VAN NORMAN MOLDING CO.
6441 S. Statė St.

MERGINŲ — MOTERŲ
PATYRUSIŲ AR PRADINIŲ

Prie įdomių lengvų assembly dar-

STOCKROOM VYRO 
MECHANIKŲ 

MECHANIKŲ PAGELBININKŲ 
PAPRASTŲ DARBININKU 

SPRAY GUN OPERATORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

WELDERIŲ
Šie darbai abelnai 50 vai. savaitėj 
mokant laiką ir pusę virš 40 vai., 
ar virš 8 vai. darbo by kurią dieną 

TAIPGI
Nepatyrusių Darbininkų

pagelbos karo 
Mes turim nepaprastų 
aukštu mokesčiu vyrams 
atlikti sunkius kilnojimo

MERGINŲ
Išmokti dirbti prie konvertų svarbūs' karo gamybos

lankstymo ir konvertų spaustuvės Harh!"‘ ta’n<n‘ 
mašinų. Pastovūs darbai, gera mo- | 
kestis, nėra atleidimo iš darbo.

CENTRAL ENVELOPE

BEEF BONERS 
CUTTERS 

TRIMMERS 
Ir Abelnų Darbininkų 

KREIPKITĖS 
EMPLOYMENT OFISAN 

WILSON & CO.
4200 S. Marshfield

VYRŲ 
IR VAIKINŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS
DARBAMS 

SVARBIAI PRAMONEI
Po Karo Progos 

KREIPKITĖS PRIE
MR. NELSON

SUPERIOR MATCH
7530 GREENWOOD AVE.

CO.

PORTERIŲ — DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
TAIPGI VYRŲ IR MOTERŲ

Prie valgių vagono. Bile amžiaus, 
dieną, ir naktj darbai, savaitinė mo
kestis, valgis ir uniformos.

CROTTY BROS. COMMISSARY
PRESSED STEEL CAR CO. 

1361 h & Rrandon Avė.

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

1 kauskaite.

AND

LITHOGRAPH CO.
426 S. CLINTON

darbai; taipgi:
ARMATURE WINDERS 

SOLDERERS 
TESTERS IR 

INSPEKTORIŲ
Gera mokestis, pastovūs darbai su 

proga įsidirbimo.
FRACTIONAL MOTORS CO.

1501 N. Halsted St.

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

INC.
301 W. 37th St.

REIKIA VYRŲ ir STIPRIŲ MO
TERŲ dirbtuvės darbams. Gera 
mokestis su viršlaikiu.

WM. H. WELSH CO.
2241 S. Indiana

TARNAITĖS IR VALYMUI 
MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystės. Atsišau
kite .prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
82« S. Wabash

VEITERKŲ REIKIA
Dienomis', naktimis ar trumpoms 
valandoms. Mes taipgi išmokinsim 
nepatyrusias merginas.

TERMINAL RESTAURANT
2529 N. Kedzie Blvd. 

Spaulding 1637

MOTERŲ ir MERGINŲ—18 Iki 60 
metų, lengviems dirbtuvės darbams. 
45c J vai. pradinė mokestis su pa
kėlimu jeigu tinkamos. Atsišaukite 
4-tame aukšte.

2330 W. CERMAK.

REIKIA MOTERŲ 
Ofiso Darbams 

Nuolatinis Darbas 
Arti Jūsų Namų 

Dearborn Chemical
Company

1029 W. 35th St.
MERGINOMS

Lengvi dirbtuvės darbai moderni
nėje išvėdintoje dirbtuvėje. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Patyrimo ne
reikia, apmokamos atostogos. 
STANDARD pharmacal co.

847 W. Jackson Blvd.

__________ PARDAVIMUI
PARSIDUODA — MEDINIS NA
MAS. 3 fletų — 5, 6 ir 4 kamba
rių (4 kambariai randasi atike) 
garadžiai. lotas 37(4x125 pėdų. 
Rendoe gaunama $120.00 j mėnesį 
ir yra pačiam savininkui gyvenimas. 
Randasi geroj apielinkėj, pusė blo
ko nuo parko ir pusė bloko nuo 
gatvekario ir krautuvių. Kaina — 
$9.000. Kreipkitės prie SAVININKO 
««1« S. TROY STREET, CHICAGO.

PARSIDUODA
2«4» W. 4-TiM ST. — $300 jnešus ir 
balansą mokant po $30 j mėnesį 

: nupirksit Storą ir 4 kambarių namą 
su atiku ir apdengtais porčlals. 
Storas tinkamas visokiam bizniui. 
Kreipkitės sekančiai: JANATA — 

: 4257 W. Cermak Rd.. Lawndale 4949.

PLATINĖKITE “DRAUGĄ” 
A '

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

savo 
lai-
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

A member of the Catholic Press Association
$6.00 per year outside of Chicago $7.00 per year in Chicago &
Cicero 3c per copy. - i

Advertising in “Draugas” brings best results. .

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiksiui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
Korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėlė), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Nebus liek kraujo praliejimo ir ašarų, 
jei bus daugiau prakaito

Karas vyksta visu rimtumu. Daug jau laimėta. Kai 
kas jau mano, kad karas baigsis greitai. Gali ir tai 
įvykti, nes karo laukuose esti netikėtinumų. Bet kai 
kurie daviniai rodo, jog karas ilgiau tęsis, negu kai 
kas matao. I

Pastarosiomis dienomis, kai kurie valdžios pareigū
nai, įskaitant sekretorių Hull ir sekretorių Knox, rado 
reikalo įspėti žmones' prieš “kvailą optimizmą” dėl 
karo pabaigos. Tie pareiškimai nėra tik “linija” pri
imta Washingtone, kuri bus pakeista perspėjimui prieš 
“nepamatuotą pesimizmą” (“Undue pessimism”), jei 
sąlygos pasikeistų.

Toji mintis tinka visiems laikams. Tikėjimas yra 
vienas dalykas. Mes turime turėti tikėjimą. Kada mo
tina siunčia savo sūnų, kada jauna žmona savo vyrui 
taria iki pasimatymo, turi tikėti, jog jis grįš pas ją 
sveikas. Mes visi turime tikėti, jog ilgo karo naktis 
ir didelių nuostolių bus išvengta. Bet tas tikėjimas ne
duoda teisės nuleisti rankų darbe. Jei norime, kad ne
būtų ilgo karo ir neįvyktų didelių nuostolių, reikia 
dirbti smarkiau, kiečiau ir turime pasiruošti, kaip rei
kalauja Mr. Knox, “mintyje ir dvasioje ilgam ir kie
tam kontestui.”

Vyrams kovos lauke nereikia to įspėjimo. Pacifike 
ir Viduržemio jūrose jie žino, jog stato savo gyvybes 
pavojun. Momentais ištižimas, atleidimas jėgų atneštų 
tuojau baisias pasėkas. Dirbtuvėse ar fabrikuose, gal 
būt, tos pasėkos taip nepasireiškia. Gal jos taip nepa
sireiškia, jei mes'be reikalo gazoliną tuščiom kelionėm 
eikvojam ar palaikome “juodą turgų”. Bet tų dalykų 
pasėkos tačiau tikros.

Civiliniai gyventojai namie tari jėgą sutrupinti ar 
prailginti karą, prisidėti ar neprisidėti prie gyvenimo 
nuostolių. Tai yra kažkas ką mes turime atsiminti kiek
vieną valandą ir dieną.

Tai yra taisyklė, kurią mes turime laikyti ne tik gal
voje, bet ir rankose.

Turime turėti tikėjimą į gražią karo pabaigą, bet at
siminkime, jog tikėjimas turi remtis darbais, jis turi 
būti veiklus. Jei mes norime pašalinti kraują ir aša
ras, mes privalome užmokėti prakaitu. Mes turime stip
riai aukotis karo pastangoms.

(B
Mililarinis ir politinis prisirengimas 
Europai atstatyti

Pagrįstai amerikiečiai džiaugiasi savo kariuomenės 
šauniu pasirodymu Sicilijos užkariavime. Tai įvyko dėl 
to, kad buvo iš anksto kruopščiai prisirengta ir visi 
galimi eventualumai numatyta. Deja, to negalima pa
sakyti dėl įvykių politikos lauke.

Netikėtai staigus Mussolinio atsistatydinimas užtiko 
santarvininkus politiškai visiškai neprisirengusius. Jie 
atsidūrė priešais padėtį, kuriai nebuvo iš anksto nu
matyta planai. Dėl to, dar iki šiai dienai, nežiūrint Si
cilijos užkariavimo, Italija formaliai tebekariauja, ir 
jos chaotiška politinė padėtis santarvininkuose kelia 
rimto rūpesčio. Ant greitųjų nesugebama orientuotis 
netikėtai susidariusioje padėtyje. Ne taip komunistai. 
Jie seniai buvo prisirengę tąi dienai, kada Mussolinio 
režimas grius, ir, tai dienai išaušus pirmieji pasirodė 
susiorganizavusi jėga Italijoje.

Reikia iš klaidų pasimokyti. Nors vokiečiai yra ne
palyginamai galingesni priešai už italus, ir nors dar 
bus didelių ir aršių mūšių, jau dabar yra aišku, jog 
vokiečiai karą yra militariškai pralaimėję. Bet kas lai
mės politinį Vokietijos karą? Tatai priklausys nuo to, 
kokius planus šiandie santarvininkai ruošia Quebece 
bet kokiam, nežiūrint kaip netikėtai staigiam, politi
niam perversmui Vokietijoje. Komunistai jau seniai sa
vo planus yra parengę Vokietijos sukomunistinimui.

Taigi, jeigu norime laimėti ne tik karą, bet ir dėl ko 
kariaujame, būkime pilnai prisirengę militariškai ilgam 
karui, o politiškai akimirksniniam rėžimo perversmui 
Vokietijoje. J. V.

Ką sako apie karo pabaigą pirmojo 
pasaulinio karo herojus

Šiomis dienomis Capt. Edward V. “Eddie” Ricken- 
backer paskelbė pirmąjį savo viešą pareiškimą, kai jis 
grįžo iš Rusijos kelionės. Jis yra aplankęs įvairias ko
vos vietas.

Rickenbacker, žymus lakūnas, įdomiai išsitarė apie 
šio karo pabaigą. Jis pasakė, jog “tik stebuklas gali 
atnešti pergalę Europoje prieš 1944 metų rudenį”. Ri
ckenbacker mano, jog vokiečiai prieš 1944 metų ru
denį dar nekris, bet visai kas kitas gali įvykti su Ita
lija. Jis galvoja, jog vokiečiai laikysis prie Po upės.

Po pergalės Europoje, gali dar tekti metus ar dau
giau kovoti su japonais Pacifike, kol bus sunaikinti, — 
pareiškė Rickenbacker.

“Vien tik stebuklas gali atnešti greitesnę pergalę”, 
jis pasakė. “Aš turiu paslaptį apie galimybę tokio ste
buklo ir tas stebuklas glūdi kiekvieno amerikiečio vy
ro, moters ir vaiko širdyje, prote ir rankose ir jūsų 
tikėjime į Dievą.”

Karas gali būti sutrumpintas nuo šešių mėnesių iki 
metų, pareiškė pirmojo pasaulinio karo herojus, jei 
mes namų fronte kovosime, prakaituosime ir mirsime.

Rickenbacker pareiškė, jog netenka rūpintis, kad 
rusai padarytų atskirą taiką. Jis mano, jog rusai ko
vos iki galui.

SPAUDOS APŽVALGA ] 
. -- --------- -- r

Ašies propaganda ...
Sicilija jau užimta. Ji pateko į sąjungininkų rankas 

po 38 dienų kovų. v
1937 metais, rugpiūčio 20 dieną Benito Mussolini pa

reiškė, kad Sicilijos sala yra sustiprinta žemėje, jūro
je ir ore, ir niekas negali galvoti apie invaziją į tą salą. 
Mussolini buvo pareiškęs, jog nė vienas kareivis ne
įžengs į šią salą. Amerikiečiai, britai ir kanadiečiai ne 
tik įžengė į Sicilijos salą, bet ją paėmė į savo rankas.

1943 metais, liepos 7 dieną buvo skelbiama per okea
ną, jog Sicilija paversta į nesugriaunamą tvirtovę.

1943 metais gegužės 24 dieną Berlyno radijas skel
bė, jog sąjungininkams nepasiseks įvykdyti invaziją 
Sicilijon, nes ją geriausiai galima ginti ir reikmenis, 
palyginti, lengvai galima pristatyti per siaurą Messi- 
nos sąsiaurį.

1943 metais, kovo 31 dieną, Romos radijas sakė, jog 
Sicilijos svarbiausias veiksmas padaryti ją kaipo tvir
tovę Italijai ir Europos kontinentui apginti.

1943 metais, gegužės 24 d., Berlyno radijas skelbė, 
jog Sicilija pasidarė neįveikiama tvirtovė, nes ji esanti 
visokiais atžvilgiais gerai ginkluota.

Ašies pasigyrimai ištiško kaip burbulas, kai susitiko 
su sąjungininkų jėgomis.

Daug kalbų
Sakoma, jog britų valdžia nutarė įsteigti rumunų 

vienetą savo armijoje. Overseas agentūra, paduoda šią 
žinią, pastebi, jog tas britų nutarimas iššaukė nemažai 
kalbų Jungtinių Tautų sluoksniuose.

Jei tikrai Britanija pradės organizuoti atskirą ru
munų pulką ar batalijoną, tai reikia manyti, kad yra 
rengiamasi dideliam žygiui.

Kad anglai nutarė steigti rumunų legijoną. pasakė 
Rumunijos piliečiams Londone majoras Bacfc, kuris 
yra paskirtas ryšiams palaikyti tarp, Britanijos val
džios ir rumunų.

Maskvos pretenzijos
Stalinas vis dar reiškia pretenzijas į Lietuvą. Lat

viją, Estiją, Besarabiją, Bukoviną ir vakarinę Ukrainą. 
Apie tai New York Times korespondentas Maskvoj* 
Alexander Werth praneša. Si žinia tilpo New York 
Times, rugpiūčio 15 d.

Nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija nenori Maskvos 
nei Berlyno “globos.” Pabaltijos kraštai nori būti lais
vi ir nepriklausomi. Jie tokie ir bus, nes mažos tautos 
irgi turi teisę ir pareigą laisvai ir nepriklausomai tvar
kytis.

—— 1—  « *■- _ - ______________ ___________________________________________ __  .

Sunki Lietuvos 
ūkininku padėtis

(LKFSB) Lietuvos, ūkinin 
kai spaudžiami kietų įsaky
mų pristatyti daug maisto 
produktų. Neišpildžiusių už
dėtos pareigos, Laukia griež
tos bausmės. Taip, pvz., ne- 
pristatę reikiamo kiaušinių 
kiekio turi mokėti pabaudos 
po 15 markių nuo kiekvie
nos vištos. Taipgi grąsina- 
ma, kad nepristatę reikia
mo produktų kiekio, negaus 
pirkti vinių ir pasagų. Ūki
ninkai turi vežti malkas ir 
durpes įvairioms įstaigoms, 
atlikti pastotis, o vežimų bei 
rogių remontui reikalingos 
medžiagos beveik neįmano
ma gauti. Net ir tuos pro
duktus, kuriuos ūkininkai 
gali pasilikti, norima išvy- 
lioti. Taip, pvz., Lietuvoje 
trūksta vaistų. Vokiečiai 
sau turi specialias vaistines. 
Jei trūkstamų vaistų nori 
gauti lietuvis ūkininkas, jam 
kartais duodama, bet tik su 
sąlyga, kad jis pristatys tam 
tikrą kiekį produktu, iš tų, 
ką net okupantai palieki jo 
išmitimui. Šiaip jau lietu
viams, kurie maistą gauna 
su kortelėmis, tenka nema
žai paalkti. Jų duonos da
vinys yra perpus mažesnis, 
negu Lietuvoje gyvenančių 
vokiečių. Kaimo žmonių pa- 

* dėtis taip sunki, kad net 
vienas Lietuvos laikraštis, 
nežiūrėdamas nacių cenzū
ros, parašė:

— Lietuvos ūkininkas, iš 
tėvų paveldėtu suaugimu su 
savo žeme, šiandien, valdy
tojo vaidmenyje, kaip ver
gas atlieka visus darbus.”

Po svietą pasidairius
Vienas mano tavorščių ra

šo tokią gromatą:
“Nors, gal, kai kas sakys, 

kad tai nieko ypatingo, ale 
šiais čėsais gana didelė re
tenybė.

“Važiuojant sykį man ga- 
tvėkariu, priešais atsisėdo 
mergina 19-20 metų amž. 
Švariai apsirengus, ant vei
do jokio purvo (pauderio), 
nagai taipgi nenubiaurinti. 
Bet kas svarbiausiai — gel
toni plaukai į kasas supinti 
ir ant galvos susukti, kaip 
kad seniau būdavo Lietuvoj. 
Net norėjosi paklausti, ar 
tik ne lietuvaitė, nes iš vis
ko labai panaši į lietuvaitę. 
Ne tik mano, ale visų akys 
buvo nukreiptos į tą mergi
ną. Ji visiems šimtu nuo
šimčių buvo gražesnė ir pa
garbos vertesnė, negi visos 
į krūvą sudėtos pliuškės, 
kurios veidus nusipurvinu- 
sios, nagus nubiaurinusios, 
plaukus nusidažiusios ir nu
sideginusios atrodė kaip ko
kios baidyklės. Net šlykštu 
ir pažiūrėti.

“Žiūrėdamas į tą gelton
kasę jaučiau lyg kad turė
čiau prie savęs kvepiančios 
rožės žiedą. Ir mislijau sau: 
tikrai Dievas davė tai mer
ginai išminties, kad moka 
save taip gražiai vesti. Bet

ar daug tokių turime? Jei 
tik pamato kur kokią pusca- 
galvę biauriausiai save nu- 
sikvarbavusią, nusipurvinu- 
sią (nusipudravusią), kad 
žmogui šlykštu net vienas 
žvilgsnis į ją mesti, tai, žiū
rėk, visos moterys ją tuo
jau paseka. Bendrai, ką tik 
biauriausio išgalvojama mo
terims neva pasipuošti, tą 
jos be jokio atlyginimo iš
garsina dar gi pačios už tai 
gerai užmokėdamos. ”

Strytu eina du išsipuošę 
senberniai. Vincas Kuprys 
linktelia galva savo kaimy
nui ir sako:

—Matai tuos vyrus. Tai 
ideališkiausi komunistai.

—Pavyzdžiui? — paklau
sė kaimynas.

—Jie gyvena vienam rui
me. Vienas jų nuolatos ant
rojo muilu prausiasi, o ant
rasis pirmojo rankšluosčiu 
šluostosi.

Berlynas kalba apie taiką
Berlynas mato, jog jų karo ir politikos popieriai ne 

kokie. Jau vienas Berlyno radi jaus komentatorius už
siminė apie protingą ir teisingą taiką. Minimas radijo 
komentatorius siūlo derėtis ir duoda suprasti,. kad tai
kos derybų reikalui galima būtų pašalinti “kraštutinius 
elementus”, turi būt, turi galvoje nacius.

Matyti, kad tas Berlyno radijo komentatorius pra
kalbėjo vokiečių generolų nurodymu.

Paskutiniai įvykiai rodo, kad Vokietija nebesitiki 
karo laimėti.

Einu Madison (Chicagoj) 
strytu. Sulaiko vienas tipas 
ir prašo dešimtuko.

—Fui! Ir kaip nesarmata 
tau čia bastytis ir ubagauti 
dešimtukų! Toks jaunas, 
stiprus. Juk turi dvi rankas, 
gali dirbti.

—Taigi, ir visa bėda, — 
atsako man tipas. — kad 
kaip tik kur nueinu nuo Ma
dison stryto ir pradedu ran
komis dirbti, visuomet poli
cija sučiumpa ir į kalėjimą 
uždaro.

Vienas mano tavorščių — 
Svirplys rašo iš moterų pa
saulio, kaip seniau būdavo 
ir kaip šiandie yra:

“Būdavo, jos siuva, neria, 
“Šiandien siunta: rūko, ge

ria.
“Kitos smuklėje prie baro 
“Sėdi kol akys pabala.”

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
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MŪSŲ LAIKŲ VAIDILUTĖS
Pasišventimas, pasiauko- • Ar gali būt kilnesnis, gro

jimas — kokie gražūs žod- žesnis pasišventimas? Juk 
žiai. Ilk, gal, mes perma- pati jaunystė, tas viliojan- 
žai įsigilina.m ir nemokam tis pasaulis ir jas šaukia 
pilnai suprasti tų, kurie tuos 
pažadus savo gyvenime vyk
dą

ČIKAGIETIS KOLUMBO
VYČIŲ IŽDININKAS

Columbo Vyčių metinis 61- spendavo septynis Chicago

Kviečiami į pikniką
Bridgeport. — šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Į1 skyriaus išvažiavimas į- - - - --------
vyks sekmadienį, rugp. 22*- Marąuette policija tikisi 
d., Ryans Woods, prie 87 ir 
Western Avė. No. 33.

Važiuoti reikia Western 
Avė. gatvėkariu iki 87 St. 
Išlipus eiti į rytus vieną 
bloką ir pasukti po dešinei 
iki daržo No. 33.

(vairūs įvykiai mieste

PAVOGĖ BfcBTAMAIS 
TROKĄ SU MĖSA

SEPTYNI SUSPENDUOTI FRANCIS BIDDLE
Policijos viršininkas su- CHICAGOJ

Amerikos Jungt. Valsty- 
prokuroras

X.• mas seimas vakar pasibaigė 
CIeveland, Ohio. Centro iž- 

rasti traką, kurį vagys pa- “ J1’
vogė nuo restorano adresu M' Flym1'

q a. u g mininku išrinktas John E.1611 S. Westera Avė., bet'
nesitiki rasti jautienos iri “ Koston, Mass., o
kiaulienos mėsos, kurios iro ^ŲpatS .^’eph
ke buvo už $249.00. Trakas 
pavogtas kuomet draiveris- 
Irving Stone, 5117 S. Dor- 
chester, buvo užėjęs į 
toraną užkąsti. Trokas 
klausė Bertash Meat 
3616 So. Halsted St.

policininkus, kurie susekti bių generalis 
ėmę kyšius iš į stojančių lai- Francis Biddle pirmadienį, 
kyti kvotimus į naujus po- rugpiučio 23 dieną, Chica- 
licininkus. Kyšius davusių, goj kalbės trisdešimts pen- 
kurie dabar jau yra. polici- kiems U. S. distriktų proku- 
ninkai. kaltinimas, viršinin
ko pareiškimu, neliečia.

I

Štai, dar stovi prieš akis 
pergyventi įspūdžiai iš pra
ėjusio sekmadienio Šv. Ka
zimiero vienuolyno koply
čioj, kur kasmet Švenčiau
sios Panelės į Dangų Ėmi
mo šventėje įvyksta iškil
mingos apeigos. Šiais me
tais toji diena dar iškilmin
giau buvo švenčiama, nes 
iškilmėse dalyvavo J. E. ar
kivyskupas S. A. Stritch.

Apie devintą valandą ry
to iš visų pusių būriai žmo
nių skubėjo vienuolyno link. 
ir erdvi koplyčia tuoj prisi
pildė atsilankiusiais.

Prasideda pamaldos. Įei
na būreliai vienas po
jaunų mergaičių. Tai mūsų 
tautos vaidilutės. Vienos 
priimamos tik į naujokyną, 
kitos sudeda pirmus apža
dus, o dar kitos ir amžinus. 
Jos tvirtai pasiryžta laiky
tis tų pažadų, kuriuos sudė
jo: atsižada visk»> pamirš
damos net save. Jos visą 

■. gyvenimą skiria tam, kad 
piasiaukot ir dirbt kitų ge
rui.

F. Lamb iš New Haven, 
Conn.

rcrams suvažiavusiems iš 11 
vidurvakarinių valstybių.

kilnių sielų, kurios 
drąsos, pasitikėjimo 
prieš šių dienų šėls- 
gyvenimą, nebepaj.un-

kito

prie linksmo, laimingo gy
venimo. Bet jos turėjo lai
mės suprasti, kad tie gražūs I 
šūkiai tik skausmą, nusivy
limą daugumai neša.

Kaip matai prieš save dar 
tokių 
turi 
stoti 
tantį
ti, ar tai džiaugsmo, ar dė
kingumo ašara akis suvilgo.

Už savaitės, kitos atsida- 
ro mokyklos. Seselės vie
nuolės skirstomos į parapi
jų mokyklas. Kai kurioms 

Į tenka gana toli išvažiuoti 
nuo savųjų. Bet jos links
mos, patenkintos. Jos tam 
atsidavusios džiaugias, kad 
galės kitiems padėti.

Taigi, tėveliai, jauskit pa
reigos dėl savo vaikučių ir 

r

J siųskit juos į tas mokyklas 
kuriose jie bus mokomi ka
talikybės ir tautybės dva
sioje, kas mums yra svar
biausia, kaip katalikams. O 

' tos mokyklos, tai parapijų
mokyklos, kurias veda sese- narys, šiais metais jis buvo 
lės vienuolės. Jos tik tam Ateitininkų draugavęs sek- 
pasišventusios. Supraskim 
jų pasiaukojimą tik dėl mūs 
vaikučių gero. Čia, rodos, 
negalėtų būt jokio išsiteisi- 
nimo, kodėl vaikai negali 
parapijinių mokyklų lankyti. 
Jos visiems prieinamos, tik 
daugiau įsisąmoninkim į sa
vo pareigų atlikimą, kaip 
susipratę lietuviai katalikai.

Vienutė
I
išleisluves Vladui 
Klemkai

Rugpiūčio 21 d. 8:30
vak. Hollywcod salėje, 2417 
W'. 43 St. įvyks išleistuvės 
kariuomenėn aktingam lie
tuvių organizacijų nariui 
Vladui Klemkai. Jis buvo 
veiklus Kęstučio choro, A- 
teitininkų draugovės ir tau
tinio baleto šokėjų grupės

Komisija darbuojasi pik
niko pavykinau, būtent pirm. 
A. Auksutienė, rašt. J. Pu- 
kelienė, M. Ambutienė, A 
Leščinskienė, P. Staržins- 
kaitė ir M. Ra kiek i e aė.

Komisija pikniku* ruošia 
daug užkandžio.

Nuoširdžiai- kviečiame 
sus atsilankyti.

Trokas išvažiuos nuo 
Auksutieaės namų, 3438 
Lowe Avė., 11 vai. ryto.

Visas pelnas skirdamas 
Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų draugijos seimui, ku
ris įvyks rugsėjo 12 d., -Šv. 
Pranciškaus vienuolyno au
ditorijoj, Pittsburgh, Pa.

Į seimą rengiasi važiuoti 
veikėjos: J. Pukelienė ir A 
Leščinskienė. Rėmėja

res- 
pri- 
Co.,

vė

A. 
So.

TRYS PLĖŠIKAI 
PAGROBĖ $1,300

Herman Liebling saliūne, 
744 S. Dearborn St., vakar 
trys plėšikai padarė holda- 
pą: sustatę prie sienos de
vynis kostumerius surinko 
$1,300 ir pąbėgo. Skubėda
mi plėšikai tačiau pamiršo 
čiuptelti už paties- savinin
ko H. Liebling kišeniaus, 
kur jis turėjo dar $1,100.

_____________

NAUJI KAPITONAI
Gaieragesių viršininkas 

Michael’ J. Corrigan šiomis 
dienomis iš leitenantų kapi
tonais pakėlė tris gaisrage- 
sius: Milės J. Devine, Pat- 
rick F. Cosgrave ir Howard 
F. O’Brien.

IEŠKO DUKTERS
Lilian Skrobuton, 10721 

S. Albany Av^„ kreipiasi į 
laikraščius, kad padėtų jai 
surasti jos 17 metų dukte
rį, kuri dingo iš namų. Mer
gina 5 pėdų aukščio ir sve
ria 120 svarų. ■_ 1

A A
KAZIMIERAS VILEIKIS
■Mirė;Rugpj 18 pd.^ 1943 

8:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parap., 
Mažunių

Paliko 
motiną 
Lorencaitė). 
Kazimierą U. 
Raymond ir Eduardą, dukterį 
Jadvygą., žentą. Raymond Bul- 
kiewicz, anūkę Barbara, sese
rį Uršulę Marczak ir šeimą, 
brolienę Vincentą Vileikienę ir 
šeimą, brolio vaikus Bernice 
Ambrose, ir šeimą ir Bruno 
ir šeimą, ir daug kitų gimi
nių. pažįstamų ii- draugų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1518 N. Wood St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Rugpiūčio 21 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Motina, Simai, Žentas, 
Anūkė. Sesuo, Broliene. 
Brolio Veikai jr Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai. TeL Canal 
2515.

Kelmės parap.. 
kaimo.

dideliame nuliūdime 
Elzbietą (po tėvais 

3 sūnus PFC. 
S. karuomenėje,

non

KAŽIN AB LAIMES
Amante Rongetti, 61 me 

tų amžiaus, per teismą 
atgauti leidimą eiti gydyto
jo pareigas. Leidimas jam 
buvo (atimtas 1932 metais. 
Šiomis dienomis jis patrauk
tas į teismą už praktikavi
mą medicinoj be leidimo.

15 VICE PIRMININKŲ
American Federation of 

Teachers konvencija Chica
goj baigiasi. Sąjungai iš
rinkta 15 vice pirmininkų, 
jų tarpe ir Natalie Ousley 
iš Gary, Ind. Pirmininku iš
rinktas Joseph Landis iš

į CIeveland, O.

*1 >

rotoriumi.
Vlado brolis Vytautas 

Klemka jau du metai kaip 
tarnauja J. V. kariuomenė
je ir randasi kur tai Angli
joje. Ir Vytautas Ir Vladas 
Klemkos dar tebėra Lietu
vos piliečiai, tačiau sutiko 
kariauti, už Amerikos, o kar 
tu ir Lietuvos, laisvę. Da
bar Vladas palieka vienų 
vieną mamytę, kuri gyvena 
1526 So. 49 Ct., Ciceroje.

CICERIETIS VETE
RANŲ PREZIDENTU

Bostone baigėsi metinis 
45-sis suvažiavimas Sons of 
Spanish War Veterans. Or
ganizacijos pirmininku iš
rinktas cicerietis Edward R. 
Suchman.

DARBININKŲ SĄJŪDIS 
DĖL ALGŲ

Regioninis Karo Darbo 
Boardas turės pasakyti: taip 

I ar ne devyniems šimtams 
Goss Printing Press Co.. 
1535 S. Franklin St., darbi
ninkų, kurie reikalauja pa- i 
kelti mokestį.

l

t

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MEECHANDSSE MAKT 
For appointment call — 

EEPUBIJC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

vai. Pranešimai
West Side. — Noriu pra

nešti, kad Altoriaus Puoši
mo draugystės susirinkimas 
įvyks sekmad., rugp. 22 ČL, 
po pamaldų. Svarbu, kad 
narės atsilankytų, nes bus 
svarstoma apie mūsų atei
nantį piknikėlį. Rast.

J

PACHANKIS PAMINKLAI
BETEK TBOOST MONUMENT COMPANY 

r (Įsteigta
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

SI Firma Virš 50 Metą 
Ina Pačios Seimo* 

Rankose!

Pasitikę jinio 
Mumis 

Rekordas—

i e%

APROKAVTMAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL ČOST!
PABHCULAR PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODUCTIONS 

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

BUY U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
KBEIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
4 —THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Ifcritfinfr PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washi«gtoa Blvd. 5919 South Troy Street 

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

TN JI T5 JI Ii ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

MILLWORK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GABY, INDIANA LATOOTUVfŲ ĮSTAIGA 

PRUZtN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

JONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AA
NULIŪD

4

Balsevi- 
gi minių.

Blake- 
712

nuliūdima 
Jr. ir Charles 
Petronėlę Bul
jonų. — 
kitų

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Telefonas Grovehill 0142

ANTHONY B. PETKUS

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

VALANDOJEPVT LOUIS 
BALSEVICMJS

Gyveno.- 718 West 31st St.

Mirė Rugp. 15 d. 1943 m„ su
laukęs 34 metų, amžiaus.

Paliko dideliame 
du sūnus Louis 
John: motinėlę 
sevičienę; brolį 
čių. ir daug 
draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1 
Lamb Funerai Home. 
WeM 31«t St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Kugp. 21 d. 1943 m. Iš kop
lyčios 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas j St. Davld‘s parapi
jos bažnyčių. 32nd ir Emėrald 
Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų, bus nulydėtas j Ho- 
ly Cross kapines Racine, Wfs.

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

Nuliūdę;
Sūnūs, Motina. Brolis 

Ir Giminės.
Laidot. direktorius: Blake- 

Lamb. Telefonas Victory 115$.

JOHN F. EUDEIKIS 

| Laidotuvių Direktorius 

M0MH SOUTH HERMETAGK AVENUM

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 8OUTH CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAFayette 0727

AMBULANCE Dieną Ir Nakų

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pinoad i Ketvirtai, 
ii stoties WGE3 (1390), su Povilu Saltimjeru.

Kreipkitės į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JŪSŲ PATOGUMUI
1410 South 50th Avenue, Cicero

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave„ Chicago

yta greitas, mandagus Ir
Jūsų fjaa.n*WMrąm stoviui prieinamas.
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STUDENTAI IŠPLATINO PRELATO PLANĄ DĖL ŠIOS 
MALDOS PRAKTIKOS

Chicago, UI. — Keturias 
dešimt tūkstančių Jungtinių 
Amerika Valstybių še*mų 
nuo Bangor Me., iki Tresno, 
Calif., ir nuo Kanados lini
jos iki Meksikos 
kalba kasdien 
džiantis šventą
Rožančius kalbamas intenci
ja išprašyti Dievo, per šv. 
Panelę Mariją, teisingą ir 
pastovią taiką; prašant ap
saugoti kareivius ir šią šalį.

rirbežiaus 
saulei lėi- 

rcžančių.

kus tuo reikalu į kitas val
stybes. Taigi ir paplito po 
visą šalį šv. rožančiaus kal
bėjimas vakare, saulei lei
džiantis. Tai yra galinga 
malda.

KAMPANIJA PRADĖTA 
PEREITAIS METAIS

Šv. Rožančiaus kampanija 
buvo pradėta pereitų metų 
rugsėjo mėnesį. Šią rožan
čiaus kampaniją pradėjo 
monsinjoras Daniel Byrnes, 
Aplankymo Šv. Panelės baž
nyčios klebonas, Chicagoje. 
Rugsėjo 12 dieną, metinėse 
maldos vajaus sukaktuvėse, 
monsijoras Byrnes planuoja 
išdalinti 100,000 rožančiui 
kalbėti pasižadėjimo korte
lių. Toje dienoje Chicagos 
šv. Vardo draugija turės 
trečią metinę šventą valan
dą, Soldier Field stadione. 
Tikima, kad tūkstančiai da
lyvaus šiose pamaldose.
DAUG NUVEIKĖ 
MOKYKLOS VAIKAI

13 sužeista dviejų 
gatvėkariiĮ susiderime
Pereitą trečiadienį, 8:39 

vai. i ryto, buvo 13 asmenų 
sužeista, kai iš pietų einan
tis Western tve. gatvėkaris 
sudavė į užpakalį" kitam gat- 
vėkariui, kuris buvo susto
jęs išleisti keleivius ir kitus 
paimti, prie 52-ros ir Wes- 
tern avė.

Nauji susirgimai 
paralyžiumi

Saulei leidžiantis rožan
čiaus kalbėjimas buvo išpla
tintas Aplankymo šv. Pane
lės Marijos mokyklos vaikų, 
kurie dirbo šv. Dominiko se
serų vadovybėje. Studentai 
aplankė kaimynus ir parašė 
draugams ir giminėms laiš-

Sako esanti neaklta
Burlington, Ky. — Pereitą 

trečiadienį 16 metų amžiaus 
mergaitė pareiškė, jog ji 
esanti nekalta tėvo ir brolio 
nužudyme. Mergaitė yra 
studentė.

Tėvas ir brolis buvo 
šauti vasaros name.

Pereitą trečiadienį 
nešta, jog dar dvidešimt vie
nas vaikų paralyžiumi susir
gimas užregistruotas Chica
goje ir Ccok kauntėje. Jau 
toje apylinkėje yra užregist
ruota 177 susirgimai vaikų 
paralyžiumi.

_

Armijos jėgos susidarė 

ore
San Diego, Calif. — Du, 

dviejų inžinų, armijos lėktu
vai pereitą trečiadienė susi- 
rūrė ir nukrito į valdžios 

' namų projekto vietą. Nelai
mėje žuvo pilotas ir trys 
vaikai, kurie žaidė kieme.

Dvi moterys ir vaikas bu
vo sužeisti, kai lėktuvas su- 

: ardė dvigubą namą.

pra-

Kovos lauke dingę

nu-

Ne koks patėvis
New York. — Vienas 

tevis prisipažino, kad jis bu
vo kelioms dienoms užraki
nęs 13 metų amžiaus mergy
tę mažoje daržinėje.

pa-

TĖVO GARBĖ PEREINA SŪNUI
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Amerikos Jungtinių Valstybių vyriausybės aukščiau
sias ordinas — Kongresinis Garbes medalis, — kurį savo 
didvyriškumu užsitarnavo vieno Amerikos submarino ko
mendantas katalikas Howard W. Gilmore, ir kuris kovo
damas žuvo, buvo įteiktas jo sūnui Howard W., Jr. At
vaizde matome, kaip motina ordiną kabina ant kaklo sa
vo sūnui, o dukrelė visu rimtumu žiūri. (NCWC)

šiais laikais esti įvairiau
sių nuotykių, o ypač karei
vių gyvenime. Mat karas. 
Vienas chicagietis kareivis 
buvo susirėmęs su Kodiak 
meška ir ji kareivio nusi
gando. Tojo kareivio pavar
dė — Lt. Irvin Slutzky.

Kareivio susirėmimas su
I

meška įvyko Kodiak saloje, 
Alaskoje, kur jis ėjo nakties

i metu sargybą.
Buvo taip. Kariuomenė 

pasidalino į dvi “armijas”, 
kai vyko kariški lavinimai, 
kitaip tariant manevrai, o 
Lt. Slutzky tuo laiku ėjo 
naktį sargybą.

Kaka jis stovėjo sargybo
je, pamatė nakties laiku ko
kią tai didelę figūrą, kuri 
žengė prie- jo artyn. Karei
vis sušuko: “sustok”. Bet
toji figūra artėjo, nesustojo, pereitą trečiadienį. 
Tada kareivis* šoko į tą fi
gūrą ir apkabino. Jis paju
to, kad tas sutvėrimas 
kailinių rūbą. Tikrai 
buvo. Tai buvo meška.

Karo belaisviai
 1

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 80 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes,,kurie yra 
japonų nelaisvėje. Vienas 
chicagietis yra nelaisvių są
raše.

Washington, D. C. — Lėk
tuvo štampas nuo No. 1 iki 
4, trečioje karo racionavimo 
knygelėje, galima bus nau
doti pirkti racionavimo ba
tams. Apie tai pranešė kai
nų administracijos ofisas,

turi 
taip

Sintetinės padangos
Sakoma, kad civiliniai gy

ventojai sintetinės gumos 
padangų 1944 metais dar ne
gaus.

I
I Karo išlaidos

Jungtinių Amerikos 
stybių karo išlaidos 
fiskalinių metų yra 11 kar

atų didesnės kaip 1941 metų.

Val-
1943

Kodiak meškos yra 
džiausios meškos žemėje ir 
labai piktos. Bet kareivis už
puldamas mešką gerokai nu- 
gazdino. Meška nuėjo vienu 
keliu, o kareivis nužygiavo 
kitu keliu.

di

Naujoji No. 1 batų racio
navimo stampa galima bus 
naudoti, kai stampa No. 18, 
pirmoje knygutėje, nustos 
galiojimo po spalių 31 die
nos.

Thomas Kelly, 81 metų 
amž., 8031 S. Parnell Str., 
vakar buvo mirtinai suva
žinėtas automobilio, kurį 
vairavo Thomas Brice, 8800 

S. Throop St.

north- 
opera- 
džiau-

$500.00
U. s

WAR BONAIS
lVashin^ton. D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 113 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo kovoje. Dingusiųjų 
skaisčiuje yra vienas armi
jos leitenantas iš Illinois. “DRAUGO

. . v ♦.

4

Anglies reikalai
Sakoma, jog nuo rugsėjo 
dienos bus pradėta racio-2

nuoti kietas anglis, o už ko
kių dviejų savaičių nuo pa
skirtos datos, sakoma, bus 
^racionuojama bituminous 
anglis.

Bombų gamyba
La Porte, Ind. — Maj Gen. 

L. H. Campbell, Jr., Armijos 
reikmenų viršininkas, pa
reiškė pereitą trečiadienį, 
jog 55 valdžios amunicijos
fabrikuose, kurie operuoja-’ 
mi privačios industrijos, pe
reitais metais buvo paga
minta daugiau kaip 1,500,- 
000 tonų bombų ir 200,000,- 
000 artilerijos amunicijos 
diržų.

»-
t.

RUDENINI LABOR DAY
Įspyrė arklys
Vienas keturių metų am

žiaus vaikas mirė pereitą 
trečiadienį šv. Teresės ligo
ninėje. Waukegan. nuo su
žeidimo. Pereitą pirmadienį 
pabalnotas arklys vaikui 
vaikui įspyrė į pilvą.

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

Vokiečių reicho maršalo 
Hermann Goerings žmona 
atvyko į Šveicariją, rugpiū
čio 18 dieną.

Sviestas
Jau kalbama, kad greitu 

laiku civiliniai gyventojai 
galės gauti daugiau sviesto. VYTAUTO PARKE

X Šv. Kazimiero akade
mija vėl nusipelnė kito moks 
linio pažymėjimo — susilau
kė afiliacijos su garsiu Ka
talikų Universitetu, Wash- 
ington, D. C.

X Marijona Gabrienė, gy
venanti 1640 North Leavitt 
St., sunkiai susirgo ir nu
gabenta į North Chicago li
goninę, 2551 North Clark 
St. Jai yra reikalinga krau
jo transfuzija. Jei kas galė
tų paaukoti kraują, tesikrei
pia į ligoninę šiandien ar 
rytoj, 8 vai. ryto.

X Maneikienė, Labdarių 
Sąjungos ūkio namų šeimi
ninkė, šiomis dienomis rim
tai susirgo ir išvežta į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Manei- 
kiai yra stambūs darbuoto
jai labdarybės dirvoje ir di
deli jos rėmėjai.

X Ona Milerienė, 
saidietė, po sunkios 
ei jos jau sveiksta ir
giasi galėsianti skaityti sa
vo mėgiamą laikraštį “Drau 
gą”.

X Chicagoj lietuvių para
pijose gyvuojančios Sodali- 
cijos steigia apskritį. Stei
giamasis susirinkimas įvyks 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. parapijos salėj, rug
piūčio 24 d. Apskričiai į- 
steigti iniciatyvą ima tos 
parapijos sodalietės.

X Pas A. švilpauskienės, 
žinomos Melrose Park vei
kėjos sūnų Juozą Švilpa us- 
ką, rugpiūčio 18 dieną atsi
lankė jo buvusi mokytoja 
sesuo De Šalies su kitomis 
dviem seselėmis ir smagiai 
paviešėjo ištisą popietį.

X Dapkus, žinomas brigh 
tonparkietis, gyv. 4414 So. 
Artesian Avė., šiomis die
nomis rimtai susirgo. Tik 
stropi daktaro priežiūrą 
duoda vilties, kad liga bus 
nugalėta.

X Šv. Jurgio parapijoj 
planuojama įsteigti Day Nu- 
rsery motinoms, kurios dir
ba ir neturi kur savo vaikų 
palikti. Jei susiregistruos 
didesnis skaičius motinų, to
kia įstaiga tuoj bus atida
ryta. Registruotis reikia pas . 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
los seseris-mokytojas.

X Stefanijai Jakaitytei 
buvo suruošta rugpiūčio 14 
d. “bridal shower”. Susirin-* 
kurios giminės ir draugės 
suaukojo daug dovanų ir su
dėjo linkėjimų. Busimoji jau 
navedė labai linksma ir dė
kinga, ypatingai rengėjoms.

X Rugpiūčio 25 d. vėl bus 
Lietuvių Diena vidurmiesty- 
je (loop) U. S. War Bonds 
pardavinėti. Bonų pardavi
nėjimo stotyje, prie Statė ir 
Randolph gatvių, darbuosis 
Chicago sąjungietės. Centro 
nutarimu, tą dieną Moterų 
Sąjunga pirks bonų už $20,- 
000.00. Iki šiol toji lietuvių 
katalikių moterų organiza
cija yra pirkus bonų irgi už 
$20,000.00.
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Parapijos mokykla vadi
name tą įstaigą, kur moki
nami ir auklėjami parapijo
nų vaikai. Mūsų arkivysku
pijoje beveik prie kiekvie
nos parapijos yra įsteigtos 
ir parapijinės mokyklos. 
Daug yra parapijų be tam 
tikros bažnyčios, bet labai 
mažai rasime be mokyklos.

Beveik visuomet, kur į- 
steigiama nauja parapija, 
pirmiausiai statomi mokyk
los trobesiai, o juose vienas 
aukštas pavedamas laikinai 
bažnyčiai.

Kame gi priežastis to, 
kad mokyklos statybai už
leidžiamą pirmoji vieta, o 
tikros bažnyčios statyba a- 
tidėliojama {ateičiai? Žino
me gerai, kad jokia para
pijinė mokykla pati per sa
ve neduoda jokio medžiagi
nio pelno, bet tik nuosto- 

£ liūs. Mokyklos palaikymui 
kasmet parapijos iš savo iž
do turi pridėti stambias su
mas pinigų. Kiekviena biz
nio 
gia

įstaiga, kuri nepaden- 
išlaidų, bet dar nuosto-

kėjimo, taipgi ir tos tautos 
kalbos. Viešoje mokykloje 
tokie dalykai negalimi dėl 
to, kad jose vaikai renkasi 
tėvų įvairaus tikėjimo. To
dėl tikėjimo mokslas palie
kamas nuošaliai, rampijo- 
nų vaikuose tų skirtumų nė
ra, visi tos pačios tautos ir 
tikėjimo nariai. Dievui tu
rime būti dėkingi, kad gyve
name tokioje šalyje, kur ne
varžoma kalba ir išpažini
mas savo tikėjimo.
BRANGUS TURTAS

Komitetas Amerikos Lietuvių Konferencijai ruošti, Pittsburgh, Pa. Konferenci
ja bus rugsėjo 2 ir 3 dienomis. Tikimosi, kad konferencija bus labai skaitlinga dr- 
jų ir or-jų atstovais.

CITRINA (LEMON)
Citrina yra ne tiktai sta

linis prieskonis, bet ir mais
tas ir vaistas.

Nuo senovės laikų iki šiol 
citrina yra vartojama kaip 
vaistas gydymui škorbuto. 
Citrina ne tiktai gydo, bet 
ir apsaugoja žmogų nuo škor 
buto.,

Ir viduriams * citrina yra 
sveika, nes gesina viduriuo
se karštį ir švelniai minkš
tina užkietintus vidurius. 
Be to, citrina gerai veikia 
į kepenis ir pagelbsti ge
riau veikti tulžies pūslei.

Citrininė rūgštis kūne ok
siduojasi ir pavirsta į šar
mą (alkaliną), o šarmas nai 
kiną — neitralizuoja kitas 
kūne atsirandančius actus. 
Taigi kurie turi perdaug kū
no sistemoje acto, apsimo
ka vartoti dažniau citrinų.

Daugelis vartoja soda bi- 
carbonate, ar magneziją, 
kad numalšinti riemens grau 
žimą, kad suneitralizuoti 
skilvyje actus; bet tai svei
katai gali pakenkti. Kas 
perdaug vartoja soda bicar- 
bonate ar kitokius šarmi
nius chemikalus, gali gauti 
alkalozis ir pagadinti inks
tus. Be to, šarminiai chemi
kalai naikina vitaminus, ir 
bevartojant perdažnai soda 
bicarbonate gali kūnui pri
stigti vitaminų. O citrina 
vitaminų nenaikina; fakti- 
nai citrina turi savyje vita
miną C.

Citrina pagelbsti inks
tams geriau veikti. Tiesa, 
citrina inkstų ligą nepagy
do, bet daugeliui turintiems 
inkstų ligą vartoti citriną 
yra naudinga. •!

Ir .širdies ligą turint, y-

citrinos vartoji-

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

pač jei randasi liga vadina
ma “cardiac steao-is”, cit
riną vartoti yra naudinga, 
nes citrina atskiedžia krau
ją ir širdžiai yra lengviau 
kraują pumpuoti. Tokią cit
rines ypatybę moterims bū
tinai reikia įsidėmėti, nes

■ jei mėnesinės yra skaudžios 
ir sunkus yra krauje ant
plūdis, tai
mas tame laike palengvins 
mėnesinių 
tais šilta arbata su citrina 
lyg stebuklinga ranka su
mažina kenčiančiai moteriš
kei skausmus. Bet toms, ku
rios laike mėnesinių neten
ka daug kraujo, privalo sau
gotis — nevartoti citrinos, 
nes nuo citrinos daug di
desnis bus kraujo plūdimas. 

Susirgus slogomis, ar in- 
fluenza. yra naudinga var
toti citriną. Europoje žmo
nės gydosi nuo slogų gerda
mi karštą arbatą su citrina, 
pasaldinta medumi.

Laike karščių, citrina ge
sina troškulį ir žmogų gai
vina. Ir ligoniams turin
tiems aukštą temperatūrą 
kuomet troškulys kamuoja, 
duodama vanduo su citrina.

Išmintingai daro tos šei
mininkė?, kurios parūgštini- 
mui maisto vartoja ei rinos 
sunką vieton uksuso. Uksu- 
sas sveikatai kenkia, o 
rina sveikatą stiprina.
Daktaro atsakymai 
j klausimus

Atsakymas R. D. — 
tiesa, saulės spinduliai 
ataugina plaukų.

skausmus. Kar-

Gydytojai sako, kad svei
kata yra brangus turtas. Vi
si pripažįstame, kad be kū
no sveikatos ir didžiausi 
turtai žmogaus gyvenime 
darosi beverčiais.

Kaip kūno sveikata yra p’irmoji svarbiausių prie 
žasčių netikėjimo paeina iš 
nežinojimo tikėjimo tiesų. 
Paprasti žmonės dažnai k. ai 
dingai galvoja apie žmogų 
išėjusį aukštus moasius, pa
siekusias proiesiją. Dauge
lis mano, kad toais žmogus 
tik jau tikrai viską žino, 
kas yra danguje ir ant 
mės. Bet taip manydami 
bai klysta. Žmogus žino 
tiek, kiek jis mokykloje 
moko toje mokslo šakoje, 
kurioje jis mokinosi. Jis ga
li būti geras gydytojas, in
žinierius ar kitokios profe
sijos, bet gali būti visai nie
ko neišmanančiu tikėjimo 
dalykuose. Tikėjimas yra 
mokslas ir per tą mokslą 
gauname tikėjimą pažinti. 
Norint daug žinoti, reikia 
ilgai mokytis ir daug kny
gų perskaityti. Jaunas žmo
gus, eidamas mokslus, mo
kinasi iš rankvedzių, klau
so profesorių gyvo žodžio, 
kad įgyti pasaulinio moks
lo toje šakoje, kurią pasi
rinko. Bet jei jis nesimoki- 
no tikėjimo ir neskaitė jekią 
knygą apie tikėjimą, jis nie
ko apie tikėjimą nežino.

Mažai ką buvo galima iš
mokti tikėjimo dalykų lietu
viams esant rusų priespau
doje. Jei koks nors jaunuo 
lis pasiekdavo aukštesnį 
mokslą nuvykęs į gilumos 
Rusijos universitetą, tai ten 
visai pamiršdavo net ir tuos 
poterėlius, kuriuos jį mo.i- 
nėlė jaunose dienose išmo
kino. Taip ir baigdavos ti
kėjimo tiesų pažinimas.

Antroji netikėjimo prie
žastis yra puikybė. Ši yra 
biiuri, bet ji randasi visuo
se žmonėse, tik su tuo skir
tumu, kad vieni žmonės ga
li save suvaldyti, o kiti vi
sai pasiduoda blogoms įta
koms. Nesusivaldantieji nie
kina ir žemina kičus, kad ir 
daug išmintingesnius už 
juos pačius. Jiems išrodo. 

'jog nieks pasaulyje tiek ne
žino ųr neišmano, kaip jie. 
Tokie žmonės nepriims kad 
ir geriausio kito žmogaus 
patarimo ir nesutiks su kito 

'žmogaus nuomone.
Kaip gamtoje, taip ir ti

kėjime yra daug pas’apčių Į 
ir labai išmintingo žmogaus 
protui neprieinamų ir nesu
prantamų. Doras žmogus, 
kurio protas ir jausmai ne- 

i pasiduoda puikybės nedory
bei, stengiasi tyrinėti tas

I

brangus turtas kūnui, taip 
sielos sveikata yru didelės 
vertės sielai. Kad tvarkoje 
palaikyti kūno sveikatą, 
žmonės kieipias į gydyto
jus patarimų, renkasi tin
kamą maistą, išvažiuoja po
ilsio ir prie tokio didėiie

lius daro, nustoja veikusi.’ ^pėsčio kūnas dažnai silp- 
- Bet

žiūrint nuostolių, neuždaro
ma. Katalikų parapijų mo
kyklos neužsidaro ir neuž
sidarys nežiūrint kiek ir ko
kius medžiaginius nuėsto • 
liūs turėtų pakelti. O tai, 
dėl to, kad jos yra įsteigtos 

a ne pelnui, bet skiepijimui
Kristaus mokslo jaunų žmo
nių protuose ir širdyse. Kris 
taus mokslas katalikams bu 
vo ir yra brangesnis už pi
nigą, už turtą 
gyvybę< Ir kas 
visus pirmųjų 
nūs kankinių, 
Kristaus?
galės aprašyti vargus 
kentėjimus kat^ikų už Kris
taus mokslą? Dėlto katali
kai nepaiso medžiaginių sa
vo mokyklų nuostolių, bile 
tik jaunų žmonių širdyse 

® auklė jus brangesnį dalyką 
f — Dievo ir artimo meilę. 
| MOKYKLŲ SKIRTUMAI 

B Šioje šalyje yra labai daug 
■ įvairių mokyklų, kur jauni- 
I mas diena iš dienos renka- 
K si mokslui. Neturiu mintyje 
f ir nesu užsibriežęs apie vi- 
’ sas rašyti. Šiuo tarpu už

teks prisiminti apie pradžios 
mokyklas.

Daugelis tėvų, gal, visai 
r apleistų savo vaikus moks

lo atžvilgiu, jei negręstų pa
bauda iš valdžios pusės. Ka
dangi mokslas yra privers
tinas, tai neklaužados bau
džiami piniginėmis ir kito
kiomis bausmėmis. Dėlto vi
si vaikai rudenio sulaukus, 
siunčiami į pradžios mokyk
las.

Pradžios mokyklos yra 
viešos ir parapijinės. Vie-v , ,; • * gyvenimo pagal tą moksląsos mokyklos yra įsteigta _____J
visiems, nežiūrint tautybės

• į tikėjimo ar rasės. Šioje ša
lyje yra tiek įvairių žmo
nių, kiek pasaulyje yra tau
tų. Visos grupės jungiasi į 
vieną amerikonišką tautą 
Skirtumas parapijos mokyk
los nuo viešosios yra tame, 
kad parapijos mokykloje, be 
nustatytos valdžios mokslo 
programos, mokinama ir ti-

parapijos mokykla, ne-

ir už pačią 
gi suskaitys 
amžių milio- 
kentusių dėl

Keno plunksna 
ir

nėja ir galutinai visai su
genda. 0 ką bekalbėti apie 
sielą/ Sielai taipgi reikalin
ga tvarka. Kas gi ta tvarką 
palaikys, jei žmogus neži
nos tikėjimo, ant kurio re
miasi toji visa tvarka. O ti
kėjimo pažinimas yra savos 
rūšies mokslas. Kad jį pa
žinti, reikia mokytis.

Senovės gadynėje didžiau
sias graikų išminčius Sokra
tas sykį sutiko jaunikaitį iš 
pažiūros labai daug žinan
tį ir užvedė su juo kalbą. 
Iš pradžios statė klausimus 
mažesnės vertės, kaip tai: 
kur galima pirkti drabužių, 
kiek jie kainuoja, kur lan- 
dasi pasilinksminimų vietos, 
kur galima nusipirkti meno 
kūrinių ir t.t. Jaunikaitis 
greitai į tuos klausimus at
sakinėjo. Bet kai Sokratas 
paklausė, ar nežinai, tamsta, 
kur galima įgyti tikrą iš
mintį ir dorą; ar nejauti 
kur nors mokyklos, kurioje 
nedorėlius būtų galima pa
taisyti, jaunikaitis atsakė a- 
pie tokias įstaigas visai nė
ra girdėjęs. Išminčius sa
vo pašnekesį su jaunikaičiu 
baigė tardamas: “Su mažes
nės vertės dalykais gana esi 
susipažinęs, kodėl nesirūpi- 

,ni pažinti kilnesnių? Kalbė
damas su Sokratu jaunikai
tis išpradžių pasirodė daug 
žinąs, bet galų gale pasiro
dė, jog apie svarbesnius da- 

: lykus neturi jokio suprati
mo.

Kaip seniau, taip ir dabar 
galima žinoti tik apie tuos 
dalykus, ką patys patiriame, 
arba išmokstame. Dvasios 
sveikata ir turtas yra tiky
binis mokslas ir tvarkymas

I

Kas to mokslo neturi ir pa
gal jį negyvena, tas yra tik
ras dvasioje pavargėlis. Nė
ra reikalo gilintis į kitų tau 
tų asmenis. Gana rasime ir 
mūsiškių tarpe tokių dva
sioje pavargėlių.

Nieko nėra be priežasties. 
Visokie veiksmai paeina nuo 
tam tikrų priežasčių. Taip 

, jau ir netikėjimas paeina iš

įvairių priežasčių, kurių y- 
ra gana daug, bet užteks 
paminėti tik keletą svarbių
jų.

Drąsiai galima sakyti,

že- 
la- 
tik 
iš-

paslaptis ir suprasti. Bet 
negalėdamas ištirti, nei su
prasti, pasiduoda tikėjimui.; 
Mūsų tikėjimas yra taip kil
nus. kad ir aukščiausių moks 
lų vyrai mokėjo jį pagerb
ti ir savo širdyje užlaikyti. 
Mokslą vyris Niuton išaiški
no pasaulio sukimos įstatus 
ir tų laikų paprasti žmonės 
ir mokslininkai dideliai jį 
gerbė. Matematikas ir gam
tininkas Amperas, išradėjas 
naujos mokslo šakos — e- 
lektrodinamikos, ir tūkstan
čiai panašių kitų gilaus pro
to ir mokslo vyrų, buvo di
delio tikėjimo žmonėmis. 
Tas įrodo, kad ne žmogaus 
gilus protas ir mokslas yra 
priežastim netikėjimo, bet 
tamsybė ir nedorybė jį daro 
netikinčiu. Mokyti, vyra i ne
niekino tikėjimo, bet gerbė. 
Tik tie žmonės niekina tikė
jimą, kurie mažai, ką išma
no apie tikėjimą, ir pasken
dę puikybės nedorybėje. Jie 
dažninusiai yra ne mokslo 
perlai, bet šaukšlės.

Be jau paminėtų netikė
jimo priežasčių, paduosiu 
dar vieną ir paskutinę. Ne
doras ir palaidus žmogaus 
gyvenimas yra trečioji prie
žastis netikėjimo. Mūsų ti 
kėjimas užkerta kelią į pa
laidų gyvenimą. Žmogus tu
ri protą taip jau turi ir va
lią. Jis gali daryti gerai, 
taip jau ir blogai. Gerus 
žmogaus veiksmus mūsų ti
kėjimas užgiria, prasižengi
mus gi smerkia. Tikintis 
žmogus turi gyventi pagal 
Dievo ir Bažnyčios įstaty
mus, kurie kai kuriems pa
sirodo nepakeliama našta. 
Jie nori vesti palaidų gyve
nimą; kratosi nuo viso to, 
kas varžytų jų valią. Nors 
protas prieštarauja jų nedo
riems veiksmams, bet, bu

darni silpnos valios, patys 
nebegali susivaldyti. Pripra
tę prie kokios norą blogos 
ydos jie nebenori ir nebega
li jos atsikratyti, gi Bažny
čia puo^a, primena ir grą- 
sina bausmėmis už palaidą 
gyvenimą. Kad nuraminti 
šiokį tokį sąžinės balsą, jie 
nustoja ėję į bažnyčią ir gy
vena taip, kaip kad nieko* 
nebūtų ir į nieką netikėtų.

Nelaimingas žmogus, ku
ris susipainioja su tokiomis 
ydomis.

i 
i

ke- 
gauti j
kurs! cit-

Kaane langai po
pieriais uždangstyti

(LKFSB) Aplinkiniais 
liais mums pavyko 
laišką nuo žmogaus,
šių metų balandžio mėn. ap-1 
leido Lietuvą. Jisai rašo a- 
pie sunkų gyvenimą Lietu
voje. Daug kas sunaikinta. 
Net pati Kauno Laisvės A- 
lėja daug nukentėjo: langai 
siauručiai pasidarė, nes po
pieriais lopo. “Jau per sienų 
plyšius daugiau šviesos į vi
dų patenka, negu per kar
tono (storo' popierio) lan
gus.” Stiklo esą sunku be
gauti, viskas sukoncentruo
ta karui. Naciai vilioja žmo
nes stoti savanoriais į. ka
riuomenę, įstojusiųjų šei 
moms duoda žymias pinigi
nes pašalpas. Kaip žinome, 
ir tas nedaugelį tesuvylioja

COUGHS
Due To Colds or Bronchiol Irrifation

Here’s good news for the people of the U. S. A. 
Canada's greatest cough mechcine is ncw bemg 
made and sold right Kere, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckle/s CANADIOL Mixture. You won't be disap- 
pointed—ifs differentfrom anything else you ever 
used—one little sip and you get instant action. Only 
45c—aiI druggists. Satisfaction or money back.

* •r*

Ne-
ne-

NEW YORKAS, rugp. 18. 
—Anglijos radio pranešimu. 
Milano, Como ir Verona mie 
šių burmistrai rezignavę

l----------------- ---------------- - — —

■HDET.IS IŠPARDAVIMAS MUŠI 
MILZIMAKO STAhO MIZLKA 

LINIV INSTRUMENTU

PASINArDOKIT PROGA DARAI 
KOL DAR NEIŠPARDVOTI.

TŪBOS. n.*aWT*l. TRO> 
BONAI. SAXAPWONF.S F1 t-!T 
<u — *25.M, *17 5#
145*6 ir *75 0# Vl»l
•nrvam rrotlmul

KONCERTUI OUITARA1. 8PA 
VTfiKI MANnOf INAI. BANJOf 
SMUIKOS. TENOR BANIUS 
<4 50 SU SO *12.50 iki 115 OD 
’T-PTTTMTNTAI RASAI t«n *0 
*125.00 Ir 115* 60 RIRT «T* 
nBNOALAS — 11100 CVTAT-
r.lAi sifTTTKOMr «TFrr-xnr>

RASAMR VTOTJiFI TR CK7 
LO — *15*. *1 •*. **•« lion 
Ir *15 00 Rtriflno* rlr*
minėtu Inatrnmentu. RASF I 
ŠNARE DRTT4S — til t# *Nt 60 
115 00 Ir *50 00 PEDALS W1 
ROT8. rYMROLfc. I r ORUV 

Į HE A OP pa talpom! huno t>al»n 
J klant MOTTTH PTECE rir.n 
| hr«w Ir "r**d" ln«trnm*r!tarr> 

i I pritaikomi fflai; įlipom*

EKRPERTTVA« VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPB pataiaymar

AtRtatvmna vlaų dailų Clarlna 
tam*. Triflboma. 
taipgi Rmiilkom*

GOT,DKTETN’«
• 14 Maiwell

Ra.xaphonwi lt 
Ir Onitoram*

MVKTC S'HOP 
St., C%ir«gr>

Didžiausio Lietuvit
Jewelry Krautuv:

-*«»rd,u>dRmp Laikrodžius. Lai> 
podėlius, Auksinius ir Doimai 
tinius Žiedus, RaSnmas Plunka 
nas ir kitu 
visokius auk 
Simus daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS I 
KAINAS.

Turine dideli 
p a s i r inkimu 
Munkaliikų Instrumntų. M>w 
itališkų Knygų. Stygų. Rekor 
<ių ir kitu visokių muzikalu 

i daiktų

bUtom Laikrodžius, l>tlkn> 
dėlių*. Žiedus. Rašomas Plunk 
«na* <r Muzikalius Instrumen 
tu*.

Telefonas SEELEY 8760

2319 ĮVEST ROOSEVELT ROAD 9

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

AUKŠ
ČIAU

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

■i

ŠMOTŲ 
Kainos

| jOHN A. KASS
|JEWKLRY — HATCHMAKEI

— MUSIC

>421« ARCHER AVENUF 
' I.AFAVFTTE 84517

j - ------------- - —------------------

I i I i f i i i i į i i ::

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

• ■ ■..... —— . i
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ Įjj 
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inuo < aki o vai. vaK. X

KLAUSYKITE
Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO 
PROGRAMA

Ii Radio Stoties
1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak

į SOPHIE BARČUS
I W. G. E. S.

iM
i
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
Motinos išmintis 
rodo vaikui 
gyvenimo kelią

Žymus italų gydytojas dr. 
Antanas Majokis, vienos di
delės Milano ligoninės vedė
jas, išleido knygą apie sa
vo jaunystę, kurioje taip 
kitko sako:

*
“Būdamas mažas, labai 

mėgdavau sėdėti ant medi
nio arkliuko prie motinos 
kojų. Ji siūdavo, o aš rei-Į 
kalaudavau, kad ji pasako
tų visokias istorijas ir aiš
kintų tokius dalykus, kurių 
aš nesuprantu. Aš apiberda- 
vau ją įvairiausiais klausi
mais.

CHIANG KAI-SHEKIENĖ IR JOS LAIŠKAS

Z Ii <* A

g z*—w
-r

/fa

— Mama, kodėl mes atsi
radom šiame pasaulyje?

— Gi dėlto, kad Dievulis 
mus sutvėrė.

— O kam jis mus sutvė
rė? — nepasitenkinęs tuo 
atsakymu dar klausdavau.

— Gi tam, vaikeli, kad 
mes Jį pažintume, mylėtu
me, Jam tarnautume čia, 
žemėje, o po mirties su Juo 
džiaugtumės danguje.

— Bet kodėl mes negali
me su Juo džiaugtis čia, že
mėje? — klausdavau nenu-' 
sileisdamas.

£

iržmona 
ji dėkoja

Kovojančios Kinijos vado Chiang Kai-shek 
fotografija jos ranka rašyto laiško, kuriame 

. katalikams misionieriams sunkiai dirbantiems Kinijoj, 
taipgi Amerikos katalikams, kurie finansiniai remia tų 
misionierių darbuotę. Šis laiškas buvo pasiųstas vysku
pui Paul Yui 'Pin, Apaštališkam vikarui Nankingo mies
te, Kinijoj.

Nusivylimo keliu

I Vietoje bučkio šūviai

Motina liūdnai nusišypso
davo, 
galvą

paglostydavo mano 
ir tardavo:
Vaikeli, šioje žemėje 
nesudrumsto džiaugs-

Hollyvvood, Calif. — Poli
cija sulaikė Galtan Falciani, 
38 metų amžiaus, pereito 

! trečiadienio vakare, įtarda
ma, kad jis nužudė Violet 
Van Somerin. Falciani pa
reiškė, kad jis atėjo į apar
tamentą “pabučiuoti savo 
mylimąją ir pasakyti good- 
by”.

f . ,

Falciani buvo rastas ant 
grindų su sužeista ausimi, 
prie mylimosios lovos, ku* 
rioje gulėjo Miss Somerlin 

I lavonas. Ji buvo Hollywood 
sekretorė.

♦

“Aš noriu nueiti į savo my
limosios kambarį ir ją pabu
čiuoti, tariant jai good-by.”

♦ ♦ *

Dabar dirbs sėdėda

ma supamoj kėdėj
Visi pripažins, kad Ame

rikoj dabar darbininkams 
tikras rojus. Jei netikite, 
tai galite paklausti Fredos 
Pabst, kuri dirba Illinois 
Coil Spring Co. dirbtuvėje 
Ji yra “foot press” cpera- 
torka. Dirba sėdėdama. Dir
bdama ji sugalvojo, kad dai 
be ji turėtų patogiau sėdėti. 
Pasakė apie tai kompanijos 
prezidentui. Ir, tikėsite, ko
mpanija parūpino jai supa
mąją kėdę (rocking chair); 
priedui dar tris paduškas, 
kad minkščiau būtų sėdėti.

Štai, jums Amerika.!

Vyksta žuvauti

Žuvys panaikino divorso bylą
Susitiko mergaitė ir vai

kinas. Prasidėjo draugystė. 
Jie vykdavo kartu žuvauti. 
Buvo patenkinti. Po kiek 
laiko jie apsivedė. Bet po ve
dybų vyras su žmona nebe
važiuodavo žuvauti. Jaune 
žmona nervinos, buvo nepa
tenkinta.

Jauna žmona nutarė gau
ti divorsą nuo vyro. Ji turi 
22 metus

Divorso
me.

amžiaus.
byla atsidūrė

♦ * *

teis-

Pereitą trečiadienį jauna

žmona atvyko į teismo rū
mus, Chicagoje. “Teisėjau”, 
tarė jauna moteris, gerai 
nusiteikusi. “Vyras šaukė 
mane ir pasakė, jog įsigijo 
naują palapinę, du naujus 
žuvavimo įrankius ir moto
ciklą, kur yra sėdynė ir 
man. Mes vykstame žuvau
ti.”

Teisėjas Sabath nusišyp
sojo, panaikino divorso bylą 
ir tarė jaunai moteriai, kai 
ji ėjo iš teismo rūmų:

“Atnešk man pirmąją su
gautą žuvį, kai sugrįši.”

I

MOKAM VIRTI

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

nėra
mo.

Savo knygos pabaigoje 
minimasis gydytojas sako
si? jog gyvenime jam daž
nai yra tekę pakelti skaus
mų ir nelaimių; kartais jam 
net ateidavę į galvą paklaus
ti, kam tie skausmai. “Bet 
tokiais atvejais tuoj prisi
mindavau anuos motinos žo
džius. — Vaikeli, gyvename 
tam, kad Dievui tarnautu
me čia, žemėje, o po mir
ties su juo džiaugtumės dan
guje. Ir aš visada pajusda
vau, kad tie paprastos, ne- per basemento langą, trečia 
mokytos moteriškės žodžiai valandą ryte.
didžiausia pasaulio išmintis, “Aš nesu vagis, nebijok 
kuri išsprendžia visus šio manęs”, — Falciani užtikri- 
gyvenimo klausimus.’’ no iTamų vedėją (manager).

♦ *
T*

Somerin buvo

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentatioii of tiny f ood particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt "which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth. rinse. It nnmediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Befort Any D ate Ute

LISTERINE ANTISEPT1C
To Make 'Your Breath Suleeter ’

j
I 
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Skanus yra valgis — “ba- taip keptos avienos duoda- 
su kopūstais. Jie ma salotos su rūgščia Sme

tona.

—
Daugelis žmonių nemėgs

ta vienų makaronų. Jei taip, 
tai galima juos sutaisyti su 
kumpiu. Darykime šitaip:

Makaronus reikia išvirti 
sūdytam vandeny, pridėjus 
skiltelę svogūno ir vieną 
gvazdikėlį. Reikia žiūrėti, 
kad makaronai nepervirtų. 
Išvirtus makaronus reikia 
išversti ant sietelio ir per- 

j plauti šaltu vandeniu, kad 
nebūtų klijaus.

į Išvirto rūkyto kumpio ga- 
Kas mėgsta avieną, gali supiaustyti mažais ga- 

pasigaminti skanų kepsnį 
šiuo būdu:

I landėliai” 
gaminami šitaip:

Prie sumaltos mėsos, 
kokios gaminami “hambur- 
gai”, pridėti daugiau įvai
rių prieskonių ir mėsą ge
rai išmaišyti. Paskui išvir
ti vandeny kopūstų galvą, 
išardyti po vieną lapą ir į 
tuos lapus dėti sutaisytą mė
są, paskui suvynioti, siū’u 
aprišti, kad neiširtų, ant 
skaurados pakepinti, kad 
apgeitonuotų ir po to dėti 
į puodą, apipilti sosu, kuris 
atsiranda skauradoje ir šu
tinti iki bus gatavi.

Vyras susijaudino 
divorso byloje

Valparaiso, Ind. — Gyve
no vyras ir žmona. Po kiek 
laiko žmona sumanė gauti 
divorsą. Vyras nenorėjo di
vorso. Teisėjas pasiūlė žmo
nai, kad ji grįžtų pas savo 
vyrą ir gyventų kartu. Žmo
na nesutiko panaikinti di
vorso bylą. Kai žmona atsi
sakė grįžti pas vyrą, tada 38 
metų vyras susijaudino ir 
prarijo nuodų. Daktarai sa
ko, jog vyras.bus išgelbėtas.

Tai atsitiko rugpiūčio 18 
dieną.

i

Po kelių minučių pasigir
do trys šūviai. Namo vedė
jas pašaukė policiją. Rasta 
šurpi scena. Mergaitė nužu
dyta, o vyras su sužeista 
ausimi nuo kulkos. Manoma, 

I jog Falciani pats save per- ( 
šovė.

j * • > • . . * Į
Miss Van Somerin buvo 

Falciani sweetheart. Prieš 
tris mėnesius ji nutraukė 
su Falciani draugystę.

Moterims gera žinia
Logan teatre, 2648 Mi- 

waukee Avė.,, pirmadienį ir 
antradienį, rugp. 27 ir 28 
dienomis, bus demonstruo
jama vaisių ir daržovių ke- 
navimas ir prezervavimas. 
Ypatingai kviečiamos tos 
moterys, kuries turi Victo- 
ry Gardens ir užsiaugino 
daržovių.

iš

Miss Van
' šauta du kartus į galvą.

John Panushka, vedėjas 
namų, kuriuose gyveno Miss 
Van Somerin, pasakė, jog 
jis pamatė Falciani įeinant 
per basemento langą, trečia

Nevedasios moterys

Iš 3% milijono nevedusių 
moterų, tarp 18 ir 40 metų 
amžiaus, Didžioje Britanijo
je, devynios iš dešimties dir
ba pilną laiką karo darbus 
arba civilinio apsigynimo 
darbus, arba yra narės gink
luotų jėgų.

smar
vei

Vedybų žiedai
Boston. — Žmonės 

kiai ženijasi. Sakoma, 
karo metu ir toliau taip
smarkiai žmonės ženysis, 
gali jaunajai tekti vietoje 
žiedo ką kitą vartoti.

Sakoma, jeg yra didelis 
pareikalavimas žiedų.

Imama avies kumpis, nru- 
piaustoma taukai, ; 
plėvės. Nupiausčius reikia 
nuplauti, gerai išmušti, pa
sūdyti, prikimšti lašinių ir, 
gerai ištepus skauradą, dėti 
kumpį į ją ir įkišti į karštą 
pečių. Kepti reikia dvi va
landas. Kepant laiks nuo 
laiko reikia aplaistyti tau
kais, kurie atsiranda nuo 
mėsos bekepant. Pusvalandį 
prieš mėsai iškepant reikia 
į atsiradusius skauradoj rie
balus įpilti vieną stiklinę 
Smetonos ir vieną šaukštą 
miltų.

Duodant į stalą reikia su- 
piaustyti kepsnys ir apipil
ti pasidarusiu sosu. Prie

j

baliukais. Tada sviestu iš
tepti emaliuotą indą. Į tą 
indą dėti eilę gerai nuvar
vintų makaronų ir eilę kum-

gyslos, -pįo. Viršus turi būti maka-

ronų. Sudėjus visa, paskui 
reikia paruošti tokį pada
žą: randeliukyje užvirinti 
šaukštą sviesto ir šaukštą 
miltų ir gerai maišant pa
mažu įpilti dvi stiklines pie
no. Supylus pieną padažą už
virinti, pridėti druskos, pa
gal skonį, ir, jei kas mėgs
ta, gabaliuką tarkuoto olan
diško sūrio. Tuo padažu už
pilti indelyje sudėtą kumpį 
su makaronais. Ant viršaus 
užbarstyti sausainių, uždėti 
kiek sviesto ir kepti 15-20 
minutų vidutinio karščio pe
čiuje. Kai kiek apgeltonuos, 
paduoti į stalą su indu, ku
riame kepė.

*BUT / YOU. MM TUAT'S Tft VlONG

MPLEMENT FOB TM KINO OF
A A-A* <-•••■ •

bronchial 
COUGHS!

0h To Cold* or Bronchial Irrltatiea
Stop todayotany good drug store and ask for a 

botUe of Budtdey's CANADIOL Misture (triple 
teting). Take L couple of tipą at bedtim*. Feel 
ite instant pow*rful effective action soread thru 
throat, head and bronchial tūbos, lt starta at 
onea to looeon up thiek, choking phlegm, soothe 
raw membrana* and maka braathing easier. 
a Don't wait—get Bucklay's Canadiol today. You

■ relief inatantly. Only 45o—«ll druggiets. •

WAVES, JCRININKLS, PRIIMA ŠV. KOMUNIJĄ

Apie 274®0 moterų U. S. laivyno rezerve, arba po 
puliariei vadinamos WAVES, pavaduoja vyrus įvai 
rieše pareigose netoli karo lauko. Atšventusios savo 
metinę sukaktį, WAVES planuoja padidinti savo 
skaičių šių metų pabaigoj iki 91,000. Čia matome 
kapelioną kun. W. A. Maguire ir kapelioną kun. W. 
Trower dalinant jūrininkėms šv. Komuniją.
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