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JAPONAI APLEIDO KIŠKA!
Bombuoja Napolio geležinkelius

Laivai bombarduoja Italijos krantus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 22— 

Sąjungininkų bomberiai perkirto tris geležinkelius prie 
Napolio. Aversą, Benevento ir Vilią Literno buvo ata
kuotos tuo pačiu kartu. Sąjungininkų lėktuvai nušovė ke
turiolika priešo lėktuvų to-' .
se apylinkėse. Dešimts są
jungininkų bomberių dingo.

Sąjungininkų karo laivai 
tuo pat metu nuskandino 
septynis laivelius, kuriais 
ašies kareiviai bėgo iš Si
cilijos, ir dar kartą bom
bardavo Italijos vakarinį 
pakraštį. Britų laivai užti
ko tuos pabėgimo laivelius 
prie Ecalea, o Amerikos ka
ro laivai sukėlė didelius gai
srus prie Gioia Taure.

Raportai iš Aeolios salų, 
kurias sąjungininkai užėmė 
šio mėnesio 17 d. sakė buvo 
įrodymų, kad vokiečiai tas 
salas naudojo militariniems 
tikslams, bet naciai išbėgo 
iš tų salų pirm negu ame
rikiečiai jas okupavo.

Sovietai pakeitė savo 
ambasadorių Amerikai

LONDONAS, rugp. 22 — 
Maskvos radio pranešimu, 
Rusijos ambasadorius Ame
rikai Maxim Litvinov atlei
džiamas iš tų pareigų, ir jo 
vieton paskirtas buvęs am
basados patarėjas Andrei 
A. Gromyko. Jokio paaiški
nimo tam netikėtam pakei
timui nebuvo.

Litvinov jau nuo gegužės 
mėnesio yra Maskvoje. Vi
sur buvo manoma, kad jis

Amerikos ir Kanados kareiviai išlipoPOLITINIAI KLAUSIMAI QUEBEC’O KONFERENCIJOJE
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Amerikos Jungt. Valstybių užsienio reikalų sekretoriui Cordell Hull atvykus į Que- metė didelius’kiekius bom- 
bec’ą, kur tuo metu karo reikalu konferavo prez. Roosevelt su britų ministru pirm, ant japonų pozicijų ir 
W. Churchill ir sudarė planus tolesnėms militarėms operacijoms, konferencijos to- dažnai sukeldavo didelius 

gaisrus. Karo laivai tuo pa
čiu metu bombardavo įvai
rius japonų įrengimus.

Nerado ne vieno japono kareivio
WASHINGTONAS, rugp. 22 — Vakar oficialiai praneš

ta apie Kiška salos okupavimą. Didelis skaičius Amerikos 
ir Kanados kareivių praeitą sekmadienį išlipo toj saloj, 
pasiruošę kovoti japonus, bet nerado jokio pasipriešinimo, 
kadangi japonai iš tos sa-i--------------------------------------
los jau buvo išsinešdinę.

Per tris savaites nebuvo 
jokių pnanešimų iš Kiskos. 
Dabar paaiškėjo, kad tai 
buvo daroma, kad japonams 
neduoti jokių žinių apie tai. 
kas toje saloje dedasi.

Sąjungininkai per praei
tas savaites atakavo japo
nų pozicijas Kiškoje 106 
kartus. Visokie lėktuvai nu-

kovos

Kana- 
vakar

Soong ir Stimson daly
vaus konferencijoj

QUEBEC, rugp. 22-— Iš 
visų davinių matosi, kad 
vienas svarbiausių Roose- 
velt-Churchill konferencijos 
aptariamų reikalų bus ve
dimas smarkesnės 
prieš japonus.

Prez. Roosevelt ir 
dos Premjeras King
pranešė apie amerikiečių ir 
kanadiečių okupavimą Kiš
ka salos, ir tuo pat laiku 
kalbama, kad konferencijon 
atvyks Kinijos užsienių rei
kalų ministeris T. V. Soong 
ir Amerikos karo sekreto
rius Henry L. Stimson. Ma
noma tuo laiku bus užves
tos kalbos ir sudaryti pla
nai kaip suteikti Kinijai 
daugiau paramos, ir prista
tyti daugiau kariuomenės 
ir ginklų Pacifiko frontuo- 
sna.

grįš Washingtonan. kadan-'nas pakeistas politika. Spėjama, kad dau giausiai buvo svarstoma apie Europos po- 
gi jo žmona ten pasiliko. karinę politiką. Atvaizde iš dešinės į kairę: Cordell Hull, Mackenizie King ir Ray 

Pastaruoju laiku Rusijos Atherton, U. S. ministras Kanadai (Acme’ Draugas Telephoto).
spauda vėl pradėjo reika
lauti antro fronto. Vykdą 
mas Maskvon, Litvinov ne
va pareiškęs, kad jis nebe- 
grįšiąs Washingtonan dėl
to, kad jam nepasisekė 
gauti antro fronto.

Į karo laivų bombardavi
mą japonai neatsiliepdavo. 
Į amerikiečių lėktuvus ja
ponai iki šiol šiaudydavo 
priešlėktuvinėm patrankom. 
Manoma, kad japonų laivai 
pasislėpė miglose aplink 
Kiška salą ir iškėlė ten li
kusius japonus. Iki šiol, ja
ponai nepaleisdavo nė vie
nos okupuotos vietos be di- 

| dėlių kovų.I
Kiskos atsiėmimas duoda 

Amerikai bazę iš kurios bus 
galima dažnai atakuoti ja
ponų laivyno bazes Kurilių 
salose.

iš-

Atakavo Le Bourget 
aerodromą Prancūzijoj

LONDONAS, rugp. 22 — 
Vakar pranešta, kad du Ka
nados lėktuvai prasimušė 
pro priešo lėktuvus, pasie
kė Le Bourget aerodromą 

I prie Paryžiaus, ir nušovė 
vokiečių JU—88 lėktuvą, 
apgadino laivą ir keturis 
traukinius.

Dėl prasto oro lėktuvai 
negali taip dažnai atakuoti 
nacių pozicijas prie Vokie
tijos, nors per šešias dienas 
be perstojimo buvo atakuo
jami įvairūs taikiniai. Są
jungininkų mažesnieji lėk
tuvai, tačiau, vis puola na
cių okupuotą Prancūziją.

MILIJONĄ NACIŲ <
LONDONAS, rugp; 22 — 

Rusų pranešimu, naciai šios 
■ vasaros ofensyvose neteko 
1,000,000 kareivių.

Rusai prie Kharkovo už
ėmė dar keletą kaimų, ir 
vakar dienos kovose tose 
apylinkėse užmušė dar 1,000 
nacių.

Prie Bryansko, centri
niam fronte, naciai kontra
takavo, bet rusai juos at
rėmė, ir okupavo dar vįeną 
nacių tvirtovę. Anot rusų, 
naciai bandė sustabdyti ru
sus prie Spas Demenskolo, 
bet ir ten prarado 2,000 ka
reivių.

Pranešimas taipgi minėjo 
naują ofensyvą Donetz slė
ny, sakydamas rusų kariuo
menės sėkmingai kovoja į

nuo Voroshilo-^j We||e$

Ketvirta ataka ant Wewak apylinkes
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, rugp. 22 — Sąjungininkų 

lėktuvai šeštadieny,, nušovė 33 ir padegė 34 japonų lėktu
vus ant žemės Wewake, Naujoj Gvinėjoj. Išrodo, kad ke
turiose atakose ant Wewake, sąjungininkų lakūnai sunai
kino 306 japonų lėktuvus— 
pirmose dviejose atakose su
naikino 215 lėktuvų, trečioj 
24, ir bent 67 vakar.

Japonai vis pristato nau
jus lėktuvus iš kitų aerod- 

i romų. Anot pranešimo, tas 
nieko japonams nepadeda, 
kadangi sąjungininkai nuo
lat atakuoja jų bazes, o We- 
wak apylinkė pasidarė di
delė kovų arena.

Liberator bomberiai skri
do 2,000 mylių į abi puses 
atakuoti priešo nikelio ka-

syklas Pomelaa, Bone įlan
kos pakrašty. Kiti ameri
kiečių lėktuvai bombavo ja
ponų bazes Solomonuose.

Šios dienos komunikatas 
taipgi praneša, kad japonų 
lėktuvai atakavo Darwin, 
Australijoj, ir amerikiečių 
okupuotą Munda aerodro
mą. Nuostolių nepadarė.

Komunikate nieko nesa
koma apie kovas prie Sala
maua, kur japonai pasit-, 
raukė iki savo antraeilių 
pozicijų.

MUSSOLINIO ŽMONA 
PASIEKĖ ISPANIJA

LONDONAS, rugp. 22 — 
Pranešimas iš Madrido sa
ko Signora Rachele Guidi 
Mussolini, buvusio Italijos 
premjero žmona, pasiekusi 
Sax, mažą miestelį rytinėj 
Ispanijoj.

I

Apaštališkas delegatas

vgrado.

Prižada Brazilijos 
visuotiną pagalbą

RIO DE JANEIRO, rugp. 
22 — Brazilijos Preziden
tas Getulio Vargas šiandien 
pareiškė amerikiečiams lai
kraštininkams, kad Brazili
ja yra nusistačiusi padėti 
sąjungininkams kuo tik ga
li. Anot jo, niekas nėra- per
daug karo laimėjimui.

Senato militarinic 
Ro-

Nori išaiškinti tėvų 
ėmimą kariuomenėn

WASHINGTONAS, rugp. 
22
komiteto pirmininkas 
bert R. Reynolds sakė, kad 
kongresas veikiausiai iš- 
klausinės War Manpower 
komisijos pirmininką Paul 
McNutt ir Selective Servi
se viršininką Lewis B. Her- 
ohey apie kariuomenės rei
kalavimus, ' ir reikalaus ga
lutino nusistatymo, ypatin
gai kiek liečia tėvų ėmimą 
kariuomenėn.

Planuoja naują darbo 
tarybos dalini __________________

DETROITAS, rugp. 22 — — •• • ■ ■ ■ ■ ■
Karo darbo taryba planuo- J piKniKieriai prigėrė 
ja suorganizuoti automobi
lių dalinį, kuris turėtų raš
tinę Detroite, ir rištų visas bor gyventojai vakar prigė- 
automobilių darbininkų pro- rė, kuomet jų laivelis apsi- 
blemas visam krašte.

SPARČIAI DIDĖJA 
AMERIKOS LAIVYNAS

WASHINGTONAS, rugp.
22 — Drauge su pranešimu, 
kad vyriausybė numato dar 
didesnę laivų statybą 1944 
metais, buvo pranešta taip
gi, kad suorganizuota. Ame- 
rikos-Anglijos-Kanados lai
vų statybos komitetas, ku
rio tikslas bus suvienodin
ti laivų statybos planus.

Anot vieno oficialo, vi
sas laivų statybos progra
mas priklausys nuo to, kaip 
ilgai karas tęsis.
Vargas prižada Brazilijos

WASHINGTONAS, rugp. 
22 — Apaštališkas delega
tas Monsignoras Amleto Ci- 
cognani šiandien tarėsi su 
užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėju Sumner Wel- 
les karo belaisvių ir kitais 
humanitariniais reikalais,' 
kuriais Vatikanas intere
suojasi. Nepasakoma, ar 
buvo kalbėta apie Italijos 
pasiūlymą paskelbti Romą 
atviru miestu.

Rezignavo Vengrijos 
armijos viršininkas

NEW YORKAS, rugp. 22 
— Budapešto radio praneši
mu, Gen. Gustav Jany, ant
ros Vengrijos armijos va
das, savo prašymu buvo at
leistas iš einamų pareigų. 
Jis praeitą žiemą pervedė 
100,000 vengrų kareivių iš 
Rusijos fronto, kuomet na
ciams pradėjo nesisekti.

Vyriausybė prašo 
stabdyti sabotažą

STOKHOLMAS, rugp. 22 
— Danų vyriausybė vakar 
išleido proklamaciją, kuria 
prašė danų sustabdyti sabo- 
tažavimą. Tai buvo šioks 
toks laimėjimas danams, 
kadangi naciai jau senai 
reikalauja, kad danai paves
tų jiems sabotažninkų teisi
mą. Danai griežtai atsisa
kė tai daryti. Šis atsišauki
mas buvo daromas tam, 
kad išvengti nacių keršto.

Suomiai nori laikos
STOKHOLMAS, rugp. 22 

— Didėjant reikalavimui at
skiros taikos su Rusija, 
Suomijoje pradeda kalbėti 
apie naują vyriausybės su
krėtimą. Juhu Paasikivi, 75 
m. amžiaus buvęs ministe
ris Rusijai, dažnai minimas 
kaipo sekantis Suomijos 
premjeras, vietoj Premjero 
Linkomies. Saujaitę tam at
gal Paasikivi pasiūlė savo 
patarnavimą Prezidentui 
Risto Ryti. Dabar praneša
ma, kad komitetas iš pen
kių Suomijos politinių par
tijų pristatė prašymą dėl 
formalaus išstudijavimo ga
limybių dėl taikos.

I

ANN ARBOR, Mich., 
ugp. 22 — Penki Ann Ar-

vertė Portage ežere.

CLEARWATER. Fku, 
rugp. 22 — Vakar Indian 
Rocks pliaže mirė Abraham 
Merritt, American Weekly 
redaktorius. Jis čia buvo at
vykęs atostogoms.

Curtin vyriausybė 
laimėjo rinkinius

SYDNEY, Australija,; 
rugp. 22 — Iš balsų skai
čiavimų matosi, kad Prem
jero John Curtin darbinin
kų partijos vyriausybė lai
mėjo didžiumą vietą par- 
liamente. Tai buvo pirmi 
bendri rinkimai per trejus
metus. nia niekur nepatvirtinta.

Buvęs redaktorius 
Gayda gyvena Romoje

STOKHOLMAS, rugp. 22 
— Dagens Nyheter kores
pondentas Romoje praneša, 
kad Virginia Gayda, buvęs 
Mussolinio laikraščio redak
torius, gyvena Romoje. An
ksčiau buvo pranešta, kad 
jis buvęs užmuštas priešfa- 
šistinėse demonstracijose.

Vokiečiai turi 26 
divizijas Italijoj *

BERNAS, rugp. 22 — Ra
portai iš Italijos pasienio 
sako vokiečiai Italijoj da
bar turi maždaug 26 divizi
jas j šiaurę nuo Appenines 
kalnų, Po upės apylinkėj.

Taipgi pranešama, kad 
dabartiniu laiku vyksta di
delis judėjimas nacių karei
vių į antraeiles pozicijas nuo 
Udine iki Mestre, nuo Bre- 
scia iki Lodi, ir nuo Piacen- 
za iki Vercelli.

STREIKUOJA 2,000 
BRITŲ ANGLIAKASIŲ

LONDONAS, rugp. 23

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ŠIAURĖS AFRIKOS—

Amerikos lėktuvai nuolat 
atakuoja geležinkelių lini
jas aplink Napolį, Italijoj.

IŠ WASHINGTONO —
Karo maisto administraci- Du tūkstančiai Glamorgan- 
ja sako dar dvi savaites bus shire angliakasių streikuoja 
jaučiamas sviesto trūkumas, ir reikalauja didesnio atly- 

IŠ EUROPOS
radio pranešimu.

- Ašies ginimo. Kiti jų sako kasyk- 
są jungi- los nemoka jiems valdžios 

ninku kareiviai jau išlipo nustatytą minimumą. Ang 
Italijoje ir Kretoje, ši ži- liakasių unija neremia strei

ko.

Balkanų valstybės 
ieško išėjimo iš karo

BERNAS, rugp. 22 —
Balkanų valstybės šiomis 
dienomis pavedė savo pro
pagandą išėjimui iš karo. 
Jos nupiešia save kaip ne
kaltas valstybes, kurios bu
vo įveltos karan priš savo 
norą. Jos pasiruošusios pa
sitraukti iš karo, bet nori 
gauti sau geras sąlygas.

• ■ —— ■ ■ ■■■■— ■ m ■ii" ■■ i ——■——
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šilta. Gal bus lietaus.
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(Tęsinys)
Gražiausia USA bažnyčia

Dėl skonio ginčytis nega
lima, bet galiu kirsti lažy
bų iš gero kiekio dolerių — 
Jei nuvyksite į Buffalo ir 
pasiekę Lackavanna įsižiū
rėsite į nepaprasto puiku
mo bažnyčią “Our Lady of 
Victory”, pripažinslte, ką 
vietiniai sako, kad tai gra
žiausia USA bažnyčia-

Viduje — vien marmuro 
sienos, šv. *Kryžiaua stotys 
— iš vieno marmuro gaba
lo ir kiekviena kaštavo po 
5,000 dolerių. Puikiai ant 
galingų piliorių paremta di
džiulė darni kopula. Nerasi 
rankai vietos padėti, kur pir
ma menininkas rankos ne
būtų pridėjęs ar tai freską, 
ar kokį ornamentą ar ką 
kitą gražaus padarydamas. 
Aplinkui visą bažnyčią iš
rašyta lotyniškai Marijos 
litanija. Esu daug bažnyčių v

UJjELilNKAS11S VKAUGAS, CtllCAtHJ, 1BIANOIS
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JURININKŲ VEDYBOS “IN CORPORE

ir vaikų prieglauda, su apie
300 vaikų.

— Pasitaiko, — pasakojo 
mums vadovas, kad su
žieduotinis pameta apviltą 
mergaitę. Kur jai dėtis? Gy
venimas jos būtų sunaikin
tas, jai beveik nebūtų pro
gos vėl prisikelti. Bet da
bar — ji čia. priimama. Nie
kas nežino, kur ji yra. Ji 
čia gyvena, padeda globoti 
mažutėlius ir našlaičius, pa
ti gauna seserų vienuolių 
globą ir savu laiku, palikus 
mums auklėti kūdikį, pati 
vėl grįžta į gyvenimą, tik 
su naujomis pažiūromis ir 
nauju nusistatymu. Ir to
liau taip jos moka tvarky- i0 Officer’s Training School, Northwestern universitete, nutarė baigus mokslą susi- Amerikoj yra daug. Reikė- 
tis, kad antru kartu 
mus begrįžo gal tiktai 
lios per eilę metų.
Kasdien kaštuoja 
1,700 dolerių

O ši įstaiga per trisde- 
pasauly aplank^'betT'iSky-! šlmts M viršum meh* Pri' 
rus šv. Petro ir Povilo, Ro- «laudS aPie Į°I^° 
moję, nei viena tokio įspū
džio nepadarė. Jos pastaty
mas kaštavo daugiau, kaip 
du milijonu dolerių.
Benamių namai

Aplink tą puikią baziliką 
vainiku supa desėtkas na
mų, kuriuose priglaudžia 
tas motinas ir kūdikius, ku
riems namuose nėra vietos.

Čia dirba 45 seserys, 10 
brolių, 165 nursės ir 50 gy
dytojų. Tai grynai katalikų 
aukomis išlaikomos Įstaigos, 
kuriose dabar yra ligoninė

pas 
ke-

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE 
divideAtų

RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas 

4% 
1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— taikia — 

RYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit aupaa- 
člotl Derančiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluoM nno 
patrūkimo Mdoa.

8PECIAE —
ISkirpkite Sj skelbimą ir pridie

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes su teiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMANK MINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų. 

NfiRA KO GERESNIO U2

Creetor of Custom Appllaness for 17 yrs.
M S. STATĖ, RM. 910. STA. 41AS 
Mis 1« AM. Tll 5; Mon.. Frt. "Hl S p.M. 

Hotorday 111 1. Sandas * *• 4.

Ms yra specialia rarslnlmo bandymas Tr 
nabas kitom lalkraACtaoae. Talpcl. Ms 
pasiūlymas nebus atkartotas.

. parapijomis, ligonius, etc., tų tiktai, kad susirastų 200 
net neturiu laiko važiuoti į tokių geradarių ir seserys 
Pacifiko pakrančius, • taip 
pat neturiu laiko vežti sese
ris Pranciškietes lankant 
lietuvių šeimas, kad pamo
kinti vaikus lietuvių kalbos 
ir tikybos. Yra seserų, ku
rios sugebės mašiną vairuo
ti geriau negu aš, tiktai bė
da, kad jos neturi pinigų 
mašinai įsigyti.

Žinoma, yra turtingų žmo 
nių, kurie išgalėtų nupirkti 
mašiną ir seserims dovano
ti, bet kiekvienas ir turtin
gas žmogus turi savo rei
kalus, ir būtų sunKu paau
koti tam tikslui tūkstantį 
dolerių. Bet ar sunku būtų

galėtų nupirkti nors pavar
totą mašiną lankymui lie
tuvių šeimų ir išpildymui 
savo misijos. Jau atsirado 
Los Angeles keletas asme
nų, kurie paaukojo šiek tiek 
tam tikslui. Jau turi šimti
nę, bet dar trūksta devynių 
šimtų- Aukas prašome siųs
ti tiesiog Seserų Pranciškie- 
čių vardu:

Franciscan Sisters

Penkiolika jūrų, kadetų, kuriems buvo uždrausta vestis iki nebaigs reikalingo moks- paaukoti .penkinę? O tokių 
MnriVuupetarn nni vprsitpfp nntarS haicnisi mokslą susi- Ampynlrn-t vrs d ari p1 Kpilrp-

1742 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles 6, Calif.
Seserys už aukotojus au

kos savo maldas ir mels 
Dievo, kad Jis šimteriopai 
atlygintų.

Prelatas J. Maciejauskas

mių ir apie 3,000 našlaičių. 
Čia jie išmoksta, amato, ga
besni išeina mokslus. Taip, 
kad dabar yna iš čia kilusių 
advokatų, mokytojų, net vy- 
riausis tos pačios ligoninės 
gydytojas.

Kūdikiai, po geros egza- 
minacijos rasti sveiki, ati
duodami įsūnijimui. Kili čia 
pat yra išmokomi batsiu
viais, spaustuvininkais ir t. 
t. Buffalo mieste paaugu
siems yra bendrabutis, kur 
jie dirbdami gyvena, kol su
laukia 21 metų ir tada pra
deda savystoviai gyventi, 
veda ir pan.

Kaip čia didelis darbas 
daromas, galima spręsti iš 
to, kad šių įstaigų palaiky-

tuokti “in corpore”. Kaip tarė, taip ir padarė. Čia matome tik dalį jūrininkų su savo 
sužieduotinėmis. (Acme-Draugas Telephoto). ■’*' 1

u.i--------------------------------------------
darbui. Mūsų miestas 'yra 
taip didelis, ka<X. ’^ofecįąihas 
aplankyti visas ^idbivių šei
mas, eidamas pėsčia^, su
laukčiau ne 75’ metui ‘ am
žiaus, bet 85. Tddelt aš; ne
pasitikėdamas, kad tiek me
tų gyvensiu, turiu sau įsi
taisęs Buicką, kuris mane 
greičiau nuveža per pusę va
landos negu Rietavo kuni
gaikštis Oginskis galėjo su 
savo arabais nuvažiuoti per

mui kasdien reikia išleisti IX Į AnflplAC 
lV700 dolerių. žiemą per/* 
dieną anglių sudeginama 20 padangės 
tonų. Neturtingieji iš mies- 
to veltui gfe.una gydymą, kas 
sudaro apie 12,000 dol. me
tams išlaidų.

Dabar ta artimo meilės 
darbams tarnaujanti nuosa
vybė siekia 25,000,000 dol. 
vertės, ją sudėjo ir palaiko 
katalikai savo aukomis. Be 
10 namų čia, įstaiga dar tu
ri 525 akrrių farmą, kem
pes kur apie 100 vaikų atos- 
togauna, dvi misijų mokyk
las su apie 850 mokinių.

Ir tam visam milžiniškam 
darbui davė pradžią ir iš
vystė tik vienas žmogus — 
tėvas Baker. Neveltui po 
gražiąja bazilika yra įtai
sytas jo muziejus, kur te
bematyti jo darbo kamba
rys, jo miegamasis, o ligo
ninėje, iš po stiklo į atei
vius žiūri vaškinė jo pomir
tinė maskė. K. J. Prauskis

Dvidešimtasis amžius, tai 
patobulinto susisiekimo am
žius. Niekas dabar nekeliau
ja kaip seniau, pasikinkę ra
guotus jaučius arba arklius. 
Visi naudojasi greitesniais 
susisiekimo būdais: geležin
keliais, automobiliais ir net 
lėktuvais. Taip pat norėda-
mi perplaukti per plačius^ vilandas;
vandenynus niekas neima 
pavyzdžio iš Kolumbo ir ne
plaukia būriniais laivais, bet 
naudojasi patobulintais, grei 
tais garlaiviais.

Būtų net pašiepimo, pa
juokos vertas tas misionie
rius, kurs keliautų į toli
mesnius kraštus su misijo
mis, eidamas pėsčias, taip; 
sakant “per pądes apostolo- 
rum.” Mūsų gyvenimas per 
trumpas, kad galėtumėm 
gaišinti laiką kelionei, nesu
vartodami jo tikram misijų

X.

Aš turiu savo mašiną ir 
turiu savo darbą — lankau

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4748

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
nuo Rugsėjo ,13 d-, Į943 ,m. - 

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 

2423 VVest Marąuette Road
J

DR VAITUSH, OPT.

I

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

Mane 26 metų pnktikavinM 
jūsų garantavimu 

Optometrieally Akių SpeefallstM
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma-

M-

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
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

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

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofteaa ir Akinių Dtrbtnvi 

3461 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

EXTRA! EXTRA!

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, O.D.________

DR. S. VVEINE, O.D.

ARTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 353f <į 
h 
. i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STRLKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS;

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

Office taL YABds 4787 
Namų teL FBOipect 1930

Tel YARdi 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

- ..£

Ofiso teL VIRginia 0036 
Besidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. 14 

Trečiadieniais pagal sutartį

liausiąs klaidas. Speciali atyda 
creipiama j mokyklos vaiku*,

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys "'■tttaiaa mm be akinių. Kaina pigfaai kals 
pirma.

4712 South Ashland Av.
Ph<MM YARDS im 

Jaunuoliai, kurte nepriimami 
karo aviacijos skyrH- ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolor 
blindnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

i

L

IV.

Terųjainytas 
Vardas ir 
.adresas

< J

-UeGiMflkaa 
Žydukas 

f- m;:*

N. KANTER,

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

REMKITE 
( SEN’A 
LIETUVIU 
DRAUG4

TeL YABds 592L
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I
i

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼ 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TeL OANal 0887 
B«. tel* PROspeet 8689

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

Besidancija: 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakarą

TeL YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS
gydytojas ra chibubgas 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MLDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki SiO vsi. rak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poniai,

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūaų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 018 Jos M. Moteris, Sec’y. 8288 80. HALSTED ST.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS IENOMS

NUOŠIMČIO EATOMS.

/%" HBfRAi fnnHiHG'.

Čia
0*
Su r* 
of 
Mėty

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugoklto jas, leisdami 
liagesmlnuotl ja* modernliklauata 
metodą, kuria regėjimo mokalae 

sali ruteiktL
M METAI PATYRIMO 

prtrtaklnM? akintų, kurie pašalina 
vte* aklų Įtempime. ..

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

OPTOacn MOTAI
1801 So. Aahlaud Avenue 

Kampas lS-toe
Tetetmmet CABAL OMS, eMoagt 

OVUO TALAnx>Rt
Kaadlen • a m. iki >:8« p. M. 

Tredtad. ta- Mite A a m. 
1X1 T:M p, m.

i

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzte 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penktu Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Sekmadieniai* pagal anattarim^,

Ofiso TeL............... VTRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir R* k™ titr suMtariua

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Šeštadienis, rūgp. 21, 1943 L t e. •

MOTI-R1S HELP WAATED MOTERYS

Acme SteelVyskupas
[A MOTERŲ

DIRBTUVES Company

Du vyskupai aplankė 

rusų belaisvius
Vatikanas. ______

Andrea Cassulo, popiežiaus 
nuncijus Rumunijai, aplan
kė rusų karo belaisvius 
kempėse ir ligoninėse, ku-

Odessa regijone.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

i

■i

.t
MARCIJONA YUREVIČIENE

(Duktė mirusių Antano ir Magdalenos Klimų)
Gyveno 931 West 33rd Place. Mirė Rugpiūčio 21 d., 1943, 

4:45 vai. ryte.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Jurbarko 

parapijos, žindaičių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Kazimierą; 2 sūnus 

Tamošių ir marčią Marijoną, ir Raymond; anūkes Dianą ir 
Sandrą; 5 seseres—Marijoną ir švogerį Kazimierą Sirus, Oną 
ir švogerį Antaną Urboną, Domicėlę ir švogerį Benediktą 
Vizgirdą, Beatriče ir Margaret; 4 brolius, Antaną, Clifford, 
Juozą ir St. Sergt. Frank, U.S. Kariuomenėje; švogerį Antaną 
Slauter ir šeimą; švogerį Joną Grigą ir kitas gimines.

O Lietuvoje paliko uošvį Tamošių Jurevičių; brolienę 
Leonorą; švogerį Joną Yurevičių ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antanas M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avenue. „

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Rugp. 25 d., 1943 m. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa- 
žįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras, Marčios, Anūkės, Seserės, švogeriai, 
Broliai, Uošvis, Brolienė, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: Antanas M. Phillips. Telefonas: 
Yards 4908.

a

i

K rAPGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

MONUMENT CO.Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEEN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Labai geros rūšies moterų kali Intai, kailiukais papuoštais arba 
cloth 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

Vyskupas nuliam Cob- 
j ben, apaštališkas vikaras į 
Suomijai, taip pat aplankė 
rusų karo belaisvius Suomi
jos karo belaisvių stovyklo
se. Vyskupas belaisviams 
davė dovanų, įskaitant mais- 
tą ir drabužių. Taip pat ga
vo pažadėjimą, kad kunigai

rios randasi Rumunijoje ir I bus leidžiami aplankyti ka
talikus belaisvius.

A

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRŠ 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 Dirbtuvė:

VENETIAN

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelžs—mūsų Specialybė.

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dienų ir naktį šiftai. Atsišan- 
kit asmeniškai nuo $:$• ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKLA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

bo-
i

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATTONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

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

1409 S. Cicero Avė.

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.

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

MAŠINOMS OPERATORIŲ
BULIARD BORING MILL 

ENGINE LATHES 
TURRET LATHES 

Reikalingi dirbti dirbtuvėje vakari
nėje dalyje miesto. Gera transpor
tacija. Atsišaukite j
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St

Mūsų idėjos priklauso nuo 
amžinybės, o mūsų veikimo 
formos nuo mūsų dienų sko
nio. — Prof. Eretas.

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

DARBININKŲ
DAUGUMA DARBŲ ATDARA 
MUSU DIRBTUVĖJ DARBININ
KAMS IR PAGELBININKAMS 
DARBŲ VISI SU PROGA JSEDIR- 
BIMO. PASTOVUS DARBAI. 6 
DIENŲ SAVAITE. SVARSTOMA 
ALGŲ PAKĖLIMAS 4 KARTUS 
I METUS. ATSIŠAUKITE:

Taylor Forge &
Pipe Works

1409 S. Cicero Avė.

REIKLA ATTEŲ
DARBININKŲ — BUČEMŲ

Svarbioj karo pramonėje. P*tVTU- 
sių ne patyrusiu. Dienomis dar- 

mokestis. apmoka- 
ir

bai. Viršlaikio 
mos atostogos. Seniority teisės 
kitokia pagelba.

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

l

I

STIKLŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai 
65c į vaL pradžioje. Matykit Mr. 
Dili.

HOOKER GLASS & PAINT 
tMFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL. 
' $7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

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

CROTTY BROS.
5335 S- VESTERN

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

3822 W. LAWREN€E AVĖ.

SVARBIAI KOMPANIJAI
REIKIA

NEPATYRUSIŲ VYRŲ
štai proga netik pagelbėti karo 
eigai bet ir užtikrinti sau PASTOVŲ 
darbų kada karas pasibaigs. 40 vai. 
savaitėje su laiku ir puse už virš
laikį. Puikios darbo sąlygos ir gera 
mokestis su proga jsidirbti.

MR. R0WE

EUGENE DIETZGEN & CO. 
2425 Sheffield Avė.

(2400 NORTH — 1000 WEST) 
LINCOLN 3300

ŠTAI YRA
PROGA 1

100% KARO DIRBTUVĖJE
DĖL

NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
Mes išmokinsim jus gerai sekan
čiuose amatuose. kaipo: 

MOLDERLAIS
(Svnthetic Gumo) 
SATURATORS 

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

Victor Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį.

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Shcrūlan Rd.

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
Išmokti dirbti prie kon vertų 

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

CENTRAL ENVELOPE
AND

LITHOGRAPH CO.
426 S. CUNTON

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus

Ar Suvirš
$28.60

Už Savaitę Pradžioj 
$31.20 

PO 30 DIENŲ 
PATYRIMO NEREIKTA 

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk

I

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 -- - 
kitę

po trumpos tarnystės. Atsišau- 
prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
S26 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.

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

TERMINAL RESTAURANT
252* N. Kedzie Blvd.

Spaulding 1637

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

847 W. Jackson Blvd.

MERGINŲ — MOTERŲ
PATYRUSIŲ AR PRADINIŲ

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

ARMATURE WINDERS 
SOLDERERS 
TESTERS IR 

INSPEKTORIŲ
Gera mokestis, pastovūs darbai su 

proga jsidirbimo.
FRACTIONAL MOTORS CO. 

1501 N. Halsted St

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
ATSIŠAUKITE 

PILGRIM LAUNDRY 
1711 Mllwaukee Brunsvick 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.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Mokestis $77 iki 680 j mėnesį- 

Kreipkitės prie Housekeeper. 
EDGEVATER BEACH HOTEL 

534* Sheridan Rd.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UiDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

VIRŠ 17
Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POTT-STO LATRAS 
CAFETERUA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

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

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

MERGINOS — MOTERYS
8 vaL į dieną — pastovūs darbai, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCLATES, INC.

1838 W. 33rd St.
Lafayette 2456

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ 
VYRAI

DARBININKAI
VAIKINAI

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tanėiaie 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 TUOJAUS 
SHERMAN KLOVE CO. 

3531 W. 47TH ST.
APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuo jaus Reikalingi—
★ TOOL AND DIE MAKERS
★ PUNCH PRESS

OPERATORS
★ ASSEMBLERS— 

VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvų darbų.

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 
žemos 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 vai., 
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 W00D INDUSTRIES, 

INC.
301 W. 37th St

PORTERIŲ — DIŠIŲ PLOVRJŲ 
TAIPGI VYRŲ IR MOTERŲ 

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

CROTTY BROS. COMMISSARY 
PRESSED STEEL CAR CO. 

13«th * Brandom Avė.

BORIN ART
PRODUCTS CORP.

Wants
GIRLS AND W0MEN 

ALSO LABORERS
GOOD STEADY JOBS. APPLY 

BORIN EMPLOYMENT OFFIEC

1331 S. CICERO AVĖ.
PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IK MOTERYS

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.

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

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

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

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

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

ACME

STEEL CO.
134th — Clark St

CHICAGO

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — MEDINIS NA
MAS, 3 f lėtų —.5, 6 ir 4 kamba
rių (4 kambariai randasi atike) 
garadžiai, lotas 37% x 125 pėdų. 
Rendos gaunama $120.00 j mėnesį 
ir yra pačiam savininkui gyvenimas. 
Randasi geroj apielinkėj, pusė blo
ko nuo parko ir pusė bloko nuo 
gatvekario ir krautuvių. Kaina — 
$9.000. Kreipkitės prie SAVININKO 
6616 S. TROY STREET, CHICAGO.

PARSIDUODA
2649 W. 4Xrd ST. — $300 įnešus Ir 
balansų mokant po $30 į mėnesį 
nupirksit Storų ir 4 kambarių namų 
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.

Kas dažnai skaito, tas pa- 
Kaip gamta kultūros ne

tvarkoma virsta neproduk- 
taip kultūra, nu 

stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
v>”).
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Už pergalę ir pastovi? laiką
Didelė vieša malda už taiką ir pergalę, ir kad pa

saulis grįžtų prie krikščioniškos kultūros, įvyks rug
sėjo 12 dieną vakare, Soldier Field stadione. Tai bus 
Šventoji Valanda.

Šiomis dienomis Chicagos arkivyskupas Samuel A. 
Stritch padarė viešą pareiškimą pirmoje spaudos kon
ferencijoje, kurioje buvo pranešta apie trečią metinę 
šventą valandą, ir davė supratimą apie pastovią taiką.

Chicagos arkidiecezijos galva savo pasikalbėjime su 
skaudos žmonėmis įspėjo pokarinius planuotojus apie 
taiką.

“Pasaulyje taikos metu neturi rasti vietos jokios for
mos diktatūra. Diktatūra yra grąsinimas visoms teisin
gai galvojančioms tautoms. Mes kovodami fašizmą, ne
norime patys tapti fašistais. Mes turime daryti skirtu
mą tarp komunizmo ir Rusijos, ir mes turime saugoti 
tuos dalykus, kurie padarė mūsų kraštą didelį.”

Tikimasi, jog šventoje Valandoje dalyvaus daugiau 
kaip 175,000 vyrų, moterų ir vaikų, kur taip pat įvyks 
patriotinė programa.

Šventą Valandą ruošia Chicagos arkidiecezijos Šv. 
Vardo draugija, kuri turi 175,000 narių.

Šventos Valandos laiku bus meldžiamasi už Ameri
kos pergalę ir už pastovią krikščionišką taiką.

Paklaustas arkivyskupas Stritch, kuris vadovauja 
daugiau kaip milijonui katalikų apie pastovią taiką, 
jis pareiškė:

“Taikos darytojai pokarinėje konferencijoje turi ne
išleisti iš minties, jog pastovi taika galima įvykdyti 
tiktai su krikščioniškais veiksmais. Jie turi laikyti min
tyje dvasines vertybes. Kad taika, būtų teisinga, val
džios turi reikalauti ne tik pripažinimo, bet ir veiksmu 
palaikyti žmoniškas teises. •

“Neturi būti žmonių eksploatavimas. Taikos daryto
jai turi atsiminti, jog tvirtos tautos privalo apginti silp
nas tautas. Jie turi žiūrėti, jog mažos tautos netaptų 
kaipo įrankis didelių tautų.

"“Kolonijos privalo būti tvarkomos vietos gyventojų 
gerovei, o ne išnaudojimui. Taikos darytojai privalo 
paruošti planus, kad atsilikę (retared) žmonės rastų 
tinkamą vietą tautų šeimoje.

“Laisvė prekybos kelių yra kaipo kiekvienos tautos 
laisvės dalis. Reikia rūpintis vieša gerove, o ne komer
cializmu. Neturi būti vietos politiškam absoliutizmui.”

Arkivyskupo Samuel A. Stritch pareikštos mintys 
yra nepaprastos svarbos ir reikšmės. Jis aiškiai už 
visų tautų Laisvę ir nepriklausomybę stovi.

Susipratusių krikščionių nė pals velnias v 
neįveiks . . ’ 'j . \

Gyvename nepaprastą laiką. Daugelis skundžiasi pras 
tais laikais. Kada mes skundžiamės, kad prastas lai
kas, kad šiurpus gyvenimas, atsiminkime, jog tada 
mes patys parodome kas mes esame. Kokie mes patys 
esame, tokį turime ir gyvenimą, nes žmogus yra gy
venimo kūrėjas, tvarkytojas. Jei pavieniai asmenys y- 
ra palaida bala, o dar kiek joje purvo, tada esti visuo
menės ir tautos gyvenimas palaida bala, turinti daug 
purvo.

Bet gyvenimas turi būti harmoningas, tvarkingas, 
gražus, o tuo pačiu ir krikščioniškas. Jis bus toks, jei 
mūsų galvos, širdys, valios, rankos ir kojos bus per
sunktos krikščioniška dvasia, jei mes kiekviename žmo

guje matysime brolį ar seserį, tada pasaulio veidas bus 
kitoks.* Daug žmoniškesnis ir malonesnis.

Dabar vyksta karas. Visų akys yra nukreiptos į ka
ro laukus, kur yra jūsų sūnūs ir vyrai. Jie lieja kraują 
ne tuščiam reikalui, bet kad būtų tvarkingesnis ir žmo
niškesnis gyvenimas.

O mes namie irgi neturime apsileisti. Nąmų frontas 
yra didelė tvritovė, jei būsime apdairūs, jos nė pats 
velnias nesugriaus.

Ypač šiais laikais reikia katalikams daug apdairumo, 
susiklausymo, išminties ir pasiaukojimo. Tai yra sąly
gos, be kurių niekur negalima žengti. Katalikžfins da
bartinis gyvenimas uždeda didesnę pareigą, negu bet 
kada rūpintis savo vaikų krikščionišku auklėjimu. Svar
bu, kad chaoso ir netvarkos amžiuje išaugtų ir būtų 
išauklėtas sveikas ir su krikščionišku nugarkauliu jau
nimas, nes jis po karo turės sulošti labai svarbią rolę 
viešame gyvenime. Todėl be jokios abejonės tėvai ir 
motinos pasirūpins šiais mokslo metais, kad jų vaikai 
lankytų katalikiškas mokyklas, kurios duocL tikrą pa
žiūrą į gyvenimą ir išauklėja jaunimą ne nendrėmis, bet 
ąžuolais, kurių jokia audra neįstengs parblokšti. Tai 
viena.

Antra. Šiandien komunizmas varo smarkią' propa
gandą. Mes prieš komunistinę bangą turime paleisti 
krikščionišką bangą, ne bet kokią, bet stiprią ir ga
lingą, kad visi žmonės būtų žmonėmis, o ne kokiais 
pastumdėliais, kaip kad yra diktatūriniuose kraštuose.

Trečia. Į mūsų rankas neturi patekti joks komunisti
nis raštas ar laikraštpalaikis, kuris neturi savo nuo
monės, o tik vergiškai kloniojasi diktatūros stabams. 
Mes esame krikščionys, demokratai, laisvės žmonės, to
dėl mes nieku būdu negalime palaikyti savo centais 
komunistinių laikraščių, kurie griauna krikščionybės 
ir demokratizmo pagrindus, o tuo pačiu ir žmoniškumą

Po viso to kas pasakyta seka išvada:
Jei norime turėti įtakos į viešą gyvenimą, reikia dau

giau krikščioniškos išminties, tvirtesnio krikščioniško
jo nugarkaulio, daugiau apdairumo, stipresnės krikš
čioniškos propagandos ir veiklesnio gyvenimo. Niekas 
krikščionies neturi vedžioti už nosies, bet jis turi vado
vauti gyvenimui, nes krikščioniški dėsniai yra teisin
giausi ir stipriausi.

Raudonasis Kryžius kovos lauke
Kai tik Jungtinės Tautos įžengė į Siciliją, septynias

dešimt Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbininkų ėjo 
kartu su amerikiečiais kareiviais pirmyn. Kiti tęsė sa
vo pareigas linijose, kur yra daug pavojaus. Raudonojo 
Kryžiaus darbas yra gailestingumo tarnyba,

Raudonojo Kryžiaus darbas yra didelis darbas. Nau
joje Kaledonijoje, Australijoje, Indijoje, Anglijoje, kur 
tik yra Amerikos kareivių, ten taip pat yra-ir Raudo
nasis Kryžius. Teikia didelę pagalbą sužeistiems ka
reiviams.

Amerikos Raudonasis Kryžius turi labai gerą vardą. 
Mūsų pareiga yra remti Amerikos R. Kryžiaus gražią 
ir šaunią veiklą.

' SPAUDOS APŽVALGA j
Tiesos žodis apie sovietų diktatūrą

Max Eastman straipsnyje, tilpusiame “Reader’s Di- 
gest” žurnale, skaudžiai smerkia ir pašiepia tuos leng
vatikius amerikiečius, kurie netiki į komunizmą, bet 
vergiškai tūpčioja prieš komunistinę Rusiją. Jis aiš
kiai įrodo, jog sovietai yra įsteigę griežčiausią pasauly 
diktatūrą.

Max Eastman rašo, jog reikia Rusijai teikti kiek tik 
galima militarinės pagalbos, reikia teikti pagyrimą jos 
žmonėms ir kareiviams; su jos vyriausybe elgtis ko man
dagiausiai. Bet jis pabrėžia: “jei tikim į demokratiją — 
nežiopsokime ir neskystimaukime. Į Amerikos skysti
mą vimą Kremliuje žiūrima kaip į “buržuazijos susmu
kimą”.

Max Eastman pastebi, jog stebėtinas mūsų įtakingų 
žmonių, žurnalų ir laikraščių skaičius prieš Rusiją tik 
tūpčioja. Atrodytų, jog Stalinas yra kokia tai dievybė, 
kurios rankose yra viso pasaulio likimas. “Neprasitar
kite nė žodelio prieš Staliną, nes jis gali mūsų tankų 
nepriimti!”, taip, rodos, kai kurie nusiteikę. Tokią nuo
taiką aš skaitau, rašo Eastman, diplomatiniai bepro
tiška, moraliai bejėgiška ir šios šalies demokratijos gy
vybei pavojinga. Įžiūrėjimas dorybių žiaurioje Stalino 
valdžioje yra pačiu svarbiausiu daugelio inteligentų ir 
valdininkų užsiėmimu.

Kai kas galvoja, kad Rusijos konstitucija •garantuo
ja” religijos laisvę. Tikrenybėje Rusijos konstitucija 
jokios laisvės negarantuoja. Ji tik garantuoja rusų ko
munistų partijai diktatūrą, specialiai tai pabrėždama.

Max Eastman rašo, jog “konstitucija, kuri suteikia 
absoliučią diktatūrą vienai mažai, kad ir disciplinuotai 
partijai, negali niekam kitam jokios laisvės garantuoti,

JAPONŲ PALIKTI GRIUVĖSIAI MUNDOJE, SOLOMONŲ SALOSE

Amerikos marynai apžiūri vieną iš daugelio japonų didelių karo lėktuvų, kuriuos 
Amerikos oro jėgos sunaikino, kuomet buvo vedama kova už išmušimą japonų iš Mun
da bazės. Ne tik lėktuvų, bet ir kitokių japonų ginklų randama sunaikintų toje apylin
kėje. Mundą amerikiečiai užėmė pradžioje šio mėnesio. (Acme-Draugas Telephoto).
išskyrus partijos yadą... Mūsų lengvatikiai kairiaspar- 
niai mėgsta apibudinti šį totalitarinį; dokumentą kaipo 
aspiraciją, tai yra siekimą bei žygiavimą į demokratiją. 
Tikrenybėje toji “aspiracija” nė kiek negeresnė už klas
tingą Hitlerio “plebiscitą”. Tai išmėginta ir patobulin
ta priemonė pastoviai žmonėms klaidinti Bet nėra nė 
mažiausio reikalo, kad ir mes duotumės klaidinami.”

Max Eastman pabrėžia, kad tikrumoje Rusijoje nėra 
ir negali būti ne tik politinės, bet ir ekonominės demo
kratijos. Tai yra tik išnaudotojai ir išnaudojamieji. Pir
mieji susidaro iš vieno “boso” ir jo pagelbininkų (200,- 
000 feodalinių ponų, iškeltų yirš pavergtųjų), kurie kon
troliuoja valstybę ir gyvena kaip tinkami. Jie sudaro 
naują išnaudotojų klasę. Tad vadinti sovietų santvarką 
“ekonomine demokratija” yra gryna nesąmonė. Ten 
dirbtuvėse nėra nei lygybės nei laisvės. Neleistina or
ganizuoti nepriklausomas unijas, nevalia streikuoti nė 
kitur darbų ieškoti. Darbininkai pririšti prie mašinų. 
Algos, proporcionaliai su pragyvenimo brangumu, men
kesnės negu caro laikais.

Tenka priminti, jog Max Eastman gerai pažįsta so
vietų Rusiją, jis ten gyveno.

16 metų jaunuolis 
rašys knygą

Peoria, UI. — Staff Sgt. 
Clifford Wherley. 16 metų 
amžiaus, kuris 21 kartą da
lyvavo Afrikos ir Italijos 
užpuolimuose iš oro, grįžo 
pereitą penktadienį į namus. 
Jis pabučiavo savo mitiną 
ir užmiršo, kad motina ati
dengė jo amžiaus metus. Kai 
oro jėgų viršininkai sužino
jo, kad lakūnas teturi 16 
metų; jis buvo garbingai at
leistas iš armijos.

Sakoma, kad jaunuolis da
bar rašys knygą, pavadintą 

i “Babes in Armor”. pagal tą 
, knygą bus pagaminti juda- 

. mieji paveikslai.

DIDŽIULIS KONCERTAS
ONA KASKAS - KATKAU SKAITĖ

METROPOLITAN OPEROS ARTISTE
— IR —

RAPOLAS JUŠKA
BUVĘS PHILADELPHIJGS OPEROS ARTISTAS 

DAINUOJA TT. MARIJONŲ NAUDAI
CIVIC OPERA HOUSE

Sekmadienį, spalių 3 d., 1943, 3:30 po piet
----- BILIETŲ KAINOS: — $ .55; 1.10; 1.65; 2.20; 2.75; 3.30.-----
VISOS VIETOS REZERVUOTOS. BILIETŲ GALIMA ĮSIGYTI:

1. West Side:
Draugo administracijoje, 2334 S. 
Oakley Avė.
Metropolitan Statė Bank, 2201 W. 
Cermak Rd.
Ig. Sakalas, 2056 W. 23rd St.
C. Druktenia, 2202 W. Cermak Rd.
M. Aitutienė, 2203 W. Cermak Rd.
M. Jasnauskienė, 2259 W. Cermak 
Road.

2. Cicero:
Rev. E. Abromavičius, 1515 S. 50th 
Avė.
Dr. P. Atkočiūnas, 1446 S. 49th Ct.
A. Mondeika, 1616 So. 49th Ct.
V. Mozerienė, 1603 So. 50th Avė.
S. Petraysiadnė, 1603 So. 50th Ct.

3. Meirose Park:
K. Kantautas, 903 W. 20th Avė. 
A. švilpauskįenė, 103 N. 20th Avė.
J. Žvirblis, 1513 35th Avė.

4. Nortb Side:
J. Lebežinskas, 1615 N. Wood St.
V. Daugirdienė, 1615 N- Wood St.
V. Rėkus, 1905 Wabansia Avė.
A. Balčiūnienė, 6502 N. Leavitt St.

5. Aštuonioliktoj:
P. Ivanauskienė, 726 W. 18th St.
O. Bukantaitė, 907 W. 20th PI.
V. Galnaitė, 717 W. 18th St.
T. Stučinskienė, 671 W. 18th St.

6. Chicago Heights:
Kun. P. Katauskas, 285 E. 14th St.

7. Bridgeport:
A. Leščinskienė, 3448 S. Union Avė.
R. Mazeliauskienė 3259 S. Union avė
A. Vaišvilienė 1106 E. Marquette Rd.
P. Juška, 3347 S. Lituanica Avė.
A. Pocius, 3252 S. Halsted St.
V. Balanda, 3249 S. Morgan St.
A. Antikauskaitė, 3427 S. Lowe avė.
A. PhiUips, 3307 Lituanica Avė.

Neatidėliokite bilietų įsigijiaao.

8. Town of Lake:
O. Srųbienė, 4628 S. Marshfield Avė
P. Turškienė 4639 S. Hermitage avė,.
E. Banaitienė 4526 S. Marshfield a-ve

9. Marąuette Park:
A. Kalas, 2640 W. 69th St.
B. Nanartonis 6540 S, Campbell avė.
M. Varkalienė, 6315 S. Woicottave. 
A. Pukelienė, 6447 S. Washtenaw
J. Purtokas, 6425 S. Richmomnd^.
O. Prosevičienė, 2659 W. 71st St.

10. Brighton Park:
M. Navickienė, 4538 S. Washtenaw 
E. Sirvinskienė, 4541 S. 'Rockwell 
E. Juciutė, 4553 S. Fairfield Avė.
I. PaKettyrė, 4019 S. Artesian Avė.

11. Boseiand:
L. Paliulienė, 10805 Edbrooke Avė. 
E. Yančienė, 9917 Forest Avė.

_ A. Barisaitė, 10810 S. Edbrooke avė
12. South Chicago:

A. Snarskis, 610 E. 88th St.
A. Teličėnas, 819 E. 89th St.
K. Antanaitis, 545 E. 88th St.
O. Chepul, 7622 S. Dante.

13. West Pnllman:
Kun. M. švarlis, 12259 Emeraldave.

14. Indiana Harbor:
Kun. J. Naudžius, 3905 Fir St.

15. Gary, Indiana:
Kun. J. Martis, 1390 W. 15th Avė.

16. Maukegan, III.:
Kun. J. Cižauskas 730 S. Lincoin st.

17. Kenosha, Wis.<
Kun. P. Skrodenis, M.I.C., 5108th 
Avė.

18. Raciue, H’is.:
Kun. A. Ignotas, M.I.C. St. Casimir 
A. Sokelis, 1941 Case Avė.

19. Milwaukee, Wls.:
Kun. A. Mažukna, M.I.C., 1575 S. 
lOth St.

Dabar yra proga lengvai ir patogia 
kiekvienam įsigyti bilietų savoje kolonijoje. Dvi savaitės prieš koncertą 
bilietai bus parduodami tik Operos Rūmuose, N. Wacker Drive.

' KONCERTO EENGBIO KOMISIJA.-
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ocsuiuieuis, rugp. zi, Įtikto

Mazgelienė ir A. 
Lawson seserys iš Brock- 
ton, Mass., šiomis dienomis 
lanko Chicagoj trečią savo 
seserį — M. Juškienę, mo
tiną žymaus dainininko Ra-’ 
polo Juškos, Miazgelienės sū
nų Joną ir dvi dukreles, ku
rių viena, Filomena Mazge- 
lytė, liepos 16 d. priėmė Šv. 
Kazimiero seserų abitą ir 
paliko sesuo vardu Klemen
tą. Gi antroji, Lelija, lanko 
Šv. Kazimiero akademiją. 
Viešnios neužilgo grįžta į 
Rytus.

X Petronėlę Staražinskai- 
tę, 3336 So. Lituanica Avė., 
žinomą Bridgeport veikėją, 
šiomis dienomis būrys jos 
draugių pasveikino proga 29 
metų sukakties nuo atvyki
mo į Ameriką. P. Staražins- 
kaitė daug veikia labdaros 
ir idėjinėse draugijose ir be 
to stambiai medžiaginiai pa
remia kilnius darbus.

X žemaičiai ir aukštai
čiai, gyveną Chicago, Cice- 
roj ir kituose apylinkės mies 
teliuose per “Draugo” La-

DUSNKASTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTETNOTS 5

bor Day pikniką turės pro
gos vieni savo iėgas išban
dyti, kiti pasididžiuoti fizi
niu stiprumu. Piknike bus 
virvės traukimo kontestas. 
Laimėtojai dovanų gaus pus- 
bačkį alaus.

X Stefanija Ruplienė gim 
tadienio proga buvo pagerb
ta savo i........
draugių ir apdovanota. S. Į radienį, rugsėjo 7 d, 
Ruplienė yra pavyzdinga moj šiomis 9 vai. ryto. Pįrma- 
teris, veikėja Marąuette Pa- metės susirinks rugsėjo 3 
rke, išauginus pavyzdingą dieną, 9 vai. ryte, 
šeimą, kurios sūnus yra cho
ristas Gimimo Panelės Šv.
parapijos chore.

X Elena ir Jonas Geniai, 
214 West 107 St., šiomis die-, 
nomis gavo pasveikinimą 
nuo viršininko jūrų kadetų 
mokyklos Purdue universi
tete, kur jų sūnus Jonas mo
kinasi į jūrų oficierius. Vir
šininkas džiaugiasi tėvams 
dėl jų sūnaus gabumų. J. 
Genis, be to, nepaliauja la
vinęsis ir sporte-futobole ir 

Į yra jaunamečių to sporto 
treineris. Rugsėjo 18 d. jis 
su Navy tymu loš futbolą 
Great Lakęs kariuomenės 

Į stadione.
I

X Anna Baskas ir Rapolo 
Juškos koncerto tikietus No.

ma, taipgi M. Januškienė,. » 
J. Augaitienė, T. Čereškienė.

1 X A. Celkis, buvęs veik- 
gos vieni savo jėgas išban- lūs Ateitininkų draugovės 

narys, atsiuntė “Draugo” 
redakcijai laišką, kuriame 
prašo pasveikinti visus drau 
govės narius ir visus pažįs
tamus. Jis dabar randasi 
Barksdale Field, La.

X Šv. Kazimiero akade- 
skaitlingo būrio mijoj mokslas prasidės ant- 

L, šv. Mi-

X Jurgis ir Eleonora Ged 
vilai,
Avė., susilaukė antro džiaug
smo:
giasi ir veikėja E. Gedvilie
nė.

4639 So. Hermit>3ge

gimė dukrelė. Džiau-

X Agota Mozeikaitė iš 
Melrose Park pasekė pavyz
džiu kitų stambių katalikiš
kos spaudos rėmėjų patap
dama “Draugo” garbės na
re. Ji paaukojo katalikiškai 
spaudai platinti $100.

’ X Bronius Šatas, Antanas 
Pūtis ir Vyt. Klemka, buvę 
veiklūs Ateitininkų draugo
vės nariai, dabar tarnaują 
kariuomenėj, randasi kur 
nors Europoj, ar Afrikoj. 
Rašo, laukia momento inva- 

Sidėje įsigijo visa Sutkų šsilzijai į Italiją ir Vokietiją.
— ,..»,..x
Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė
*

KALTINAMA ŽMOGŽUDYSTĖJE

MM

x-'ši

■ 1
, S J' " -r am

sios 25 Hollywood kino 
žvaigždės, kurios važinės po 
didesnius miestus. Čikagie- 
čiams bus proga jas taip pat 
pamatyti.

Spaudos konferencijai 
Morgenthau pranešė, kad 
darbininkams uždėti vadina
mi pay-as-you-go taksai nė
ra skaitomi pirkimu bonų.

septicema. Prieš penkis me
tus Valentine sirgo ta. pa
čia liga ir turėjo net 25 
kraujo transfuzijas. D^bar 
nori gelbėti gyvybę kitai tos 
ligos aukai.

PASKIRTI ADVOKATAI 
PEELE BYLAI

ATSKRIDO IŠ TEXAS 
DUOTI KRAUJO

Pvt. Valentine G. Gotkin, 
aviacijos kadetas, San An- 
tonio, Texas, lėktuvu atskri
do į Chicago, kad aukoti 
savo kraujo Marie Barker, 
kuri serga staphylococcus

Valstybės gynėjas pasky
rė du savo asistentus Agnės 
Peele bylai vesti. Ši mote- 

i ris turėjo įsteigus prieglau
dą seniems žmonėms. Byla 
jai iškelta už tai. kad į prie
glaudą neįsileido sveikatos 
inspektorių ir žiauriai elgė
si su savo įnamiais-seniais. 
Byla prasidės ateinantį tre
čiadienį.

S

Joan Kiger, 16 metų am
žiaus, kaltinama nužudymu 
savo tėvo Carl, Covington, 
Ky., vice majoro, ir broliu
ko šešių metų amžiaus. Čia 
ji nufotografuota išeinanti 
iš tėvo ir brolio pagrabo su 
vyresniais savo broliais: Jo- čiosios paskolos bonų vajus, 
nu (kairėje) ir Juozu (deši-;U. S. iždininkas Morgenthau! 
nėję). (Acme-Draugas Tele- praneša, kad tai kampani- J 
photo) ' jai padėti yra pasižadėju-

| OT, TAI PAMATYSIM 
ŽVAIGŽDŽIŲ

Rugsėjo 9 d. prasidės

(

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MEKCHANDISE MART
For appointment call —

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

%&

- ' ' , . . .... '=^
YN 73 7C Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
A^**«^***Ll Namę Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORE 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažu, porčitj, viškę, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

-

Rekordas—

«

I
I

Budriko Moderniška Krautuvė

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

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
"VVCFE ĮOOO k. Sekmadienio va

kare 9 valandą..
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

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.

Jos. F. Biidrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Proves Wonderfui 
For Itching ’Skin 
Tosoothe itching, buming skin, apph 
medicated liąuia ŽEMO—a Doctorj 
formula backed by 30 yeara continu 
ous suecess! For ringworm symptoms, 
cczema, athlete’s foot or blemishes 
due to ertemal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
rold. One trial convinces. Only 35į. 
Also 60f and 31.00.->ZEMO

Marins soothes, cįesmes ind refreshes 
irritsted, reddened membranas esused 
by head colds, driring, winds, mories, 
ciose work. late houra. free dropper 
with eaeh bottle. At all Dmg Storei.

J“ *

■k
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MĖSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARIN-ETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
bu “cases” — $35.08, $87.59,
$45.90 ir $75.99. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$8.50, $8.50, $12.50 iki $35.09.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00, 
$125.00 ir 1159.C9. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. 8MIČE-
LIAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.50, $8.99, $6.80, $19.08 
ir $15.00. Striūnos dėl visų rlrš- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.59, $23.50, 
$35.00 ir $50.09. PEDAL8. KI
BO TS. CTMBOLfi, 1 r D KUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Saraphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell SU Chicago

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS • 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r inkimą
Moti Itališkų Instmmntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir 'kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Pirane: LAFAYETTE 8617

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PER30NALIZED MEM0RIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Alost Enduring—Strongest—Best In The AVorld. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicere
e

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

APROK AVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKDAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

N AKLAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

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

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STKKlar Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SS 13 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YAKDS 1138-3S

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PŲL1MAN 9661

š
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—.....
Oro kovos vaizdas

-

Amerikiečiai debesyje apsaugą rado,

SU TRIMIS LĖKTUVO MOTORAIS SKRIDO 1,000 MAI
LIŲ, ĮVYKDŽIUS UŽPUOLIMĄ IŠ ORO BALIN PA- 
PAN’O, BORNEO, ALIEJAUS LAUKUOSE.

v se-

bet
pa-

savo pirštus, padegant vidu
tinio dydžio laivą ir nušau
nant tris, o galimai ir ketu
ris japonų lėktuvus, iš 
šių.

❖

Lietuviai kariai kovoje už U. S.į 

laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą: 
Lwi|____ r____ J____ q_____ - - — -__________ ________ niiTa

VIENAS ŽUVO, KITAS TANKŲ DALYJE

Šiurpūs pergyvenimai

Chicagiefis lakūnas po 72-dviejų dieni; 
buvo išgelbėtas Pacifike

Kur tai Australijoje. — 
Pirmadienio laikas buvo il
gas. Atrodė, jog drąsiame 
dienos metu Balik Papan, 
Burneo, užpuolime, Libera 
tor bombanešio įgulą ištiks 
tragiškas likimas. Liberator 
bombanešį valdė lst Lt. 
Jack R. Banks, iš Corvallis, 
Ore., bet dėka vieningo dar
bo, draugiško debesio ir ge
ro lėktuvo, misija šauniau
siai pavyko ir lėktuvas su 
įgula grįžo saugiai.

Kada bombanešis pasiekė 
savo bazę, po daugiau kaip 
1,000 mailių skridimo, su 
trimis inžinais, tanke alie
jaus buvo tik dešimčiai mi
nučių.

Amerikos bombanešiai už- 
pereitą penktadienį (rugpiū
čio 13 dieną) oro užpuolime 
smarkiai suardė Balin Pa- 
pan’o aliejaus įrengimus. 
Pirmadienį (rugpiūčio 16 d.) 
buvo paantrintas puolimas 
iš oro Balik Papan’o alie
jaus laukuose. Lt. Jack R. 
Banks’o įgula irgi pridėjo

♦ * *

“Buvo ilgas kelias, 
dar ilgesnis grįžti”, — 
reiškė Banks, rugpiūčio 18 
dieną. “Greitai po mūsų ko
vos su zero lėktuvais, kuri 
tęsės apie valandą, aš paste
bėjau, jog vienas inžinas ne
beveikė. Mes manėm, kad 
įvyks didelė nelaimė,’ nuo

Hugh, kuri pasiėmė treini- 
ruoti Bell Township High 
School, Sal|na, Pa., futbo
lo tymą; .-i

ward Hahn, iš St. Charles,

J

Pvt. Antanas Katauskas, 
Bridgeporto Šv. Jurgio 

parapijos lietuvis, dabar yra 
armijoje, tankų naikinimo 
dalinyje ir šiuo metu gyve
na vienoje kariuomenės sto
vykloje, Mississippi valsti
joje.

1913 m. Chicagoje, 
ėjo šv. Jurgio pa- 
Ją baigęs tuojau

Gimęs 
mokyklą 
rapijinę. 
stojo į darbą. Priklausė C.
I. O. Į armiją išėjo 1942 m. 
gegužės mėn. 2‘ d. Tėvai, 
Antanas 
tauskai,
3518 S. Union avė. Pažymė
tina, kad tėvai išaugino 8

ir Petronėlė Ka- 
gyvena Chicagoje,

namų buvome daugiau kaipiMich sunaikino didelį alie-
už 1,000 mailių, ir aš globo
jau kitus inžinus.
atrodė beviltiška, kai lėktu
vo užpakalyje kulkosvaidi
ninkas pranešė, kad dar aš- 
tuoni japonų zero lėktuvai 
mus sekė.

“Vadinkite laime, jei no
rite, bet mes palietėm debe
sį ir į jį įlindom. Japonai 
musų nepasiekė.”

♦ * *

Kitas Liberator bomba
nešis, vadinamas lst Lt. Ho-

s ■’ r ■jaus tanką;‘į kurį pataikė 
Padėtis tame pačiaiųe užpuolime.

“Kai mes atgal skridom, 
mes sutikom, tris japonų 
zero lėktuvus, kurie mus se
kė į jūrą”, — pareiškė Hahn 
“Trijų ketvercių valandos 
kovoje mes matėm vieną ze
ro lėktuvą sudužusį jurcje, 
o kitas ėjo žemyn pasken
dęs dūmuose. Priešo ugnis 
sužalojo mūsų lėktuvo kai
riojo sparno galą, bet tai 
nepakenkė kontrolei.”

Žuvę kareiviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 75 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, š. Af
rikos, Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių fron
tuose. Žuvusiųjų skaičiuje 
.du vyrai yra iš Chicagos.

$500.00
u. s )

WAR B 3NAIS

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

VYTAUTO PARKE

vaikus — seseris: Jadvygą, 
Ireną ir Sofiją, brolius: Jo
ną, Bronislovą, Alfonsą, Fe
liksą ir Antaną. Visi krikš
tyti Šv. Jurgio parapijoje, 
visi išėjo parapijos mokyk
lą. Antano jaunesnis brolis 
Feliksas žuvo Indijoje; tai 
vienas iš pirmųjų šv. Jur
gio parapijos kareivių, žuvu
sių šiame kare.

t

Pvt. Antanas Katauskas

Antanas nuolat prisime
na savo mirusį-brolį ir kas 
mėnesį atsiunčia savo moti
nėlei pinigų, kad ji užprašy
tų Šv. Mišias už jo sielą.

Guadalcanal. — Draugai 
manė, jog Bill Coffeen Jr., j 
marinų korpuso skrajojan
tis štabo seržantas, iš Chi
cagos, yra žuvęs kovoje. Jis 
buvo dingęs 72 dienas kovo
je.

Bill Coffeen birželio 25 
dieną išlipo apiplyšęs ir lie
sas iš laivyno lėktuvo, kuris 
jį išgelbėjo. Jis papasakojo 
apie pergyventas audras, 
saulės kaitras, užnuoaijimą, 
ir kad jis gyveno 32 dienas 
kakanosais. Paskutines 40 
dienų jis buvo dingęs, drau
giški vietos gyventojai juo 
rūpinos.

Sgt. Coffeen birželio 26 
dieną jau buvo laivyno ligo
ninėje ir pradėta jis gydyti 
nuo malarijos ir nusilpnėji
mo.

i 
I
i l

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 

^penktadienį paskelbė 79 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Š. Afrikos, šiaurės A- 
merikos ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių frontuose. 
Sužeistųjų skaičiuje keturi 
vyrai yra iš Iliinois

.Sužeisti kareiviai

diarrhea ir nuo kraujo užsi- 
nuodijimo, kuris prasidėjo 
kai moskitas įkando.

Pagaliau Coffeen ką tai 
pamatė ir atrodė, jog ten 
buvo raudonu stogu namas.

“Aš iriaus visomis jėgo
mis, kurios buvo dar likę 
mano kūne. Aš nepaisiau 
kas tuose namuose gyveno, 
ar vietos žmonės, japonai ar 
baltieji, jau netoli buvo ga-‘ 
las mano kančioms.”

Coffeen iššoko iš savo lėk
tuvo balandžio 13 dieną, ka
dangi pradėjo tekėti aliejus 
ir iš motoro ėmė veržtis dū-

1
mai. Paskui pasiekė salą, ir
damasis rankomis savo gel
bėjimosi valtelėje (life raft).

“Aš nuskyniau du kaka- 
ncsu, peiliu išploviau skylę, 
išgėriau skystį, paskui per
laužiau ir valgiau mėsą”, — 
jis pasakė. “Tai buvo pir
mas skystis ir maistas, kurį 
gavau beveik po 48 valandų 
nevalgio.”
ATRADO SENĄ 
PLANTACIJĄ

Paskui sekė agonija ke
liaujant mažoje valtelėje 
(life raft) į kitas salas, ieš
kant išsigelbėjimo. Keliau
jant Coffeen kentėjo nuo

“A pasiekiau krantą neto
li namo sekančią dieną po 
pietų. Paslėpiau savo valtelę 
krūmuose ir prisiartinau 
prie namo. Pilnas buvau bai
mės, kad ten nebūtų japonų. 
Pamačiau užrašą ant namų 
ir ten buvo parašyta: “Solo- 
mon Developing Company, 
Sydney. Australia”. Greitai 
supratau, jog namas buvo 
dalis apleistos kakanosų 
plantacijos.

“Kai aš nusprendžiau, jog 
ten nėra gyvybės, išgirdau 
prie namų ką tai kvark
siant. Tuojau įbėgau į mažą 
namelį ir radau seną vištą 
lizde. Aš bakstelėjau vištai 
į pašonę, ji pasisuko į mane 
ir pamačiau tuziną kiauši
nių. Negaišinau laiko, tuo
jau sudaužiau vieną kiauši
nį ir jį suvalgiau. Kiaušinis 
buvo pirmas mano reališkas 
valgis nuo to ryto, kai aš 
pakilau iš Henderson areo- 
dromo. Aš neatsiminiau die
nų, bet toji diena turėjo bū
ti kokia dvidešimta.

►s

«
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2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

' 2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, ‘S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

IŠGELBĖTAS VIETOS 
GYVENTOJO

“Aš pasilikau plantacijos 
name penkias dienas. Kiek
vieną dieną valgiau du kiau
šinius, vieną rytą ir kitą va
kare. šeštą dieną prisisky
niau apelsinų (limes) ir 
orandžių ir pradėjau vėl ke- 

! liauti.”
Ši kelionė buvo tačiau ne

sėkminga ir Coffeen grįžo į 
plantacijos namą. Jis vėl iš
sirengė į kelionę. Po keturių 
dienų kilo audra ir tada “aš 
apalpau”.

Kada pabudo, jis buvo vie
tos gyventojo rankose. Cof
feen papasakojo savo pasi
kalbėjimą su vietos gyven
toju:

“Ar tu amerikietis ar ja
ponas?” — paklausė vietos 
gyventojas.

“Aš esu amerikietis”, — 
atsakiau jam.

“Amerikietis, tu geras 
esi”, — jis atsakė.

“Tai buvo geriausias žo
dis, kurį aš savo gyvenime 
girdėjau. Aš žinojau, jog 
esu išgelbėtas.

“Kada pagyvenau su vie
tos gyventojai, atgavau dvi
dešimt svarų iš 40 svarų, 
kuriuos buvau praradęs. Ka
da atvykau į vietos gyven
tojų kaimą — svėriau apie 
115 svarų.

“72 dieną, nuo to laiko, 
kai parašiutu nusileidau į 
jūrą, laivyno gelbėjimo lėk
tuvas nusileido į krantą, 

Į netoli vietos kaimo.”
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