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

—Abraham Lincoin
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UZEME KALNĄ PRIE SALAMAUA
Japonai apšaudo Munda aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 20.

Šios dienos komunikatas praneša, kad sąjungininkų ka
reiviai užėmė Bobdubi kalną, prie pietvakarių priėjimo 
prie Salamaua. Japonai buvo tą kalną stipriai apginklavę, 
bet per praeitas kelias savaites sąjungininkų bomberiai 
be paliovos tas pozicijas 
atakavo ir numetė daug to
nų bombų ant japonų apka
sų ir įsistiprinimų.

Liberator bomberiai pa
dėjo kareiviams, numesdami 
bombas ant japonų pozicijų 
į pietus nuo Salamaua.

Amerikiečiai kariai, anot 
raportų, taipgi progresuoja 
Baanga saloje, kur jie nese
nai išlipo.

Nuolat atakuoja.
Pranešime nieko nesako

ma apie amerikiečių veiks
mus prieš japonus Bairoko 
apylinkėj.

Sąjungininkų lakūnai 
bombavo r'inschafen miesto 
apylinkę ir japonų kareivi
nius laivelius prie Lae.

Solomonuose, sąjunginin-

I

TUOJ PASIDAVĖ KARO LAIVAMS
%

Atakavo Italijos susisiekimo centrą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 20. 

—Šiandien pranešta, kad Amerikos laivynas okupavo 
septynias Italijos Eolie salas. Suvėluotas pranešimas sako 
tos salos, 35 mylias nuo šiaurrytinio Sicilijos krašto, pa
sidavė Amerikos laivyno daliniui antrądienio rytą. Mus- 
solinis tose salose ištremda- 
vo savo politinius priešus.

Karo laivams plaukiant 
arčiau tų salų, dvi didžiau
sios—Lipari ir Stromboli— 
parodė baltas pasidavime 
vėliavas, tuo pavesdami vi
sas septynias salas sąjun
gininkams.

Tos salos yra ugniakalniu 
liekanos, ir jų uostai tinka
mi tiktai mažiems laivams, 
bet jų valdymas duoda są
jungininkams iš kur žiūrėti 
Europon. Manoma, kad jos 
bus naudojamos artilerijai 
apšaudyti Messina prataką

Apart minėtų Lipari ir
i Stromboli, kitos salos yra 
Alicudi, Filicudi, Solena, 
Vulcano ir Panarea. Jų visų 
plotas sudaro maždaug 44 1 
ketvirtaines mylias.

Daužė Foggia.
Trys dideli daliniai sąjun-- 

gininkų lėktuvų numetė di- Palinuro,

AMERIKOS KARO JĖGŲ VYRIAUSIAS VADAS KONFERENCIJOJ

■

kų lakūnai nušovė du japo
nų lėktuvus virš Kahili. Di
dieji ir vidutinieji bomberiai 
atakavo japonų kaimus ir 
laivus į šiaurę ir vakarus 
nuo Naujos Gvinėjos.

Sukėlė gaišrus.
Bomberiai taipgi atakavo 

Manokwari, olandų Naujoj 
Gvinėjoj ir priešo sandėlius 
prie Gasmata. Du bomberių 
daliniai sukėlė gaisrus Koe- 
pang, Fuiloro, Lautem, ir 
Timor apylinkėse.

Prie Vila, lengvieji 
jungininkų laivai, veikiau
siai torpediniai, išsklaidė 
priešo kareivinius laivelius.

Anksčiau pranešta, kad 
japonai iš Baanga salos galo 
apšaudo amerikiečių užimtą 
Munda aerodromą.

I
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Prezidentas Roosevelt atvykęs į Quebec ’ ą, Kanadoj, konferencij ai su britų ministru
s^‘ pirmininku W. Churchill. Mūsų vadas iškil mingai sutiktas. Sėdi iš kairės į dešinę: 1 

Anthony Eden; prez. Roosevelt; princesė Alice, žmona Kanados general-gubernato- ( 
riaus; ir W. Churchill. Stovi: Earl of Athlo ne, Kanados general-gubernatorius; Mack- 
enzie King, Kanados ministrų pirmininkas; ir Sir Alexander Cadogan. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

Naujos kovos Barnioj PREZIDENTO MISIJA
CHUNGKLNG, rugp. 20 į/V|/C 1)4 C CT4I III A 

—Kinijos komunikatas sako ‘»llw iAj jlALIHĄ 
japonai keliuose daliniuose 
pasistūmė į šiaurę Teng- 
chung apylinkėj, susirėmė 
su kiniečiais, ir jau kelios 
dienos kaip ten eina kruvi
nos kovos.

Apsikeis internuotais

WASHINGTON, rugp. 20. 
—Patikimi šaltiniai sako 
Prezidentas tuoj po Quebec 
konferencijos pasiusiąs spe
cialų diplomatinį pasiuntinį 
Maskvon su jo asmeniniu 
raštu, kuriame bus išdėsto
ma anglų-amerikiečių pla- 

i darjaponais-amerikiečiais ! w. .
WASHINGTON, rugp. 20 SLais metais-

—Statė Departanąentas šian Tas po°sevelto raštas, 
dien pranešė, kad pasisekė drauge ,su. Premlero Chur- 
susitarti su Japonija dėl ap
sikeitimo internuotų civi
lių. Susitarimas neliečia ka
ro belaisvių.

Amerikon grįš 1,500 ame
rikiečių civilių, kurie dabar 
internuoti tolimuose rytuo
se. Amerika Japonijon pa
siųs tokį pat skaičių inter
nuotų japonų. -1 I

LENKAI PRISIDĖS
PRIE INVAZIJOS

LONDONAS, rugp. 20.— 
Lenkų vyriausybė in-exile 
šiandien pranešė, kad dvi 
stiprios lenkų kariuomenės 
yra pasiruošusios padėti Eu 
ropos invazijoj. Šių kariuo
menių branduolys sudary
tas iš kareivių, kurie pas
pruko iš Lenkijos 1939 me
tais. Juos moderniškai ap
ginklavo Amerika ir Angli
ja.

Gen. Wladyslaw Anders

chillo atskiru raštu, veikiau 
šiai atsakys į rusų užmeti
mus ir reikalavimus antro 
fronto.

Tokia misija Maskvon 
skaitoma labai reikšminga 
šiuo momentu, kadangi Ru
sijos suorganizuotas “Lais
vos* Vokietijos Komitetas” 
siūlo Vokietijai daug švel
nesnes sąlygas, negu sąjun
gininkų besąlyginį pasida
vimą.

RUSAI ARTĖJA 
PRIE BRYANSKO

MASKVA, rugp. 20.—Ko
va už Kharkovą greitai ei
na prie pabaigos. Rusų ka
riuomenių daliniai atstūmė 
nacių linijas į pietus nuo to 
miesto, ir dabar randasi tik 
šešias mylias nuo to plieno 
centro, ir gręsia by kuriuo 
momentu perkirsti paskuti
nes dvi geležinkelių linijas 
iš to 'miesto.

Rusams pietinėj pusėj 
bandant nužnybti nacių pa
bėgimo koridorių, kiti rusų 
daliniai varosi į šiaurvaka
rius nuo to miesto po kovų, 
kuriose buvo užmušta 1,500 
vokiečių kareivių, sunaikin
ta 30 nacių tankų ir paimta
labai daug nacių reikmenų. Danai Sproądina

Varosi Dnieper link. . i ■ •
Rusų vidurnakčio komu- naCllį traukimus 

nikate sakoma rusai užėmė 
dar 30 kaimų aplink Khar
kovą. 85 mylias į vakarus, 
rusų daliniai varydamiesi į 
vokiečių Dnieper upės liniją 
pasiekė iki 8 mylias už Su- 
my ir 24 mylias nuo Polta-

DAR KARTA ATAKAVO BERLYNĄ
Nuolat puola nacių pozicijas Europoje
LONDONAS, rugp. 20.— 

Šiandien pranešta, kad Mos- 
ąuito bomberiai vakar nak
tį atakavo karinius taiki- 
nius Berlyne, o mažesnieji 
lėktuvai atakavo aerodro
mus ir geležinkelių centrus 
nacių okupuotose valstybė
se.

Anglų-amerikiečių sudėti
nis pranešimas sakė sąjun
gininkų lakūnai vakar nušo
vė 50 priešo lėktuvų. Anot 
pranešimo, 
tvirtovės” 
Vlissingen 
Gilze-Rijen,

Foggia, pietrytinio Italijos 
susisiekimo centro. Bent 44 
priešo lėktuvai buvo nušau
ti. Tas bombavimas buvo 
didelis smūgis ašies kariuo
menėms, kurie iki šiol nau
dojo tą centrą perkėlimui 
nuvargusių kareivių iš Sici
lijos į šiaurinę Italiją, ir pri 
statymui naujų rezervų iš 
šiaurinės Italijos.

Tos didžiulės atakos ant 
Foggia nors laikinai perkir
to tris geležinkelių linijas. 
Tas orinis puolimas kaina
vęs sąjungininkams 21 lėk
tuvą.

Apšaudo iš laivų.
Anglų karo laivai sudarė 

dar kitą smūgį Italijos su
sisiekimui, kuomet jie pri
plaukė prie Italijos vakarų 
pakraščio ir apšaudė Sca- 
lea, susisiekimo centrą 26 
mylias į pietryčius niuo Cape 

o____ ______ . __ —— T-L___ kur geležinkelis
kelius kiekius bombų ant eina pagal jūrą.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

“skrendan č i o s 
vakar atakavo 

(Flushing) ir 
Olandijoj, ir

nušovė 34 nacių lėktuvus. 
Bombavimo rezultatai abie
jose vietose buvę geri.

Anksčiau vakar dieną, 
Amerikos ir Anglijos bom
beriai atakavo nacitį Poix ir. 
Amiens - Glissy aerodromus 
Prancūzijoj. Amerikie č i a i 
pirmiau puolė tuos aerodro
mus, tuoj po jų anglų lėk
tuvai numetė bombas ant tų 
pačių vietų.

Tose apylinkėse bombe
riai ir mažesnieji lėktuvai 
nušovė 16 vokiečių lėktuvų. 
Šeši sąjungininkų mažieji 
lėktuvai negrįžo.

KARALIUS KALBĖJO
Į SICILIEČIUS

LONDONAS, rugp. 20.— 
Italijos karalius Vittorio 
Emanuele šiandien išleido 
proklamaciją, kurią Romos 
radio transliavo į Sicilijos 
gyventojus. Prokliamacijoj 
karalius sakė Sicilijos atsky 
rimas nuo Italijos nebus il
gam laikui. Nieko neminėta 
apie karo tęsimą.

Intimuoja, kad Italija 
greitu laiku pasiduos

LONDONAS, rugp. 20.— 
Daily Mail raportas iš Ita
lijos pasienio sako kiekvie
no keleivio iš Italijos kal
bos patvirtina gandus, būk 
maršalo Pietro Badoglio vy 
riausybė nutarusi pasiduoti.

Kartas nuo karto buvo nu 
trauktas telefoninis ir
grafinis susisiekimas tarp 
Italijos ir Šveicarijos, 
portai iš Berno sako Vokie
tijos kariniai autoritetai da
bar valdo visą susisiekimą 
tarp Šveicarijos ir Italijos.

tele-

STOKHOLMAS, rugp. 20. 
—Pasėkoje didėjančio sabo
tažo, naciai okupantai Da
nijoj paskelbė karinį stovį. 
Raportai sako įvykę keli 
aštrūs susirėmimai tarp da
nų ir vokiečių.

IŠ MALTA. — Šiandien 
čia atvyko Prancūzijos Ge
nerolas Henri Giraud. Ne
pranešama ar jis čia pasi
liks, ar vyks krar kitur.

IŠ MASKVOS. — Rusijos 
darbininkų žurnalas “Karas 
ir Darbininkija,” šiandien 
reikalavo pasitarimo tarpe 
Rusijos, Amerikos, ir An- 

vadovauja toms kariuome- S^JOS- 
nėms, kurių viena vidur ry
tinėj valstybėj, kita Angli
joj.

va.
Šiaurėje, rusai turi smar

kiai kovoti nacius pakeliui 
į Bryanską. Rusų kariuome
nė toj apylinkėj atsiėmė dar 
20 apgyventų vietų. Rapor
tai taipgi praneša apie pro
gresą rusų kariuomenių, ku
rios varosi Bryansk-Smo- 
lensk geležinkelio link..

ORAS
Šilčiau. Gal bus lietaus.

IŠ LONDONO. — Šian
dien šešta diena, kaip są
jungininkų lėktuvai be per- 
stojimo atakuoja nacių po
zicijas Prancūzijoj ir Belgi
joj.

PRAKIURO DIDŽIOJI 
ALIEJAUS LINIJA

DOYLESTOtfN, Penn., 
rugp. 20.—Vienam ūky ne
toli šio miesto rasta prakiu
rimas didžiuose aliejaus 
vamzdžiuose, kuriais aliejus 
pristatomas iš Texas į ry
tines valstybes.

Ra-
MIRTIES BAUSMĖ UŽ 
GINKLU TURĖJIMĄ

NEW YORKAS, rugp. 20. 
— Nacių kontroliuoja m a s 
Paryžiaus radio šiandien 
paskelbė prancūzams dekre
tą iki ateinančio antradie
nio atiduoti visus laikomus 
ginklus naciams okupan
tams. Po tos dienos visi 

į prancūzai, pas kuriuos bus 
rasta ginklai, bus nuteisti 
mirti.

Šis įsakymas buvęs iš
duotas dėl pakartotino są
jungininkų pristatymo pran 
cūzams ginklų parašiutais.

GREITAI OKUPUOSIM 
ITALIJA-WELLES

WASHINGTON, rugp. 20. 
— Einąs užsienių reikalų 
sekretoriaus pareigas Sum- 
ner tVelles šiandien sakė 
jo nuomonėje sąjungininkai 
greitu laiku okupuos Itali
ją. Jis tai pareiškė kalbėda
mas apie Italijos karaliaus 
radio kalbą į Sicilijos gy
ventojus.

Atsakydamas į paklausi
mą apie tolimesnę eigą Ro
mos paskelbimo atviru mie
stu reikalo, Welles sakė Ita
lija tokį pareiškimą galėju
si padaryti, bet sąjunginin
kai turį per neutralius šal
tinius gauti tikras žinias 
apie militarinių taikinių, a- 
municijos krovinių, ginklų 
dirbtuvių, ir vyriausybės 
iškėlimą iš to miesto.

Welles sakė Italijos ir Si
cilijos reikalas esąs aiškus, 
ir kad sąjungininkams lai
mėjus Siciliją, salima many
ti, kad jie greitai okupuos 
Italiją.

i

Sabotažas padidėjo po to, 
kaip Švedija uždraudė * na
ciams vežti kariuomenę Nor 
vegijon per Švediją. Nacių 
kareiviniai traukiniai Dani
joj pradėjo misteriškai 
sprogti.

Apžiūrės Stalingradą

MASKVA, rugp. 20. — 
Amerikos ambasadorius Ru 
sijai, Admirolas William H. 
Standley, šiandien lėktuvu 
vyko Stalingradan apžiūrė
ti rusų atstatymą tame mie
ste, šešis mėnesius po 
kaip rusai tame mieste 
naikino vokiečių šeštąją 
miją.

to, 
su- 
ar-

t

Gandai sako naciai 
ieškos laikos su rusais

LONDONAS, rugp. 20.—
Šioje sostinėje yra jaučia
ma, kad Vokietijos kariuo
menė apie šių metų lapkri
čio mėnesio pabaigą bandys 
sudaryti atskirą taiką su 
Rusija. Anot žinių pasie
kiančių Londoną; vokiečiai 
nesenai bandė per Japoniją 
užvesti derybas su Rusija, 
o vėliausiu laiku bando tie
sioginiu būdu užvesti taikos

20. — derybas su Rusija.

I

Hull atvyko į Ouebec
QUEBEC, rugp.

Amerikos užsienių reikalų 
sekretoriaus Cordell Hull 
atvykimas į pasitarimą nu
rodo, apart karinių, bus kal
bama ir apie politinius rei
kalus. Nesant rusų atstovui 
pasitarime, jaučiama, kad 
nebus galutinai tariamasi 
apie Europos pokarinę poli
tiką.

MIRĖ DIPLOMATAS
BEACON, N. Y., rugp. 

20.—Po trijų mėnesių ligos 
čia mirė Dr. Luis Filipe Cal- 
deron, 79 metų, gydytojas, 
Colombia valstybės diplo
matas, ir Raudonojo Kry- 
žiaus pareigūnas.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS Mi« «<«• Brooklyn, N. Y. — Pi

—

KENOSHA ŽINIOS
Rugp. 22 d. — Dainų šventė

Rugpiūčio 22 d. visi keliai 
iš Kenosha. Raeine, Mil-

ma taipgi ir kitoki pamar- 
ginimai dienos bėgyje. 
Svečiai

Savaitės bėgyje pas laiki
ną kleboną _kun. Ignotą, M.

Pir
madienį, rugpiūčio 16 d. 
anksti ryte, besiruošiant į 
darbą staiga mirė plačiai ži
nomas katalikų visuomenes 
darbuotojas Vincas Dauba-waukee ir apylinkių miestų, c ir pageibionią kun. ras per m amžialla pa.

veda į Washington Bowl, - ---- 
prie 22-os gatvės ir Wash- - - .............
ington Road, Kenosha, Wis., j — ’ -
kur tą dieną įvyks milžiniš- Cernauskas ir j” broUs> Ma. 
ka Lietuvių Dainų šventė.

Kurie yra praėjusiais me
tais dalyvavę šioje dainų 
šventėje, gerai atsimena, ko
kius smagius laikus visi tu
rėjo.
Dainuos Waukegan choras

Dainų Šventės rengėjai se
nai atsidėję ruošiasi, kad 
šiais metais, nežiūrint karo 
suvaržymų, parengimas bū
tų sėkmingiausias.

Dienos programą išpildys 
Kenoshos Lietuvių Šv. Petro 
parapijos choras ir Wauke- 
gan Šv. Baltramiejaus lietu
vių parapijos choras. Tie 
chorai jau senai apylinkes 
lietuviams žinomi už savo 
darnų ir gražų dainavimą ir 
giedojimą. Abu chorai žada 
atvykusius Dainų šventėn 
palinksminti linksmom, sma
giom dainom.
Bus ir Wisconsin lietuvių
‘ ‘žvaigždė”

Programoj dalyvaus taip
gi Wisconsin lietuvių žvaig
žde. Genovaitė Klevickaitė, 
iš Kenosha.

Bus ant vietos paruoštų 
skanių valgių, taip kad ne
bus pavojaus badauti. Žada-

A. Miciuną. M. I. C., lankėsi 
Šv. Juozapo parapijos klebo
nas (So. Chicago) kun. V.

rijonų seminarijos mokyto
jas, kun. Vincas Černauskas, 
M. I. C., kitas seminarijos 
mokytojas kun. J. Pauliuko- 
nis, M. I. C.? ir Mįlwaukee 
lietuvių Šv. Gabrieliaus pa
rapijos klebonas kun. A. Ma- 
žukna, M. I. C.

Kun. Miciūno sesute, Emi
lija, iš Chicagos, per pasku
tines dvi savaiti leidžia sma
gias vakacijas pas seną sa- 

! vo draugę p. Zalatorienę.
—

Lieluvis kunigas su 
naciu išgabentais 
darbininkais

(LKFSB) Kun. Puišys, 
salezietis, baigęs aukštuo
sius mokslus daktaro laips
niu, pasišventęs tremiamų į 
Vokietiją lietuvių darbiniu 
kų gerovei, nuvyko su jais 
pasiryžęs jiems teikti 
sinę pagalbą.

Baigė mokslus

dva

—' —- ■ ■ ■■ -

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

I (LKFSB) Stasė Prapuo- 
lenytė, kuri ketverius me- 

I tus ėjo aukštuosius moks
lus Anglijoje, išlaikė baigia 
muosius egzaminus Reading 
universitete. Pastovų darbą 
kol karas tęsis, ketina pasi 
rinkti Londone.

į

1

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

SUPREME
SAVINGS and LOAN

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIFIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 
. SYKES 
PATARNA

VIMAS!
— kuria — 

Specializuoja
Tame!

• A Nebūkit mjpan
čioti nerangiai, 
pakinkliais. Gy
venkit II uosi nuo 
patrūkimo bėdos.

C I A L —
Iškirpkite ŠĮ skelbimą ir prisuo

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

ISMA Ji KETIN IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatment#.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

CtuUot of Custom Appllancaa for 37 yra
M S. STATĖ, RM. 010, STA. 418S 
Daily 10 A M.-TU 5; Mon.. Fri. TU 9 H M.

Satnrday *TU 1. Sunday i to L

91. yra apoclalts sarolnlmo bandymas ir 
nebus kltoM lalkradfluoaa. Talpai. *1o 
pasiūlymas nebus atkartota*

liko dideliam nuliūdime žmo
ną Oną, sūnus: Vincą, Ed
vardą, Juozą ir Raymondą; 
dukterį Florenciją, žentą 
Campbell, marčią Emiliją ir 
vieną anūką; seseris: Mari
joną Daniulevičienę, Magda
leną Liaudanskienę, Katari 
ną Rabikauskienę ir daug 
draugų ir bendradarbių. Ve
lionio trys sūnūs ir žentas 
tarnauja Amerikos arini jo- 
je-

A a. Vincas Daubaras bu
vo veiklus Karalienės Ange- 
lų parapijos, L. R. K. S. A. 
134 kuopos, šv. Jurgio pa- 
šalpinės draugystės ir Šv.' 
Vardo draugijos narys, taip
gi uolus darbuotojas Fede
racijos apskrities veikloje 
ir visame lietuviškai kata-1 
ūkiškam judėjime. Velionis, 
kaipo siuvėjas, gyvai domė
josi siuvėjų unijos reikalais, 
energingai kovojo už geres
nę darbininkų ateitį. Visuo
met ir visur buvo nuoširdus 
lietuvis ir įsitikinęs katali
kas. Jis niekad nepavargo, 
jis niekad nepaseno — vi
suomet buvo pilnas gyvumo, 
energijos ir pasiruošęs dar
bui. Kur tik lietuviškas rei
kalas, kur katalikiškas dar
bas — ten buvo ir Vincas 
Daubaras. Brooklyno lietu
vių kolonija ir bendrai lie
tuvių katalikų visuomenė ne
teko vieno iš uoliausių, ener
gingiausių darbuotojų. Tai 
didelis nuostolis.

numeriu 145 Hemlock St.,’ 
Brooklyne, kur ir jo kūnas 
buvo pašarvotas. Ketvirta
dienį, rugpiūčio 19 d. po iš
kilmingų pamaldų Karalie
nės Angelų bažnyčioje, a. a 
Vinco Daubaro palaikai pa
laidoti Šv. Jono kapuose, pa- į 
tarnaujant graborlui P. ša- 
linskui.

Iš Los Angeles 
padangės

Neperseniai buvo įneši
mas ir prašymas mūsų ge
radarių, kad atsirastų kas 
galėtų mums suteikti tokią 
didžią ir taip reikalingą do
vaną, būtent važiuojamą ma 
einą (automobilį). Bet, ka
dangi tokia didelė auka gal 

i būtų vienam persunku au- 
‘ koti, todėl nuolankiai pra
šome Tamstų prisidėti mus 
paremti, kad ir mažesnėmis 
aukomis. Aukotojų vardai 
bus paskelbti spaudoje.

Apie automobilio reika
lingumą jau esame rašiu
sios, tai tik truputį pakar
tosim. Pa šio įrankio labai 
mums aarbas trukdosi, nes 
negalime’ susisiekti su lie
tuviais, reikalaujančiais dva 
sines pagalbos. Lietuviai čia: 
gyvena labai toli viens nuo 
kito. Mūsų tikslas čia yra: 
savo tautiečius lankyti ir jų 
vaikučius rengti prie Sakra
mentų, nes lietuviškos mo
kyklos dar neturime.

Pasitikime tautiečių geru
mu ir lauksim pagalbos. Gi 
maldose visuomet aukotojus 
atsiminsim.

Seselės Pranciškietės
_____________________________________________ #

SKELBKITE S ‘DRAUGE’

Pereitą sekmadieni, rųgp 
15 d. velionis V. Daubaras 
dalyvavo Karalienės Angelų 
liet, parapijos piknike, Clin- 
ton Parke, Maspethe. Buvo 
gana gerai nusiteikęs, rodė 
gerą ūpa^ ir, kaip visuomet, 
pilnas gyvumo. Su savo drau 
gaiš šnekučiavosi, žaidė, da
linosi rūpesčiais, ateities pl3 
nais, diskusavo dienos klau
simus, galvojo apie didelius 
darbus, apie Lietuvos išlais
vinimą ir kitus reikalus. Pa
sibaigė piknikas, pasibaigė 
kalbos. Vincas laimingai grj 
žo namon, nakties poilsiui 
Gi sekantį rytą atsikėlė nau 
jos dienos darbui, bet štai 
visai netikėtai, Kūrėjas stai
ga pašaukė į amžinąstį L 
visi šios žemės darbai, rū
pesčiai ir vargai pasibaigė 
Bet Vinco Daubaro ilgų me 
tų naudingi darbai ilgai švies 
pavyzdžiu gyviesiems.

Lai būna lengva šios ša 
lies žemelė maloniam drau < 
gui Vincui Daubarui.

l
J. P, Mačiuli

DR. G. SERNER

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFT, 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHJ'C 1450 k. Ketvirtadienio 

_ vakare 7 valandų.

i

Velionis Vincas Daubaras 
pavyzdingai gyveno su savo 
šeima nuosavam name po

^FINIS|||Nž

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ \S 
?5 metu patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
i- -i Ištaiso

i

Ofisas ir Aidulę Dtrbtuvl 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

ii
Budriko Moderniška Krautuvė

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.

' . * .f

t 
t

——' —

i

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

MARGUTI /
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

i

f

—*

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

DR. S. WEINE, O.D.
----------------------------- r i ’ 1 ! I ,------------------------------------

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRIŠTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

6 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

I.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

\uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis pagal sutarti

Office tel YARda 4787 
Narni; teL PROspect 1930

vai

Tel. YARds 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tel. CANal 6122 »

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

TeL REPublic 7868

TeL CANal 0267
Be«. teL: PROsject 6659

OR. P. I. ZALATORIS
„ ff

Ofiso teL VERginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
• itiso vai.: 1—3 Ir 6—8:30 P M

Trečiadieniais pagal sutarti

GYD'SĘTOJĄS IR CHIRURGAt 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artedan Are 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p 

6 iki 9 vaL vakar*

Mane 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtenfpimą, kuris 

isti priežastimi gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Į 
;umo; skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę jr toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra parodančia ma- 
tausias klaidas. Speciąlė atyda at- ■ 
ręiDiama i mokyklas vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Dangei/ atsitikimi akys 'stltals*- 
mos be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma. ,1
4712 South Ashland At.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyr’n ti priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

»
r.

I, u2J
dirbtuves th^ X

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

TeL YARds 5921.
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS t

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

TeL YARda 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO z
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------

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

EXTRA! *EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

LIETUVIAI DAKTAftAI
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, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

■

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS , 

NUOŠIMČIO RATOMS.

fegg!

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6034

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik vlana pora akly visam rr 
vanlmul. Raaroklta jas, leisdami 
UecBamlanotl jas modsmiiklausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali eutetktl.
*S METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kurie pašalta* 
vte* akių (tempimų. ..

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

OPTOME1RIOTAI
1301 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-to*
Telefonas: OAKAL »&U, Otcap 

omo TAIAMDO8:
KaaJloa • :*• a. m iki « »• p m. 

TračlaA ir Mttad. »:»• a. m.
-------- g r »-

I

You 
Can 
Bo

j i K*

» LltIIkAl tAMHIHGS J

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1■ ■' ■ ■ 1 ' ■■■■■■■— I■■■■ I—I II ■■
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. 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 IB ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI ĮSTAIGA,

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 3238 80. HALSTED 81.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS LB, CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vaL; vak. 7-9;
v Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL ...............VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA;

OR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJO IR CHIRURGĄ. 

1729 Sa Ashland Avė. 
(2-troa labos)

TeL MH>way 2880 Chicago, Di 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irtu, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis ano 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALAND08:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Raktnariianiai* našai amdžarima.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
VraAlad ir Ralrm tik auoitaHna

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

«
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTTnTNOTR R

Prie didžiųjų Niagaros krioklių

X

— LIETUVIAI PRIGLAUDĘ NEGRUS, O VĖLIAU 
PRANCŪZUS. — PER VIENĄ NAKTĮ PASTATE 
BAŽNYTĖLĘ... — LIETUVIS BAČKOJ NORĖJO 
PERPLAUKTI KRIOKLĮ IR BUVO VĖŽLIO UŽTROŠ- 
KINTAS. — MOTERIS MEDINĖJ STATINĖJ KRIOK
LIO AKMENŲ NESUDAUŽYTA. — MERGAITES, 
KURIAS PAMETA SUŽIEDUOTINIAI. — IŠ PO 
STIKLO ŽIURI VAŠKINE POMIRTINE MASKE.

t

HELP WANTED

DIRBTUVES

REIKALINGA MOTERIS p«e ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. .ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAWNDALE 7871.

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

Negras paskrebino į Pull- 
man lovos uždangalą duo
damas ženklą, kad jau lai
kas keltis, nes tik koks pus
valandis kelio beliko iki Nia
gara Falls.

Pasirodo, kad čia jau vi
sa valanda laikrodis eina 
pirmyn, taigi lengva suklys
ti.

Pro langą matėsi žalia ve
lėna, ir akys, įvargusios per 
visus metus težiūrint į mies
to aprūkusias sienas, godžiai 
ilsėjosi ant gelsvų, lyg re- 
munių, ir kitokių įvairia
spalvių žiedų.
Lietuviškas vytis Niagara 
Falls mieste

Kaip miela širdžiai atras
ti lietuvišką koloniją ir nu
tolusiame nuo centrų mies
te. Čia lietuviai turi jaukią 
Šv. Jurgio bažnytėlę. Nuo
stabu — jos fronte ne koks 
religinis simbolis, bet lietu
viškas vytis, šalymais gi 
baltos kolonos, primenan
čios lyg Vilniaus katedros 
pryšakį. Pačioje bažnytėlėje 
— Aušros Vartų Dievo Mo
tina didžiajame altoriuje, 
sienos skoningai lietuvio 
dailininko Eug. Dičkaus-Dič- 
kovskio išdekoruotos. Dar 
tebestovi ir ankstybesnė me
dinė bažnytėlė. Lietuviai, 
kai pasistatė gražią dabarti
nę mūrinę, aną medinę buvo 
išnuomavę kitiems. Kurį lai- 
ką čia buvo prisiglaudę juo
dukai, o vėliau — net pran
cūzai.

Klebonas, kurs įtaisė
100 durų

Reikia pabūti su kun. Ur
banavičium nors porą va
landų ir įsitikinsite, kad tai 
vienas iš maloniausių, kal
biausių žmonių.

—Įdomi šios parapijos is
torija, — pasakė jis. — Pir
ma lietuviai buvo prie lenkų 
parapijos ir ten įsisteigė Šv. 
Jurgio draugiją. Vėliau pa
tys lenkų kunigai paskatino 
lietuvius statyti savo bažny
tėlę. Jiems rūpėjo pastačius 
bažnyčią užkirst kelią saliū- 
,nų steigimui. Taip aplinky
bės susidėjo, kad reikėjo 
greit viską padaryti, tai lie
tuviai medžiagos susigabenę 
per vieną naktį sukalė kokią 
lūšną ir protarpiais čia ėmė 
melstis. Vėliau susikūrė ge
resnę bažnyčią.

—Šv. Jurgio lietuviškoji 
draugija buvo varpą įtaisiu
si lenkų bažnyčioje. Kai sa
vo bažnyčią įsisteigė, turėjo kimi® darbui 
nemažai vargo, bet varpą ™.c 
atsiėmė ir jis tebeskamba 
dabar lietuviams.

—Bažnyčioje tebėra Šv. 
Jurgio draugijos vėliava, 
įtaisyta 1902 m. Jos vienoj 
pusėj yra išsiūtas gražus 
lietuviškas vytis ir ji išsto
vėjo net 13 metų lenkų baž
nyčioje, kol lietuviai savo 
susikūrė.

—Kiek turite parapijie
čių?

HELP AVANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

METUS. ATSIŠAUKITE:Į

Taylor Forge &
Pipe Wo*ks

i

(Nukelta į 5 pusi.)
(Nukelta į 4 pusi.)

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtnvš

VENETIAN

iX

KREIPKITĖS PRIE MUS $ 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. $

MONUMENT CO.ssg Mūsų pastatytas
|| TĖVAMS MARIJONAMS
H DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. I

(Netoli Grand Avė.)
UI PHONE: SEELEY 6103

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Labai geroa

Šaknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIUTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

rtišles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
ctoth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

1409 S. Cicero Avė.

bo-

FREIGHT
HANDLERS

REIKIA VYRŲ
DARBININKŲ — B U CERIŲ

Svarbioj karo pramonėje. Patyru
sių ar ne patyrusių. Dienomis dar
bai. Viršlaikio mokestis, apmoka
mos atostogos. Seniority teisės ir 
kitokia pagelba.

THE P. BRENNAN CO.
3927 S. Halsted St.

REIKIA MOTERŲ
s

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

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

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

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
Išmokti dirbti prie konvertų ' 

lankstymo ir konvertų spaustuvės 
mašinų. Pastovūs darbai, gera mo
kestis, nėra atleidimo iš darbo.

CENTRAL ENVELOPE
< AND

LITHOGRAPH CO.
426 S. CLINTON

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALES
Acme S+eel

NUOLATINIAM DARBUI
i Mokam aukščiausią visam paieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

DIRBTUVES DARBININKŲ
Dauguma darbų atdara mūsų dirb
tuvėje darbininkams ir pagelbinin- 

' . Li su proga jsidirbi-
mo. Pastovūs darbai. C dienų savai- 

Svarstoma algų pakėlimas 4 
kartus į metus. Atsišaukite.
TAYLOR FORGE & PIPE KORKS 

1409 S. Cicero Avė.

u

VYRAMS
NUOLATINIAI DARBAI

Gera Transportacija 
Svarbioj Pramonėj 

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

PATYRIMO NEREIKIA
40 VAL. SAVAITE 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN
CHEMICAL

co
1029 W. 35th St

Vyrams - A+yda
VISI STIPRUS VYRAI !

Mums reikia jūsų pagelbos karo 
darbams. Mes turim nepaprastų 
progų su aukštu mokesčiu vyrams 
kurie gali -atlikti sunkius kilnojimo 
darbus.

VAN NORMAN MOLDING CO.
6441 S. Statė St.

PORTERIŲ — DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
TAIPGI VYRŲ IR MOTERŲ 

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

CROTTY BROS. COMMISSARY
PRESSED STEEL CAR CO. 

136th & Brandon Avė.

DRIVERS IR DARBININKŲ 
Loduoti Lumber Trokus 
Gera mokestis, atsišaukite į 

garadžių.
2230 S. Leavitt St 

pašaukit JOHNSON BROS. 
CANAL 0038.

BEEF BONERS 
CUTTERS 

TRIMMERS
Ir Abelnų Darbininkų 

KREIPKITĖS 
EMPLOYMENT OFISAN

WILSON & CO.
4200 S. Marshfield

ar

i

VYRŲ 
IR VAIKINŲ 

LENGVIEMS DIRBTUVES
DARBAMS 

SVARBIAI PRAMONEI 
Po Karo Progos 

KREIPKITĖS PRIE 
JfR. NELSON 

SUPERIOR MATCH CO. 
7530 GREENWOOD AVĖ.

4>

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)

TARNAITES IR VALYMUI 
MOTERYS

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

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

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

2330 W. CERMAK.

STIKLŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 
Din į Val Pradži°Je- Matykit Mr.

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

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

TERMINAL RESTAURANT
2529 N. Kedzie Blvd.

Spaulding 1637

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ 

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.

MERGINOMS
Lengvi dirbtuvės darbai modemi
nėje išvėdintoje dirbtuvėje. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Patyrimo ne
reikia, apmokamos atostogos. 
STANDARD PHARMACAL CO.

847 W. Jackson Blvd.

$7.59 Į DIENĄ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—321 W. POLK ST

VYRŲ
Bile amžiaus. Dieną ir naktį dar
bai — pagelbėti prikrauti valgio 
vagonus dėl Defense dirbtuvės 
cafeterijos.

CROTTY’ BROS.
5335 S. WESTERN

REIKIA MOTERŲ 
Ofiso Darbams 

Nuolatinis Darbas 
Arti Jūsų Namų

Dearborn Chemical 
Company 

1029 W. 35th St.

VYRŲ
Reikia butelių dirbtuvėje. 40 vai. 
savaitėje, gera mokestis. Atsišaukit 

3822 W. LANVRENCE AVĖ.

SVARBIAI KOMPANIJAI
REIKIA

NEPATYRUSIŲ VYRŲ
štai proga netik pagelbėti karo 
eigai bet ir užtikrinti sau PASTOVU 
darbą kada karas pasibaigs. Pui
kios darbo sąlygos ir gera mokestis 
su proga jsidirbimo.

MR. ROWE

EUGENE DIETZGEN & CO. 
2425 Sheffield Avė.

(2400 NORTH — 1000 WEST) 
LINCOLN 3300

ŠTAI YRA
PROGA!

100% KARO DIRBTUVĖJE
DĖL

NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
Mes išmokinsim jus gerai 
čiuose amatuose, kaipo:

MOLDERIAIS 
(Svnthetlc Gurno) 
SATURATORS 

MATERIAL HANDLERS 
Šie amatai mokės jums didelius 
dividentus po karo ir duos jums 
darbą nuolatiniai.
Mes taipgi turim daug darbu pa- 
tyrusiems vyrams. Atsišaukit ar 
pašaukit dėl smulkmenų:
MR. NICHOLS — AUSTIN 6180

Victor Gasket Co. '
5750 Roosevelt Rd.

i

PLATINKITE “DRAUGĄ”

sekan-

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

MERGINOS IR MOTERYS 
VIRŠ 17

I

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

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

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

I

MERGINŲ — MOTERŲ
PATYRUSIŲ AR PRADINIŲ

Prie įdomių lengvų assembly dar
bų. 100% svarbūs karo gamybos 
darbai; taipgi:

ARMATŪRŲ WINDERS 
SOLDERERS 
TESTERS IR 

INSPEKTORIŲ
Gera mokestis, pastovūs darbai su 

proga įsidirbimo.
FRACTIONAL MOTORS CO.

1501 N. Halsted St.

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
, ATSIŠAUKITE 
PILGRIM LAUNDRY

1711 Milwaukee Brunswick 9000—
MOTERŲ 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 

4100 S. KEDZIE AVĖ.
Crotty Bros.

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 
iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW

PRODUCTS
4500 W. Augusta Blvd.

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kasto kaina.

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

nuo 8 ryto

MACHINE 
CO.

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

VYRAI IR MOTERYS

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

MERGINU IR MOTERŲ 
VYRAI

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

DARBININKAI
VAIKINAI

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU 

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

ATEIKIT TUO JAUS
SHERMAN KLOVE CO.

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 

PIRMENYBĘ 
Tuo jaus Reikalingi—

★ TOOL AND DIE MAKERS
★ PUNCH PRESS

OPERATORS
★ ASSEMBLERS— 

VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENU ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

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

Reikia Vyrų
STOCKROOM VYRO 

MECHANIKŲ 
MECHANIKŲ PAGELBININKŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
SPRAY GUN OPERATORIŲ 

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
WELDERIŲ

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

TAIPGI
Nepatyrusių Darbininkų

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 virSlaikhi.

WM. H. WELSH CO.
2241 S. Indiana

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

NEATSIŠAUKTT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

ACME

STEEL CO.

134th — Clark St.

CHICAGO

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — MEDINIS * NA
MAS. 3 fletų — 5, 6 ir 4 kamba
rių (4 kambariai randasi atike) 
garadžiai, lotas 37į£xl25 pėdų. 
Rendos gaunama $120.00 į mėnesį 
ir yra pačiam savininkui gyvenimas. 
Randasi geroj apielinkėj, ,pusė blo
ko nuo parko ir pusė bloko nuo 
gatvekarių ir krautuvių. Kaina —■ 
$9,000. Kreipkitės prie SAVININKO 
6616 S. TROY STREET. CHICAGO.

PARSIDUODA
2649 W. 43rd ST. — $300 įnešus Ir 
balansą mokant po $30 į mėnesį 
nupirksit Storą ir 4 kambarių namą 
su atiku ir apdengtais porčiais. 
Storas tinkamas visokiam bizniui. 
Kreipkitės sekančiai: JANATA — 
4257 W. Cermak Rd., Lawndale 4949.

RENDUOJASI 5 kambarių fletas. 
Geroj apielinkėje. Pirmam aukšte, 
karšto vandens šiluma. Pageidauja
ma Lietuvių šeima. Kreipkitės 7025 
S. ARTESIAN AVĖ.

_________________________  
MERGINOS — MOTERYS

8 vai. į dieną — pastovūs darbai, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCIATES, INC.

1838 W. 33rd St 
Lafayette 2456 I -

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti Te
gali. (Seneca).

Mūsų idėjos priklauso nuo 
amžinybės, o mūsų veikimo 
formos nuo mūsų dienų sko
nio. — Prof. Eretas.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Pubiished 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.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metams ...............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .........................................................................
Pusei metų ...................................................................
Trims mėnesiams .............................. •........................

, Dviem mėnesiams .......................................................
Vienam mėnesiui .......................................................

<

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 

.75
Užsieniuose:

$8.00
4.50
2.50

Metams ...............
Pusei metų ....
Trims mėnesiams
Pinigūs reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Ent-ered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Naujas laimėjimas
Sąjungininkų štabas iš šiaurės Afrikos vakar prane

šė, jog Lipari ir Stromboli salos, Tyrrhenian jūros šiaur- 
vakaruose nuo Messinos, pasidavė U. S. laivyno ekspe
dicijai.

Okupavus Lipari ir Stromboli, dideles salas Aeolian 
grupėje, visos vietos šioje grupėje patenka į sąjungi
ninkų dispoziciją, arba kitaip tariant, į sąjungininkų 
kontrolę.

Stromboli randasi Italijos Gulf, nuo Eufemia. apie 
50 mailių aukščiau Messinos. Lipari yra 35 mailės šiaur- 
vakaruose nuo paimto .uosto sąsiaurio.

Pereitą ketvirtadienį šiaurės Afrikos oro jėgos ir 
sunkūs U. S. Liberatoriai iš Vidurio Rytų atakavo ge
ležinkelius ir kitas vietas prie Foggia, Italijoje. Ata
kos vyko dienos metu ir prietemoje.

Sąjungininkų lėktuvai sutiko didelį sukoncentravimą 
priešlėktuvinės jėgos, ir ašis šaudė iš artilerijos. Tas 
rodo, jog ašis tvirčiau buvo įsistiprinusi aplink Reggio 
Calabria, pietinėje Italijoje.

Ašis neįstengia atsilaikyti prieš sąjungininkų jėgas. 
Sąjungininkų pozicija vis stiprėja.

Padėkime savo broliams

Amerikos bombanešių triumfas
Šią savaitę suėjo metai, kai Amerikos Armijos oro 

jėgos pradėjo Europoje oro operacijas. Mažas būrys 
prieš metus užpuolė okupuotą Prancūziją. Toji jėga iš
augo į milžinišką jėgą, kuri dabar gali kaskart plačiau 
ir smarkiau užpulti Hitlerį Vokietijoje.

Skeptikai (abejingi asmenys) kritikavo Amerikos die
nos šviesoje bombardavimo teoriją (remdamiesi britų 
ir nacių patyrimu), ir tvirtino, jog tai yra bereikalin
gas eikvojimas vyrų ir lėktuvų. Vienas amerikietis ko
respondentas, grįžęs iš Londono pereitą pavasarį, sku
bėjo rašyti knygą, maldaudamas prezidento Roosevel- 
to, kad jis įtikintų aukščiausią komandą ir įsakytų 
mūsų sunkius bombanešius grąžinti į nakties darbus, 
kad nakties metu būtų iš oro puolamas priešas.

Žiaurūs išbandymai kautynių išteisino Amerikos oro 
jėgų vadus. Skrajojančios tvirtovės (Fortresses) ir Li- 
beratcriai (bombanešiai), sunkiai ginkluoti, įrodė, jog 
gali skristi dienos metu per vokiečių lėktuvų debesis 
ir atnešti vokiečiams didelius smūgius.

Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija įvyksta rug
sėjo 2 ir 3 dienomis, Pittsburgh, Pa. Svarbu prie jos 
rimtai pasiruošti, kad kuo daugiausiai galėtumėm pri- 

. sidėti prie Jungtinių Amerikos Valstybių pastangų lai
mėjimo ir Lietuvos išlaisvinimo iš okupacijos.

Lietuvos gyventojai vis daugiau ir daugiau rodo pa
sipriešinimą naciams. Lietuviai nori laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos. Naciai vis labiau ir labiau lietu
vius engia ir persekioja.

Mes turime aukotis ne tik šiam kraštui, bet padėti 
ir savo broliams lietuviams numesti nelaisvės pančius. 
Juk to reikalauja Dievo ir artimo meilė.

Daugiau
Pastaruoju laiku Chicagoje pasireiškė daugiau ne

laimių gatvėkarių susidūrimuose. Keleiviai moka da
bar aštuonis centus už kelionę. Vadinasi kompanija 
turi daugiau pajamų. Tenka manyti, jog gatvėkarių 
kompanija kreips daug atydos, kad keleiviai būtų sau
gesni nuo nelaimių.

T saugumo

Oro vice-maršalas Foster, R.A.F., pereitą kovo mė
nesį pasakojo kaip skrajojančios tvirtovės išsprogdino 
nacių submarinų bazę prie Vegesack ir palietė 13 sub- 
marinų, iš keturiolikos, septynis sunkiai iš jų sužalo
jo.

Amerikos bombanešiai dienos metu puolė priešą ir 
sudaužė svarbias priešo vietas. Amerikiečiai turėjo ma
žus nuostolius. Amerikiečių oro atakos dienos metu 
sekė po britų naktinių užpuolimų.
"**Metinėse sukaktuvėse, mūsų didžiausios skrajojan
čios tvirtovės pasiekė 500 mailių Vokietijos gilumą ir 
sužalojo Messerschmitt dirbtuvę, prie Regensburg, nu
mušė daugiau kaip 100 priešo kovos lėktuvų ir nuskri
do į šiaurės Afriką. Liberatoriai iš Vidurio Rytų ko
mandos, keturias dienas anksčiau, sudaužė dirbtuvę ne
toli Vienos, Austrijoje ir įvykdė 2,500 mailių kelionę.

Dainos šventė
Chicagoje, Opera „House, spalių 3 dieną įvyks nepa

prasta meno ir dainos švente. įvyks Anna Kaskas ir 
Rapolo Juškos koncertas. Tai yra nepaprasti solistai, 
kurių balsai visus sužavi.

Laikas iš anksto įsigyti koncerto bilietus.

SPAUDOS APŽVALGA
/r

“Oro karas yra laimėtas’’, pasakė greitai susiorien
tuojąs R.A.F. komentatorius, ir gen. Spaatz šiaurės 
Afrikoje pareiškė, jog vokiečių oro jėgos tūpčioja, svy
ruoja Pstaggering“) dėl mūsų aukšto skridimo, die
nos šviesoje tikslus bombardavimas iš oro “surevo- 
liucino’’ oro karą. Tai yra didelis triumfas oro kare, 
ir kiekvienas amerikietis gali didžiuotis mūsų lakū
nais, kurie atliko didelius žygius.

Amerikos oro jėgos įrodė ašiai savo stiprybę ir ga
lybę.

......................................... ...................................... ,

Hamburgo gyventojai laukia taikos
Pirmiau vokiečiai didžiavos, kad jų žemėje karo mū

šių nėra. Jie džiaugės, jog karas vyksta už jų žemės 
ribų. Bet šiandien būklė pasikeitė. Jau vokietis negali 
sakyti, kad jo žemėje nėra mūšių. Tiesa, žemėje nėra 
mūšių, bet amerikiečių ir britų lėktuvai naikindami 
svarbias karo pramonės vietas Vokietijoje, vokiečius 
privertė pajusti, kad vyksta rimtas karas jų žemėje 
iš oro.

Rimties valandėlei
NETOLI NUKELIAUS..
Traukinių stotyje prisi

kimšę žmonių. Atsirado vie
nas vidutinio amžiaus vyras 
nešinąs sunkią valizą; pa
prašė pirmutinio, kurį priė
jo, kad pasaugotų bagažą 
kol sugrįš su laikraščiais. 
Nespėjo jis atsitolinti kaip 
du policijantai sučiupo ne
kaltą geradarį už svetimos 
valizos pasisavinimą.

Nėra abejonių, kad pasi
taiko nesmagumų ir įtari
mai visai nekaltų asmenų. 
Šie, neįgudę suktybėse, jo
kiu budu neįstengia policijai 
ar valdžiai pasiaiškinti, kad 
jie nežmcgžudžiai ar pikta
dariai. Aplinkybės regimai 
juos pasmerkia. Šiuo žvilgs
niu nekalti labai daug nu
kenčia.

Kad vagystė smarkiai 
plinta, gan aišku iš kasdie
nių laikraščių pranešimų. 
Pirmiau dauguma piktada
rysčių buvo pildoma vyrų, 
dabar jau madon įėjo, kad 
net moters bando pagarsėti. 
Jau kelintas kartas kai, pa
matę gražų kūdikį, jį; pasi
grobia, nori sau užsiauginti.

Keletas tokių įvykių Chi
cago apylinkėse patvirtina 
faktą, kad moters širdis 
linksta prie jauno nekalta 
kūdikio, kuris reikalingas 
priežiūros, meilės, pas’.šven- 
timo. Jeigu taip norima auk
lėti vaikelį, kodėl negalėtų 
paimti vaiką iš prieglaudos, 
auginti, vėliau įsūnyti, o ne 
pavogti ?

Baisių sukrėtimų laiko
tarpiais, karo baisenybėse, 
slapstymas, melas, vagilia
vimas tampa beveik vienin
telė priemonė gyvybei palai
kyti. Pažvelkime į nūdien 
suirusį šeimynos gyvenimą. 
Vaikai nemato 
per visą savaitę, nes dirba, 
tuo tarpu vaikams didžiau
sia laisvė.

Valdžia visus gyventojus 
varžo taisyklėmis, kurios 
tėvų lengvai laužomos, ne
paisomos, tėvai net mokina 
vaikus kaip privalėtų apsi
saugoti, apgauti valdžios 
agentus. Žinoma, kad kai 
kurie valdžios įstatymai ne
patogūs ir sunkiai vykdomi, 
tame bent ieško pateisinimo.

Kas bandys sutvarkyti 
tuos prasikaltimus tik gry
nai žmoniškomis priemonė-

Po svietą pasidairius
Tikėsite, ar ne, tavorščiai, 

kad už merginą galima ne 
vien į kalėjimą, ale net į 
durnių namus pakliūti. Tik
rai. Jei kas tam netiki, tai 
lai už mano delną šneka 
Wesley Chamles iš South 
Gate, Calif. Kadangi mergi
na atsisakė už jo tekėti, tai 
jis užlipo ant 220 pėdų aukš
tumo telegrafų majako (to- 
wer) ir pradėjo grąsinti po
licijai, kad šoks žemyn, jei 
jo mergina neatmainys min
ties ir nepareikš sutinkanti 
už jo tekėti. Nesulaukęs sa
tisfakcijos jis, ignoruoda
mas policijos pastatytas 
jam kopėčias, kaip ans mū
viu Tarzanas, pasviro žemyn 
ir... užuot nusisukti spran
dą, policijos buvo nuvežtas 
į durnių namą.

Savo kaimyną Jurgį Mau- 
zaliuką. tavorščiai, aš skai
tau pavyzdingiausiu vyru 
visam rundinam sviete. 
Nors jau su savo žmona ne
senai atšventė laimingos že- 
natvės 25 metų jubiliejų, ale 
meilėje tebesąs toks, 
buvo prieš ženatvę. 
jums įrodymas.

Šiltą vasaros vakarą sė-
*

džiu ant porčių ir šluostau 
prakaitą. Mano kaimynas su 
žmona taippat ant porčių. 
Sutemus, girdžiu Jurgis sa
ko savo žmonai:

koks 
Štai,

savo tėvų
—Juzyte, ar tu matai štai 

lapelius ant medžių? Ar tu 
matai mėnulį, kuris kyla iš 
po stogo aukštyn? Ar tu

mis. ne toli nukeliaus Kaip 
arkitektas statydamas aukš
tus namus naudoja visas 
mokslui žinomas priemones, 
taip kovoje su piktu ar bet 
kokia yda, stipri dvasinė pa
galba būtinai reikalinga. 
Žmogus nesusideda vien iš 
raumenų £r kūno, bet jame 
gyvuoja nemirštama dvasia 
— siela. —A. B. C. J.

Japonai gavo per nosį
Pereitą sekmadienį amerikiečiai užėmė Velia Lavella 

salą, Solomons salyne. Strateginiu atžvilgiu ši sala tu
ri nemažos reikšmės. Japonai pereitą trečiadienį ban
dė išlaipinti savo kareivius į Velia Lavella salą ir ją 
atsiimti iš amerikiečių, kad turėtų geresnę poziciją. Sa
koma, jog japonai no įėjo į šią salą išlaipinti nuo 1,500 
iki 2,200 savo kareivių, gal kokia 300 kareivių pasie
kė salą. Šimtai japonų kareivių žuvo arba pateko ne
laisvėn.

Lengvieji Amerikos karo laivai užtiko japonų laivus 
ir japonai gavo smarkų smūgį per nosį.

Pacifike vyksta kovos. Amerikiečiai lėktuvais puola 
svarbias japonų vietas, norima palaužti japonų jėgas.

Dvidešimties metų amžiaus švedas grįžo per Ham
burgą iš rytų fronto ir švedams papasakojo, jog Ham
burgas yra nepaprastai nukentėjęs nuo užpuolimų iš 
oro. Jis pareiškęs, jog Hamburgo gyventojai yra smar
kiai išvarginti ir nori taikos. Prieš kiekvieną užpuoli
mą iš oro ir po Užpuolimo žmonės laukia taikos, pa
reiškė jaunas švedas.

Minimas švedas pareiškė, jog nacių kareiviai, ka
riaują rytų fronte, daugiau nebetiki Hitlerio pergale.

Jis pareiškė laikraščiui Dagens Nyheter, jog “oro 
atakos prieš Vokietiją pakeitė kareivių nuotaiką rytų 
fronte. Jų moralė dar esanti gera, bet jie susirūpinę 
kas gali atsitikti namie.”

Jis pasakė, jog grįžo iš Rusijos per Lenkiją, ir jis 
malęs, jog lenkai dar kovoja prieš vokiečius, lenkai 
meta rankines granatas į vokiečius Varšuvos gatvėse.

jauti, kaip medžių lapeliai 
susiglaudę laimę sapnuoja? 
Ar tu matai, kaip paukšte
liai viens prie kito prisiglau
dę ramiai ilsisi ir saldžius 
sapnus sapnuoja? Ar tu visa 
tai matai ir jauti?

—Visa tai matau ir jau
čiu, — atsakė jam žmona. — 
Bet ir aš tau turiu ką nors 
pasakyti, žinai, Jurgi, šį va
karą, prieš eidamas gulti, 
turėsi išgerti gerą ašukštą 
ricinos, nes iš tavo šnekos 
sprendžiu, kad tau pilvas so
pa.

—Na. ir puikus buvo išva
žiavimas...

—Tikiu, tur būt, visi pri- 
sižaidėte, prisidainavote...

—Ką. tokie niekniekiai. 
Svarbiausia tris pusbačkius 
alaus išgėrėm.

Dabar, kaip žinome, karo 
cenzūra cenzūruoja ne tik 
laikraščius, bet ir visus ka
reivių laiškus. Viena mer
gina pasakojo gavus nuo sa
vo mylimo kareivio laišką. 
Vietoj kareivio laiško, voke 
buvo įdėtas trumpas rašte
lis su šiais žodžiais:*

“Jūsų pažįstamas dar vis 
jus tebmyli, bet perdaug 
kalba”. (Pasirašo) “Cenzo
rius”. —PePėčė

Great Falls. Montana, sto
vyklos kareiviai, kada tik 
pasivėlina atvykti į stotį, 
kad busas juos atvežtų į sto
vyklą, visuomet nusiperka 
maišelį pinacų. Mat, karei
viams 
prašyti,
automobilius juos pavėžytų. 
Eidami keliu kareiviai lupi
nėja pinacus ir žieveles de
šine ranka meta pro petį. 
Pravaž’.uoją
pamato, kad kareivis prašo 
pavėžyti. Jei sustoja ir pa
kviečia, ką gi kareivis darys. 
Negi atsisakys. Jis neprašė, 
kad kas nors jį pavėžytų. •

uždrausta nykščiu 
kad pravažiuojąs

automobilistai

INŽINIERIAI TAISO KELIĄ, K ANUOLĖS GRIAUNA ITALIJĄ

Kalnuotais Sicilijos keliais linkui Messina be paliovos eina aliantų kariuomenė ir ga
benama ginklai. Amerikos inžinieriams pa taisius suardytus pajūriu kelius, jais gabc- 

Pirkdami Karo Bonus prisidėsime prie greitesnio narna sunkiosios Amerikos kanuolės, kurio mis per sąsiaurį, griaunami pačios Italijos 
saro laimėjimo. pakraščiai. (Acme-Draugas Telephoto) .
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Adomas skubinasi įsigyti "Draugo" 
karo boniį knygelių

gų. Ir mūs lietuviai perdaug 
& į nemėto pinigų į visas pu

ses. Jei geras tikslas, tai 
orait. Jie ir praspendys šim
tinę. O čia, brol, geras tiks
las — parėmimas mūsų vie
nintelio katalikiško dienraš-į 
čia “Draugo”.

— Dats rait! — užtikri
no Adomas.

IR ANTANAS — Atsimeni anąmet, vied- 
Adomai, kur tu rais hJ°’ bet žmonės nepai

sė: atėjo ir parėmė. O ma
no ramatai rodo, kad šįmet 
per “Draugo” pikniką ne
lis. Tai best užtikrinimas, 

. — galvą linguodamas tarė 
Antanas.

— Ar skaitei, Antanai, 
vakarykščiame “Drauge”, 
kad bus rungtynės tarp že
maičių ir aukštaičių? Ir 
brač, praizas first class, 
number 1. O mes abu žemai
čiai, tai ir sudarom paisę ty
mo.

— Tai žinai, Adoniai, mes 
žemaičiai subytinsime aukš
taičius. Juk žinai žemaičių 
patarlę: kas bus kas nebus, 
ale žemaitis nepražus.

— Nežinia, kokie bus ki- 
. ti surprizai “Draugo” pik- 
: nike. Gal kas pašnibždėjo 
• tau į ausį, Antanai?

— Aš 
someting 
rint koks 
zas bus, 
bus, kada laimėsiu $250 ver
tės karo boną ir turėsiu juos 
savo kišeniuje.

ADOMAS
— Say, 

taip bėgi?
— Ar gi nežinai, Antanai, 

kad nedaug laiko liko iki 
“Draugo” Labor Day pik
niko, rugsėjo 6 d. Aš dar 
noriu daugia.u knygučių gau
ti. Turiu penkias, bet aš no
riu būti “sure”, kad: tuos 
$250.00 gaučiau karo to
nais. Kitiems paliksiu kitas 
dovanas.

— Nėr durnių! Aš irgi ei
nu su tavim į “Draugo” o- 
fisą. Pasiimsiu dešimts kny
gelių.

— Tai gerai, einam abu. 
Kaip tau atrodo Antanai, ar 
bus didelis kraudas “Drau
go” piknike?

— Brol, aš manau kad Vy
tauto parkas nesutalpins. 
Suprask, Adomai, žmonėa 
šiandien uždirba lats pini-

Laikraščiuose buvo 
skelbta, kad dingus Mrs. A- 
lexis De Tarnowski, žino
ma Chicagoj tarp vadinamų 
“society ladies”. Dabar pa
sirodė, kad jį lanko taver- 
nus ir ūžia su vienu karei- 
viu-seržantu ir dar ne bet 
kokiu l jis moka, ne tik. vieš-* 
bučiams sąskaitų nemokėti, 
bet dar ir negerus čekius 
išmainyti. De Tarnowski vy
ras kariuomenėj, o du vai
kučiai be motinos namie.

pa-

NORS ŠI ŪSUS GALĖS 
NUSIPIRKTI

SUIMTAS NEGRAS 
NIEKŠAS

DŽIAUGIASI DOVANOMIS
Thomas Majko turi dra

bužių krautuvę prie Fuller- 
ton Avė. Prieš karą krautu
vėje jam padėdavo šeši sū
nūs. Dabar neturi
no: visi išvykę į karą

Willow Springs policija 
laiku pastebėjo prie Mann- 
heim ir Hodgins gatvių sto
vintį automobilių. Pasirodė 
jame negras pasigrobęs bal- 
tąją moterį, kuri tarnavo raadasi kur nors 
Chevron Sportą centre, prie 
Joliet gatvės. Pasirodė, kad 
negras buvo pagrobęs įr iš 
to sporto centro ofiso $16. 
Laimė, niekšas nespėjo mo
ters išniekinti.

gietė, įstojusi į Amerikos 
moterų kariuomenę — WAC 
— Marian Zaprzalko, 24 m. 
amžiaus. Kurso, reikalingo 
moterims kariuomenėj, die
noje ji susirgo ir po kiek 
laiko mirė Long Island. N. 

ligoninėj. Kūnas parvež- 
į Chicago.

Y., 
tas

DIDELIS NUOSTOLIS

beeinu, kad bus 
spešil. Bet nežiū- 
tas spešil surpri- 
mano didžiausias

Prancūzai mano greit 
įvyks Europos invazija

LONDONAS, rugp. 20.— 
Pranešimu iš Madrido, są
jungininkų radio transliaci-. 
jos į Prancūziją, Belgiją, ir O tu, ^Adomai, galėsi lai- 
kitus nacių okupuotus kraš
tus sudarė didelį įspūdį.

Padidėjusios atakos ant 
vokiečių aerodromų Prancū
zijoje duoda prancūzams 
vilties, kad neilgai reikės 
laukti dėl invazijos, ir šim
tai tūkstančių požeminių 
patriotų veikėjų pasiruošę 
sąjungininkams padėti. Va
kar naktį ir vėl buvo trans
liuojama Anglijos karinin
ko pranešimas Prancūzijai.

mėti antrą praizą — $100 
karo boną. Likusius po $50 
ir $25 paliksiu kitiems.

— Ale skubinkim, Anta
nai, ba “Draugo” ofisas tuoj 
užsidarys. Jau seven fiftyn.
—

Yra slankiotojų po amži
nybę, kurių luotelis plaukia 
ir plaukia pirmyn ir pirmyn, 
bet niekados neprisirakina 
prie inkaro — pastovios min 
ties ir kūrybos. Byronas

Ann Gray, 4706 Beacon 
Avė., šiomis dienomis per 
Tewn Hali policiją atgavo 
atgal ridikulį (purse) ir ja
me kuponą, su kuriuo gali
ma pora šiūsų nusipirkti.

I Bet $15 dingę. Ridikulį iš 
jos pagrobė du jauni vaikė
zai. Policijai ridikulį prista
tė Clyde Van Dusen, 4721 
Malden St., kuris sakos ra
dęs pamestą ant gatvės.

• t -------------------------- —

DAR ŠEŠI JAPONAI 
PRIIMTI

Šiomis dienomis į Ameri
kos kariuomenę priimti dar 
šeši Chicago japonai, kurių 
ištikimybė įrodyta šiai ša- 

! liai. Vienas jų, Bon Hoshino, 
priimtas atgal po to, kaip, 
japonams užpuolus Pearl 
Harbor, buvo atleistas iš 
medikalio corpuso. Amerikos 
kariuomenėj dabar japonų 
skaitoma iki 8000.

Per pirmą šių metų pus
mety Chicagoje įvairiuose 
nelaiminguose atsitikimuose 
žuvo 127 asmenys. Šiuo me
tu, kada eina karas ir ka
da jaučiama stoka diarhinin- 
kų, netekti galinčių dirbti 
127 žmonių, yra didelis nruos 
tolis. Jie daug būtų galėję 
nuveikti namų fronte. Dėl
to raginama visi gyvento
jai saugotis ir kitus saugoti 
nuo įvairių nelaimių.

nei vie- . I ir
Pacifiko 

salose. Šiomis dienomis vie
nas sūnų parsiuntė namo di- 

i doką siuntinį su įvairiais 
Į suvenyrais ir tabako tėvui. 

Seseriai tarp kitko įdėtas 
, ir “hula” sijonėlis, kokiuo- 

■ • se • šoka Pacifiko- salų mer
gaitės. Sesuo sako ji irgi 
galėtų užsidėjus “hula” si
jonėlį pašokti, jei būtų jau
nesnė. Dabar gi — 34 metų 
amžiaus.

50 NAUJŲ WACs
Šiandie 11:45 vai.

City Hali (Victory Plaza) 
bus indukcija 50 naujų mer- 

I ginų, įsirašiusių į WACs.
Kalbės majoras Kelly ir Cpt. 
Doris Epperson, direktorė 
WACs šeštojo distrikto.

ryto

PARVYKO SMARKUS 
KARYS

TAISYS KETURIAS 
GATVES

Gatvių taisymo komisio- j 
nierius Lloyd M. Johnson 
praneša, kad WPB yra už- 
gyrus taisymą keturių gat
vių. Tarpe kitų, bus taiso
ma ir S. Union Avė., tarpe1 
28 ir 33 St., Bridgeporte, 
prie kurios daug gyvena ir 
lietuvių.

Pranešimai
žagariečių klubo mėnesi

nis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 22 d., lj 
valandą popiet, Hollywood 
salėj. Malonėkite laiku pri
būti. J. Keturakis, rašt.

I
i

Pasiklausykite gražios 
radio programos

Jos. Budriko radio prog
rama. bus transliuojama ne- 

1 dėlios vakare 9 vai., Chica
go laiku, iš radio WCFL sto
ties, 1000 kil.» Programa bus 
turininga. Skambės lietuviš
kos liaudies dainos prita
riant dideliam orkestrui.

Programą leidžia Juoze 
Budriko Radio, Rakandų ir 
Auksinių Daiktų Krautuvė, 
adresu 3241 S. Halsted St.. 
Chicago, III. Pran.

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lyde, kaip antraeiliu kalbė
toju. — S. Marden.

Atostogoms parvyko smar 
kus karys Pvt. Louis S. 
Drozinski, 7021 Michigan 
Avė. Kovose su japonais At- 
tu saloje jis nukovė 22 ja
ponus. Ir pats buvo vienu 
metu sužeistas keturiomis 
kulkomis, tačiau pasveiko. 
Parvykęs namo nudžiugo 
pirmą syk pamatęs keturių 
mėnesių sūnų.

MIRĖ PIRMOJI 
CHICAGO WAC

Šiandie Ądelberto
se laidojama pirmoji čika- 

----- --------------------------------- -—

kapuo-

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 bol)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

F
—

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

———-----»- ,
Pasitikėjime 

Mumis 
Rekordas—

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAKTICULAIi PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS 
—THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 8645 Tel. KEPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v., vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

TA H TD JJ 1D V ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RF 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOL.y — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų. '

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYRU !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 1 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

I

f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A

i

MAŽEIKA
3313 LITUANICA AVĖ.

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

%
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PADĖKONĖ

A
PETRONEI.® LEKIENĖ

(po tėvais Norkaitė) 

kuri mirė Ruįrp. 4 d.. 194
ir tapo palaidota Rukp. ? d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems; 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją j tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
A. Baltučiui, kun. A. Zaka
rauskui ir kun. VI. Urbai, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą ir kun. kl<-b. 
A- Baltučiui, kuris pasakė 
pritaikintą pamokslą. -

Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui Antanui 6. 
Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimjj gar
bingai nulydėjo ją j amžinas- 
ties vietą, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius. Dėkojame grabnešiams. 
Tretininkų, Apaštalystės Mal
dos ir Altorių Puošimo drau
gijų. nariams už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse ir 
visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms. o tau mylima žmona, 
lai Visagalis Dievas suteikia 
amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę Vyra*. Sttters Duk
tė, Brolienės ir Giminės.

r

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakų

Tel. YARDS 1741-1742
433244 SOUTH CAUFOBMA AVENTTK

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

M stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Tetephone YARDS 1418

I. UULEVICIUS
4348 SO. CAUFUKNTA AVE- Phone LAFAYETTE 8573

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 490h

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos. ,

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

L J. ZOLP
1646 MEST 46th STKKhu Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Fhones k AKUS 11Z8-3U

LACHAWICZ IR SŪNUS
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Įvyks Rytoj, Sekmad., Rugp. (Aug.) 22,1943 
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atsilankyti, 
nes visi pinigai skiriami dėl War Bonds.

Nuoširdžiai visus kviečia
.-2-.

Drąsi ir gudri mergaitė

Ji nugalėjo tris ginkluotus vyrus

P I |f N I |f A C Vytauto Darže, 115th ir Crawford Avenue |
| | 1^1 | Tarp kitko, bus ir graži, jaunimo mėgiama |

orkestrą, kuri linksmins atsilankusius.
m ■jiai. Jliiaf.'jai.

KLEBONAS A. BRIŠKA ir KOMITETAI

4

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą |

<——————
■ - ■ . I

Sužeisti kareiviai i

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 70 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti penkiuose karo 
frontuose. Du vyrai yra iš 
Chicagos sužeistųjų skaičiu
je.

Ii

Miss Klasfert buvo nu
gabenta į ligoninę gydyti 
nuo dujų palietimo ir kelių 
sužeidimų, kurie įvyko nuo 
lekiančių stiklų.

Banditus laukė automobi
lis. Vienas troko vairuoto
jas. kuris buvo gatvėje, ban
dė banditus sučiupti, bet 

i nepasisekė.
Pastaruoju metu Chicago- 

je jau antras toks įvykis, 
kur banditai dujų pagalba 
norėjo įvykdyti apiplėšimą.

______________________

Pečiu racionavimas 
prasideda rugp. 24 d.

Washing:on, D. C.— Nau
ji namin'ai šildymo ir viri
mo pečiai, kurie kūrenami 

medžiu, aliejų ar

Į keitimo pinigų įstaigą. 
1154 Harrison str., pereitą 
ketvirtadienį, atėjo trys 
ginkluoti vyrai. Kada bandi
tai įžengė, . įstaigoje buvo 
tik viena Miss Elame Klas- 
fert, 22 metų amžiaus, įstai
gos tarnautoja, ji buvo ka
sos kambaryje. Du banditai 
laikė pistoletus, o trečias tu
rėjo dujų indelį, suviniotą į 
rudą popierį.

Banditų vadas tarė:
“Arba išeik iš budelės ar

ba gausi dujų.”
Miss Klasterį paspaudė 

migtuką ir durys, kurios iš
eina į gatvę, užsidarė, ir ji 
numetė raktus ant grindų 
budelėje.

Vienas banditas priėjo 
prie budelės langelio ir pa- anglimi, 
leido dujas. Mergaitė troško Sazu> bus racionuojami nuo 
ir kosėjo, ji paliko budelę ir rugpiūčio 24 dienos, 
iš jos išeidama užtrenkė du
ris.

' I
Banditai apdaužė mergai

tę ir bėgo prie išėjimo durų, 
bet jos buvo užrakintos. 
Banditai išdaužė langą pis
toletais ir pabėgo. Jie nieko 
negavo. Pinigų įstaigos sa
vininkas pareiškė, jog kaso
je buvo S2.000. Pinigai ne
pateko į banditų rankas, nes 
mergaitė buvo drąsi ir grei
tai susigriebė kaip reikia 
pasielgti.

DU BROLIAI KASULAIČIAI DĖDĖS 
ŠAMO TARNYBOJE

i

Apie 
tai pranešė pereitą ketvir
tadienį kainų administraci
jos ofisas.

Keturi
Pereitą penktadienį 

Iliinois valstybės vaikų 
vinimo mokyklos (pataisos 
namų), netoli St. Charles, 
pabėgo keturi jaunuoliai. Jie 
buvo prie darbo. Vyrukai 
pabėgo į kornų lauką. Tuzi
nas sargų apsupo apylinkę, 

• kad sugauti pabėgusius.

is 
la-

Pfc. Juozapas Kasu’aitis
Pfc. Juozapas Kasulaitis 

išvyko į kariuomenę kovo 
19, 1 942, ir dabar randasi 
Icelande. Gimė 1915 metais 
Cricagoje, North Side, yra 
nevedęs. Baigė Švento Anta
no parapijos mokyklą ir 
Morton High School. Prieš 
išeisiant į kariuomenę dirbo 
Western Electric Company 
kaipo Coil Winder. Priklau
sė prie L. Vyčių 14-tos kuo
pos ir daug prisidėjo prie 
veikimo, ypatingai sporte. 
Jis atgaivino sportą, pasižy
mėjo baseball, basketball ir 
bowling lošime. Juozapas 
buvo visų mylimas ir ger
biamas. L. Vyčių kuopa ne
teko savo gabaus menedže
rio.

Jerry Kasulaitis išvyko į 
laivyną birž. 23, 1942, ir da
bar randasi ant vandens. 
Gimė 1920 metais Ciceroje; 
yra nevedęs. Baigė Švento 
Antano parapijos mokyklą 
ir Our Lady of Lourdes 
High School. Prieš išeisiant 
į laivyną dirbo Edison Ge
neral Electric Appliance Co. 
kaipo stockman.. Priklausė 
prie L. Vyčių 14-tos kuopos. 
Jis buvo labai'gabus veiki
me, daug prisidėjo prie su-

SOe CHICAGO

t

Oboliu “Medus
( z

> f PAGELBSTI 
UŽLAIKYTI

OldGold Šviežiais
BE PER
MAINOS 
SKONYJE

PIRKIT 
DAIGIAU 

KARO 
BONŲ 
DABAR

KLAUSYKITE: Sammy Kaye’s Band ir Guests, Trečiad. 7 v. v. WBBM 
*Bob Crosby ir jo Orkestras, Sekmad. 9:30 v. v. WMAQ

Ką tai doro dėl 
Jūsų ...

Obuolių “Mmln-” teikia Jū
sų filaretams drg-’mSc ap
saugojimu-—saugo Šviežumą., 
kuris yra taip svarbu rūky
mo smagumui. Tūkstančiai 
palinko prie Old Golds ka
da mes pradėjom vartoti 
Obuolių “Medų.” Pirkit pa
kuti Old Golds S'andien. Jūs 
džiaugsitės tai padarę

Kas Obuolių “Medus
Yra...

Obtiolių “Medus,” mūsų 
duotas vardas Šiam naujam 
pritaikymo elementui. yra 
be skonio skystimas darytas 
iš grynų obuolių skystimo. 
Old Gold's rinktinas miši
nys apvilgomas su juo, kad 
palakius visas puikias ta
bakas, priskaitant skoningą 
Iatakia. drėgnus ir ŠVIE
ŽIUS pakeliui jums.

naufas drėginčs elementas buvo Išvyst ytas Rytinio 
Rajono Itesearch laboratorijoj. U. S. Department of Ajr- 
rtcailtiire. TU visiškai be skonio—nepermaino skonio OM 
GoW’s puikių tabakų. Mes vadinam jj “Obuolių "Medus.”

1! ; 'y.'

P. tortflord Cocnpcny
—-Eoobl.chad .760

|
i

Jerry Kasulaitis S lst c. 

rengimo šokių, kurie pralen
kė buvusius šokius. Taipgi 
prisidėjo prie surengimo K. 
of L. day, 1941 metais. Je
ronimas, geriau visų žino
mas kaip Jerry, buvo visų 
mylimas. Po kiekvienos mal
dos atkalbėjimo prieš susi
rinkimą, Jerry sakydavo 
God Bless the K. of L’s. 
Jerry taipgi daug prisidėjo 
prie bendro veikimo ir spor
te pasižymėjo baseball, bas
ketball ir bovvling.

Jerry buvo parvažiavęs 17 
dienų atostogoms, liepos 12, 
ir namiškiams buvo malonu 
žinoti, kad viskas gerai se
kasi ir yra pasitenkinęs.

Jerry grįžo į karo tarny
bą liepos 29 dieną.

PARAPIJOS 
KEJAI IR KUN. 
NAUSKAS MALONIAI 
KVIEČIA JUS ATSILAN
KYTI Į JŲ RENGIAMĄJĮ 
PIKNIKĄ, KURIS 
LAIKOMAS RYTOJ 
NYČIOS DARŽE, 
88-tos GATVES IR 
MARQUETTE AVĖ. (2700 
Į RYTUS NUO STATĖ 
ST.).

VEI 
C E R-

BUS
BAŽ
ANT

Sakoma, pakils sviesto 
punktų vertė

Manoma, jog rugsėjo 1 
dieną punktų vertė sviestui 
pakils nuo 10 iki 12 punktų. 
Sakoma, jog tai įvyks todėl, 
kad sumažėjo sviesto pro
dukcija. Apie tai buvo patir
ta iš valdžios šaltinių perei
tą penktadienį. Rugpiūčio 1 
dieną sviesto punktų vertė 
buvo pakelta nuo 8 iki 
punktų.

_________________________________________

Didėja susirgimai 
paralyžiumi

Chicagoje ir Cook kauntė- 
je pereitą ketvirtadienį bu
vo* užregistruota 24 nauji 
susirgimai vaikų paralyžiu
mi. Nuo liepos 1 dienos jau 
užregistruota 201 susirgi
mas paralyžiumi.

Nuo paralyžiaus jau mirė 
dvidešimt vienas asmuo.

10
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X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago provincija savo po
sėdyje užvakar Beethoveno 
Konservatorijoj vienbalsiai 
ir entuziastiškai .pritarė An
na Kaškas ir Rapolo Juškos 
koncertui pasižadėdami ir 
patys dalyvauti ir visais ga
limais būdais prisidėti, kad 
sutraukus kuo daugiausiai 
žmonių.' Sektinas draugijoms 
pavyzdys.

X Dar nieks iš žemaičių 
ir aukštaičių neatsišaukė, 
kad suorganizuoti stiprių 
vyrų tymą virvei traukti ir 
tuo būdu išspręsti, kuri tų 
dviejų lietuvių giminė fizi
niai stipresnė. Laukiame.

X Darius-Girėnas Postas 
No. 271, American Legion, 
ekskursija j. Iliinois valsty
binį kalėjimą, Stateville, UI., 
bus skaitlinga. Ekskursija 
ruošiama pirmadienį, rugp. 
23 d. vakare.

Kovos lauke dingę

Vyksta
New York. — Dar dvide

šimt keturi pranciškonai 
vyksta į pietų Ameriką 
dirbti pastoracijos darbą.

Žiurkė sulaikė laivų 
kieme darbą valandai

Long Beach, Cal. — Con- 
solidated Shipbuilding kor
poracijos laivų kieme atsi
rado žiurkė ir ji pereitą ket
virtadienį sulaikė darbą vi
sai valandai. Visos šviesos 
laivuose buvo nutrauktos vi
sai valandai, ir tai įvyko dėl 
žiurkės kaltės. Mat žiurkė 
perkando elektros vielą ir 
elektra buvo išjungta. Dar
bininkai šią žiurkę pavadi
no "Hitler”. Nors žiurkė ir 

bet 
nu-

X Virginia Kvietkus, bri- 
ghtonparkietė, išvyko į Al- 
buquerque, Nevv Mexico, ap
lankyti savo seserį Ceciliją 
ir švogerį 2nd Lieut. Charles 
Stulgaitį, kuris yra bombar- 
dierių instruktorium Kirt- 
land Field, N. M.

perkando elektros vielą, 
ji buvo elektros jėgos 
trenkta.

'X J. P. Varkala, valsty
bės registruotas auditorius, 
perkėlė savo raštinę iš Bri- 
dgeporto j Brighton Park. 
adresu 4148 Archer Avė. 
Telefonas VIRginia 2114. 
Income taksų ir kitais rei
kalais dabar reikia kreiptis 
į jį paduotu adresu.

. r 1
X Cpl. Teodoras Grish, 

sūnus plačiai žinomo čika- 
giečio advokato J. Grish, 
tarnaująs aviacijos korpuse, 
buvo parvykęs į savo grand- 
ma laidotuves, kurios įvyko 
praeitą pirmadienį. Jo sto
vykla randasi Salt Lake, U- 
tah.

Washington D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 121 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivio pavardę, kurie din
go kovų laukuose, šeši chi- 
cagiečiai yra dingę Euro
pos fronte.

Nauja seminarija
St. Columbus, Neb.—Nau

joje Zelandijoje yra atidary
ta seminarija misijoms už 
okeano. Seminarijai ruošia 
misijonierius pokariniam gy
venimui.

IZ rf vvi avi ■ ■- « •Krikščioniški dėsniai
Pranešama, jog ispanai 

laikysis katalikiškųjų dės
nių. Ispanų vadai yra pa
reiškę, jog socialinių klausi
mų išrišimas turi remtis 
krikščioniškais 'dėsniais.

X Lietuviui Golfininkų Są- 
ttarrug&ū- 

25 ęl., Glen Eagles Count- 
ry Club. Turnyre kviečiami
dalyvauti sąjungos nariai ir 
nepriklausą sąjungai golfi- 
ninkai. Pradžia 1 vaL po
piet. Klubo paviljone golfi
ninkų moterys tuo pačiu 
metu turės kitokią pramo
gą. Vakare bus bankietas 
ir prizų išdalinimas. Norin
tieji daugiau informacijų 
gali pašaukti telefonu: RE
Public 0112.

Platink įdomiausią dien
raštį "Draugas”.
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Katalikiško Jaunimo Auklėjimas
Rašo kun. A. Briška

SVARBESNES ALIANTŲ LAIM ĖJIMO SICILIJOJ DATOS
•M

reigų neatlieka, tą vadina
me tinginiu, nenaudėliu ir 
apsileidėliu.

Tarp įvairių pareigų, di
džiausia ir svarbiausia ka- 
talikų tėvų pareiga yra — 
auklėjimas vaikų. Pati pri
gimtis rodyte rodo, kad tė
vas ir motina yra nepamai
nomi auklėjime savo vaikų. 
Kokie gi bū.ų tėvai, jei ne
sirūpintų savo vaikų gero
ve ? Ir viažai rasime tėvų, 
kurie apleidžia ir nesirūpi
na sav-o vaikais. Bet to dar 
negana. Reikia rūpintis ii 
dvasine vaiko padėtimi. 
Daug rasime tėvų, kurie, rū
pindamies vaikų kūno rei
kalais, visai užmiršta jų dva 
sios reikalus.

Mažas ir silpnas kūdikė
lis ateina į šį pasaulį. Be 
geros priežiūros jis greit nu
mirtų. Todėl Dievas taip su
rėdė ir motinai įkvėpė tokią 
galingą kūdikio meilę, kad 
ji dėl to maželio niekuomet 
nepavargsta. Ji yra nuola
tinėje savo kūdikio sargy- ( 
boję. Vaikas dar nieko ne
išmano, o motina į jį šneka, 
jam dainuoja, jį glaudžia 
prie savo širdies, saugoja 

negali žinoti. Kas aria dir- nuo pavojų, dengia jr peni 
vą, sėja grūdą, dirvą pri
žiūri, tas ir derlium naudo
jas. Taip ir su mokslu. Žmo
gus gali girtis daug žinąs, 
daug apie viską išmanąs, 
bet jeigu jis tų dalykų ne- 
simokino, jo kalba yra nieks 
kitas, kaip tik nedora me
lagystė.

Kad yra reikalas mokytis 
tikėjimo mokslo, kad jį pa
žinti, tai aiškiai tai įrodė 
patsiai Kristus krikščiony
bės pradžioje. Jis apaštalus 
mokino ir tiktai ganėtinai 
juos supažindinęs su savo 
mokslu siuntė į pasauk ki
tų žmonių ir tautų mokyti.

Pradžia tikėjimo mokslo 
yra dėstoma katalikiškose 
parapijų mokyklose. Ša’e 
pasaulinio mokslo, katalikų 
mokyklose mokinama ir ti
kėjimas, nes jis buvo, yra 
ir pasiliks pagrindas žmo
nijos teisingumo ir doros. 
Nes kaip tik žmogus nu
krypsta nuo tikėjimo, taip 
greit jo širdyje išnyksta do
ra ir teisingumas. Nė val
stybių įstatymai, bausmės ir 
drausmės žmogų suląįko nuo 
įvairių blogybių, bet Dievo 
ir artimo meilė ir pildymas 
tų įstatymų, kurie paremti 
sąžinės balsu ir randasi ti
kinčio žmoglus širdyje.
TĖVŲ PAREIGOS

Nerasime pasaulyje pro
tingo žmogaus, kuris būtų 
laisvas nuo pareigų. Kiek
vienas žmogus turi kokias 
nors pareigas. Ne visi žmo
nės yra lygūs. Didelis žmo
nijoje yra įvairumas ir skir
tumas. Jausmai, protas ir 
gabumai vieną žmogų ski
ria nuo kitų. Didesnio pro
to žmogus nuveikia didelius 
dalykus. Menkesnio proto 
žmogus, nors didelių dalykų 
negali nuveikti, bet, turėda
mas gerą sveikatą, yra la
bai naudingas ir reikalin
gas žmonijos šeimoje. Dėl
to visi turi savo pareigas ii 
darbą. Kas tiksliai savo pa

TIKĖJIMO REIKLI 
MOKINTIS

Palermo / Milai: (Scilla 
m Gtovanni

Šioje gadynėje visi moki
nasi. Mažai rasime beraščių. 
Visi lanko mokyklas, skai
to ir rašo, susipažįsta su 
įvairiomis mokslo šakomis. 
Bet kad visi mokytųsi tikė
jimo dalykų, tai toli gražu. 
Saviškių tarpe rasime šiek 
tiek prasilavinusių žmonių 
ir profesionalų, bet kad jie 
būtų išsilavinę, kaip reikia, 
tikėjimo dalykuose, to ne
galima tvirtinti. Tiesa, yra 
išimčių: kai kurie mūsų pro
fesionalai nuo pradžios iki 
pabaigos buvo mokslinami 
katalikiškose mokyklose. Jie 
tai ne tik supranta savo pro
fesijos šaką, bet ir tikėji
mą, kuris nei kiek neprieš
tarauja jų, ir jokiam kitam 
mokslui.

Katalikų tikėjimo moks
las yra gilus. Kad tinkamai 
su juo susipažinti, reikia 
laiko ir darbo, taip kaip ir 
mokinantis kitų mokslo ša
kų. Vadinas, reikalauja pa
sišventimo. Moksliškos ži
nios įgijamos tik mokinan- 
ties. Kas mokinasi, tas ir 
žino. Kas nesimokina, tas

rinktiniu maistu. Ji myli 
savo vaiką, nors jis dieno
mis ir naktimis jai ramybės* 
neduoda. Motinos meilė link 
kūdikiu nugali visokius var
gus ir nesmagumus. Tėvas 
darbuojasi diena iš dienos 
užlaikymui šeimos. Abu tė
vai trūsia sutartinai besirū
pindami savo šeimos reika
lais. Tėvų užduotis link vai
kų yra didelė, o našta sun
ki.

Visi tie tėvų rūpesčiai vai
kų reikaLais yra girtinas da
lykas. Bet reikia neužmirš
ti ir antrosios vaiko pusės; 
reikia rūpintis ne vien kū
no, jų laikina gerove, bet 
didesnės svarbos — sielos 
reikalai. Kurie tėvai rūpi
nasi vien tik medžiaginiais 
savo vaikų dalykais, o ap
leidžia jų sielos reikalus, to
kia tėvų meilė 
link jų vaikų.

Vaikas nėra 
gabalas gyvos 
Jis yra žmogus 
siela. Taigi, tik tada reiš
kiama pilna tėvų meilė link 
jų vaikų, kada rūpinamasi 
taip kūno, taip ir sielos rei
kalais.

nėra pilna

kokis nors 
medžiagos, 
su kūnu ir

Reggio Calabria

ITALY

SICILY .Mistretta Melito
(Corleone

Lercera

Canicatti 
Noro

Campobella

JULY 10

“1

" Troina
Regalboto >drano

Erna Centuripe
Paterno^ 

Gerbini

Piano Armerina

Caltagirone '-enf*nl
made lonacst 
Catanio-Ger-

Vizzini

Palazzo!

Avolo

stand on
bini plain, holding 

British 8th Army from 
July 14 to Aug. 5

JULY 10

Popiežiaus delegatas 
rado belaisvių stovy
klose geras sąlygas

VVashington, D. C. — Ar
kivyskupas Amleto Giovan- 
ni Cicognani, Apaštališkas 
delegatas Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms aplankė 
penkias- karo belaisvių sto
vyklas Amerikoje ir rado, 
kad stovyklose belaisvių są
lygos geros.

Arkivyskupas Cicognani 
yra popiežiaus delegatas 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Popiežiaus delegatas ap
lankė Wheeler kempę, Ga., 
Crossville ir Fcrest kempes, 
Tennessee, ir Wingarten ir 
Clark kempes, Missouri.

—------------------------ -—.... .............. ■..................................................................—__________________ _______ j
Bendras vaizdas didžiausios Italijos salos Sicilia, kuri yra aliantų rankose. Prie žymesnių vietų yra pažymėtos 

dienos, kada aliantų kariuomenė juos užėmė. (Acme-Drau gas Telephoto).

Prie didžiųjų Niagara krioklių
(Atkelta nuo 3 pusi.)
net ir ne lietuvių. Taipna

viena lenkė yra ištekėjusi už 
lietuvio. Net lenkų klebonas 
jai yra pasakęs: “Jei tu eisi 
į lenkų bažnyčią, tavo vyras 
neateis drauge, gal jis tada 
niekur neis. Taigi eik į lie- žemyn, 
tuvių bažnyčią ir veskis vy
rą drauge.”

Bendrauk su žmonėmis, 
kurie tave supranta ir ku
rie tavimi pasitiki; 
padeda surasti save patį ir 
padrąsina patobulės. 
Pirkite" karo bonušT

kurie

Valandomis žmonės stebi nelių, net medžio nematyti, 
į atsirėmę geležinių turėklių Muziejuje yra fotografija ir 

galiūnus, į putojantį vande- prie pat upės kranto stove- Jurgio L. Statakio, kurs 
nį, kurs tolumoj užsilenkia darni, kur vanduo srove — 1930 m. įsilindo * statinę 
už kalno ir pranyksta, ir lyg baltos, palaidos garbe- drauge pasiimdamas ir vėž- 

Čia niuotos kasos ištįsta žemyn, lį (turtle) ir taip pasileido 
Niagaros vandeniu, norėda
mas krioklį perplaukti, bet
— nelaimė. Kaip aiškino 
muziejaus prižiūrėtoja, vėž
lys ėmė dusti ir oro ieško- 
damas įkišo savo snukį į 
Statakio maskę, taip tas ir 
buvo rastas užtroškęs, nors 
krioklį perplaukė nesudau
žytas. Tas įvyko 1930 m. 
liepos 7 d. Iš pavardės — 
Statakis — tikriausiai bus 
buvęs lietuvis.

-

už kalno ir
akių atitraukti negali.
vėl — kalne, akmens, uolos žemyn daugiau, kaip šimtą 
krante matosi gilus urvas.
Kaip vaikas laiptais pasilei- 

. lendu gilyn ir 
gilyn, susilenkęs, sienas ran
kom apčiuopdamas. Kažkaip 
klaiku darosi vienam klai- j

—Padarėme remontą. - džioti p0 akmenmio kalno 
ioiieroci Irnn TTr»konrj irt niuo ... ... _ _ .džiaugėsi kun. Urbanavičius, 

rodydamas bažnyčios vidų. 
—Aš, — kalbėjo jisai, — tai 
esu įtaisęs nemažai durų ir 
langų. Kenošoj — apie 20, 
kitur vėl, taip kad iš viso 
kokį šimtą. Jau gal už tai 
man Šv. Petras lengviau du
ris atidarys...
Šlaitais palšai Niagaros 
upę

Svetingasai lietuvių kle
bonas automobiliu patraukė 
į Niagaros universiteto pu
sę. Sustojome didelių me
džių pavėsyje. Netoliese gir
disi amžinas galingas Nia
garos šniokštimas. Ritasi ji, 
daužosi per akmenis, giliai 
giliai įsigraužusi žemėje, gal 
daugiau šimto pėdų. Šlaitai 
statūs kaip nukirsti. Vieto
mis medžiai ir krūmokšniai, 
vietomis gi plika uola. Ta
rytum čia kas ją tiesiai ir 
nuskėlė iki pat vandens. Pa
krantėse aikštelės, geležim 
aptvertos, žiūri į tas uolas-

įsčias 
angos 
rodos 
gyveno ir 
versdavo.

Į
!

ir grįžtu atgal. Prie
— didžiulis akmuo, 

kitados milžinai 
juo “duris” už-

čia

Prie baisiojo krioklio
Kas savo ak'mis nematys, 

nepatikės, kad artyn prie 
Krioklio besiverždamas Nia
garos vanduo, nuotakia upės 
vaga besidaužydamas, v.sas 
baltas atrodo, lyg tai tekė
tų pieno putO3. Pakyla gūb
riu ir vėl nusileidžia į dau
bą, trenkia' į akmenis, pa- 
šoksta, putoja ir bėga prie 
didžiojo slenksčio. Čia taip 
srauni upė, kad rodos nie
kas neatsilaikytų, o žiūrėk 
— dugne samana auga, o 
viduryje upės vienas, kaip 
gėlių puokštė, medelis ža
liuoja. Nei žemės, nei nieko, 
tik stiebas jo ir lapai iš van
dens kyšo. Kitoj vietoj — 
vandeny spokso žaliuojantis 
krūmas.

nesuskaitomai.

DUINTUPLETS
„ relieve misery of -

CHEST COLDS
this g#od old reliable way

Af the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets eatehing cold—their chests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made espeetaZZy to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints have alvays had expert 
care, so mother—be assured of nsing 
just about the BEST produet made 
vhen you ūse Musterole. It’s mare 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-up« who prefer 
a stronger produet. Ali drugstores.

KAIP PO ŽEME S DREBĖJIMO

Mesina, Sicilijoj, geležinkelio stotis taip atrodė aliantams užėmus 
destrukciją Atliko Amerikos ir britų lėktuv ai. kurie nuolatos 
kad sutrukdžius pasitraukimą. (Sign ai Corps Radiotelephoto; from

Tokią 
geležinkelį,

pėdų. Apačioje — uola ir 
akmens galingi. Vanduo su 
tokia jėga teškia, kad išsi
sklaido mažyčiais lašely
čiais ir kaip rūkas, kaip gra
žus baltas debesėlis ky’a 
aukštyn. Jei papūs vėjas į 
tavo pusę, tai ir tikras lie
tus tave apdulks.

Saulė leidosi, rusvai da
žydama vandenį. Iš abiejų 
pusių ūžė galingasai kriok
lys, dauboje Niagara van
denis varė į Ontario ežerą, 
o tarp jos aukštų, aukštų 
krantų matėsi tolumoj tiltas 
— milžinas. Tų didžių gam
tos stebuklų žmogus jautie
si pritrenktas ir taip mažas.
Žmonės, kurie rizikavo 
gyvybe

Netoliese krioklio yra mu
ziejus. Paukščių, gyvulių iš
kamšų
Net gi Egipto faraonų kar
vedžių sudžiūvę kūnai, jau 
3V2 tūkstančio metų suvy
nioti į mumijas, čia stovi.

Bet ypač įdomu matyti 
statines, “bačkas” į kurias 
įsilindę žmonės puolė su Ni
agaros krioklio vandeniu. 
Pirmoji buvo moteris, — E- 
dison Taylor. Ji įsilindo į 
medžio statinę, stipriai ge 
ležies lankais kaustytą ir 
1941 m. spalių 4 d. įmest* 

j į vandenį krito į baisuj 
krioklį, ir išliko gyva. Jokie į 

iš to žymesnio pelno ji ne
gavo. Tai buvo pirmoji, pa
dariusi tą beprotiškai drą
sų žygį, o mirė ji neturte- -----------------------------------
lių prieglaudoj.

Čia yra ir fotografijos > ĮZI Ai ICYklTP 
drąsuolio, kurs pertempęs ® I INI I L.
virvę skersai baisius kriok
lio vandenis, virve perėjo į 
kitą pusę.

Muziejuje yra ir trobelė, 
padaryta išskaptavus med 
žio vidurį, tik paliekan 
kraštus. Trobelė taip didelė 
kad drąsiai šešetas porų ga
lėtų šokti viduje to medžio.. 
Lankytojai ant kortelių pri 
rašę savo pavardžių ir pri
kabinėję spilkutėm prie šie •

Didžiausia lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- ' 
rodelius, Auksinius ir Deiman- • 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- ! 
nas ir k>i t u >

sinius daiktus

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumfttų, Muzi- t 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor- j 
dų ir kitų visokių muzikaliu • 
laiktų. į

Taigom Laikrodžius, Laikro j 
dėliue. Žiedus, Rašomas Plunk- i 
snas tr Muzikalius Instrumen- } 
M-

JOHN A. KASS !
JEWELRY — VVATCHMAKER Į

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE* 
rm.ne: LAFAYETTE 8617 {
■ —------------------------- s

---- -----I
; DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
j MILŽINIŠKO STARO MCZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

i PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
[ KOL DAR NEIŠPARDUOTL

TŪBOS, CLARINF.TAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su “cases” — $35.04, $37.50.
$46.40 ir $75 44 Visi jara-tuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
8MU1KOS, TENOR BANJCS — 
$4.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 3S0.00. 
$125.00 ir $154 04 RAŠO TT* 
D EN GALAS — $12.44. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUN1NJ 
AM8 BASAMS. VIOLAS IR CEL 
LO — $1.54, $3 44, $5.40, $14.04 
Ir $15.00. Striūnos dėl visu rirS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50 00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOLS, t r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase tr "reed" instrumen tame 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
Trtūboma Sazaphones ir 

taipgi Rmuikoms Ir Guitarams
GOLD8TETN’S MUSIC SHOP 

•14 Marwell St., Chicago

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių$'4

*ISOPHIE BARČUS R¥TIN^=ama
> Iš Radio Stoties

į| W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
| KAS RYTMuo 8:45 iki 9:15, sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
0 VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
jg “TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
H] Kas PIRMADIENIO
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kun. V. čeraauskas pranešė, 
! kad atmokėjo skolos $1,000.
Tai tikrai visus nustebino, 
Vari tnimmi laiku t.oin sn- ------------- r 
geba mažinti parapijos sko
lą. Parapijonai begalo džiau
giasi ir dėkoja dvasios va-

'dui už jo darbštumą ir pa
vyzdingą 'tvarką parapijos 
reikaluose.

So. Chicagos žinutės
Šv. Vardo dr-jos pramoga. Tai tikrai visus nustebino, 

Rugp. 22 d. Šv. Juozapo pa- kad trumpu laiku taip su- 
rapijos darže įvyks smagus 
piknikėlis, kurį rengia Šv. 
Vardo dr-ja. Bus įvairių žai
dimų, gardaus užkandžio ir 
daug kitų smagumų. Nuo
širdžiai kviečiami visi pa- 
rapijonai, svečiai, draugai 
atvykti. Pradžia 2 vai. po
piet. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

Grįžo iš ligoninės, žino
ma sočikagietė, M. Živat- - 
kauskienė, grįžo iš ligoni
nės sustiprėjus sveikatoje 
ir džiaugiasi, kad operacija 
pavyko. Marijona yra narė 
Šv. Teresės Sodalicijos. Na
rės ir pažįstami galite ją 
aplankyti namuose, 
Houston Avė.

9034

. Prieš vestuvinis surprizas. 
Jauna gabi sočikagietė, L. 
Rimkiūtė, buvo tikrai nuste
binta, kada netikėtai para
pijos salėj įvyko smagi “bri- 
dal shower”. Atsilankė daug 
draugių ir buvo apdovano
ta įvairiomis dovanomis. 
Neužilgo vestuvių varpai su
skambės Leonai su kariu K. 
Zelniu. ‘ ‘Congratulations! ’ ’

Mažina parap. skolą. Mū
sų mylimas darbštus kleb. mis.

Mokyklos pageri n i m a s. 
Vadovaujant klebonui ir ke
liems parapijos darbštes- 
niems vyrams, pereitą sa
vaitę puikiai pagražintas 
mokyklos kiemas, kur ne tik 
vaikučiams bus patogu žais
ti, bet ir patiems parapij-o- 
nams daug patogiau bus 
vaikščioti. Lieka tik mokyk
los vidus išpuošti. Moterys, 
kurios galite, prašomos at-! 
vykti pas kleboną ir pra- į 
nešti apie valymą mokyk- sios Parapijos Kareivių Mo- 
los vidaus. Klebonas begalo tinų klubas rytoj, sekmadie- 
bus dėkingas už visokerio- nį,'rugp. 22 d., eis in cor- 
pą pagalbą.

Pakrikštijo. Jaunų veikė
jų B. K. Pečiulių dukrelę 
kleb. kun. V. Černauskas pa
krikštijo * vardu Patricija. 
Kūmais buvo J. Vaškas ir j 
L. Uschen. Sveikiname nau
ją pilietę, linkime sveikai 
augti ir sekti tėvelių pėdo- 

Rap.

PATIEKIA LAIKRAŠTININ KAMS PLANUS BUSIMOS ŠVENTOSIOS VAL ANDOS SOLDIER FIELD

Jo Ekscelencija S. D. Stritch, Chicago arkivy skupas, priėmęs Chicago laikraščių atstovus pa tiekia jiems planus trečios metinės šv. Valan
dos, kuri šįmet Soldier Field bus rugsėjo 12 die ną. Tikimasi, kad daugiau kai 175,000 žmonių suplaukę į milžinišką aikštę maldaus Dievo grei
tos pasauliui taikos. Tarp Chicago, Tribūne, Dai ly News, Daily Times ir Sun atstovų atvaizde matome 'kun. Edvardą V. Dailey, redaktorių 
“New World” ir mūs žinomą tautietį Stasį Piež ą, religinio skyriaus redaktorių Chicago Herald-Ame'rican. St. Pieža sako, kad arkivyskupas la
bai džiaugėsi išgirdęs, kad Chicago lietuviai kat alikai, kaip kitais metais, taip ir šįmet skaitling ai dalyvaus šv. Valandoje. (Herald-American 
mtemational Photo)

Kareiviu molinos 
šventins garbės lentą

I

Gimimo Panelės švenčiau-

pore prie šv. Komunijos.
Tą pačią dieną 3 vai. po

piet bus labai svarbios iš
kilmės parapijos bažnyčio
je, kai bus šventinama Ka
reivių garbės lentelė.

Labai svarbu, kad kiek
,galima daugiau kareivių mo
tinų susirinktų prie garbės 
lentelės šventinimo.

Labdariu piknikas
Marąuette Park. — Lab

darių Sąjungos 23 kuopa tu
rės išvažiavimą nedėlioję, 
rugpiūčio 22 d., labdarių ū- 
ky. Kviečiame visus mar- 
ketparkiečius ir kitų kolo
nijų lietuvius atsilankyti. 
Turėsime visokiausių gėri
mų ir skaniausio .užkandžio., 
Nereikės turėti jokių poin- 
tų. Užtikriname, kad visi 
atsilankę bus pilniausiai pa
tenkinti.

Visas pelnas eis prieglau
dos namo statybos užbaigi
mui. Lauksime visų.

Kuopos Valdyba

West Side žinelės
Ryt po piet, sulyg arki

vyskupo pabarimu, Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje 
įvyks nepaprastos pamaldos 
prie Panelės Švenčiausios. 
Pamaldos prasidės trečią 
landą ir tęsis per ištisą 
landą. Kviečiame visus 
lyvauti.

ŠUO KALTAS

P. Kuodienė SKELBKITĖS “DRAUGE”

8500.00 i
i

3 \ '

U. s*

DRAUGO’
RUDENINI LABOR DAY

WAR BONAIS

va-
va-
da-

PIKNIKĄ
/

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

VYTAUTO PARKE

William Kazrodui, 79 m. 
amž., 2414 W. Polk St., na
muose beeinant per kamba
rį pasipainiojo jo paties šuo. 
Jis parkrito ir taip susitren
kė, kad tuojau mirė.

REKORDINIS MĖNUO
Per 16 rugpiūčio mėnesio 

dienų visam Ulinojuje U. S. 
karo bonų parduota už $18,- 
904,575. Per tokį , pat perio
dą liepos mėnesį buvo par
duota už $17,043,183.I *

Bono laimėtojai Povilaus- 
kai per Aušros Vartų para
pijos pikniką rugp. 8 d., sa
vo laimę — boną — aukojo 
parapijai, bet džiaugiasi, 
kad buvo jiems “lucky.”

Rytoj, rugp. 22 d., Auš
ros Vartų parapijos “Rū
tos” darže įvyks Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių pikni
kas. Kviečiame visus ben
dradarbius ir vietos parapi- 
jcnus atsilankyti į piknikė- 
lį. Pradžia 7 vai. vakare.

Mini dviejų melu 
sukaktį

Šįmet sueina du metai, 
kaip susiorganizavo Eržvil- 
kio klubas, kuris turi nema
žą skaičių narių ir yra daug 
pasidarbavęs; pasižymėjęs 
karo bonų pirkime, aukojęs 
Raud. Kryžiui ir t.t.

Dabar rengia klubo dvie
jų metų gyvavimo sukaktu
vių išvažiavimą, kuris įvyks 
nedėlioj, rugpiūčio 22 d., 
Joe Leppa darže, prie 82-os 
ir Kean A v., Willow Springs, 
DI.

Kviečiami visi nariai ir jų 
draugai dalyvauti išvažiavi
me. Bus du lietuvių orkes
trai. Už geriausiai pašokimą 
polkos skiriama dovana. Bus 
ir kitokių margumynų.

St. P., nut. rašt.
--- --------------------------- --- ■ -........................

Acid Indigestion
Reliered in S minutes or 
double your money bade 

Wben nceu nom«<n »eld painful.
Inc ru. KH1T Itomtch ind hfartbnra. dotton utoi .t 

tht rMtMt-aetlm medlelae* known for 
•rmotomttie relief—nMdlnoM Ilk, tboae In Bell-m 
T«bl««. No Isntlrr. Brli-ina brlno comfort fa a 

or double roor mooe, buk on ratam of bacila 
to ua. 25c at all druulau

DOCTOR’S AMA3HG LIQUIS 
' CRCAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES 
(•xt«riMlly cauMd)

‘ <L
zfl 2,1 i PMISED

FROM 
COAST 

TO 
COAST!

No matter what vou’re tried with*ot 
guccesa for unsightly aurface pimptao, 
biemlabes and aimilar akin irritationa. 
here’s an amazingly auccessful doc- 
tor’a formula—poverfully aoothinc 
Luruid Žemo—which quic <1 r relieves 
i tching aoreneea and atarta nght in to 
help nature promote FAST heahng. 
80 yeara continuoua sueeeaa! Let 
Žemo'a 10 different marveiously effec- 
tive ingredienta help YOUR aidn. 
Alno ofntment form. Severe — r-Į 
m*y need Extri Strength Žema. ,

92310 WEST ROOSEVELT ROAD

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

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos.

$
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBLA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MAkINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

I
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