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APSUPO VOKIEČIUS SICILIJOJE!
Laimėjimas užtikrintas - MacArthur

Japonijai nepasisekė, dabar turi gintis
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 9. — 

Gen. Douglas MacArthur šiandien pareiškė, kad Japonija 
neatsiekė savo tikslo, ir kad dabartinieji sąjungininkų lai
mėjimai lemia galutiną pergalę Pacifike. Jis pastebėjo, 
tačiau, kad amerikiečiai Pa
cifike vis dar neturi pakan
kamai reikmenų.

Vienas štabo narys inter
pretavo tą pareiškimą kaipo 
Gen. MacArthur nuomonę 
jog laimėjimas Pacifike pil
nai užtikrintas.

Iš MacArthuro priminimo 
apie stoką reikmenų, duoja 
suprasti, kad ateities laimė
jimai priklausysią nuo pri
statymo vis daugiau sąjun
gininkų kariuomenės ir gin
klų į Pacifiko frontus.

Atakos ant japonų .
Tuo pat laiku 1 pranešta, 

kad Liberator bomberiai 
atakavo priešo konvojų prie 
Greenwich salos, šiaurėje 
nuo ekvatoriaus. Nuo ame
rikiečių pasitraukimo iš Fi
lipinų salų, tai pirmas toks 
MacArthuro lakūnų žygis

taip toli į šiaurę. Lėktuvai 
ten bombavo 8,500 tonų 
transporto laivą, destrojerį, 
ir vieną mažesnį transporto 
laivą.

Solomonuose amerikiečiai 
lakūnai, kurie bombavimu 
padėjo pėstininkams užimti 
Munda, dabar atsisuko į pa
skutinį japonų aerodromą 
Naujoj Gvinėjoj, ir atakavo 
japonų pozicijas prie Vila, 
Kolombangara saloje. Ten 
ir Kape prieplaukoj jie nu
metė 63 tonus bombų. Leng
vieji Amerikos lėktuvai ata 
kavo japonus Rekata įlan
koj.

Liberator bomberiai ata
kavo japonų laivus McCleur 
įlankoj, o Hudson bomberiai 
atakavo japonų kareivines 
Timika, Kaukenau, ir Larat 
miesteliuose.

NORMANOY VĖL PLAUKIOS

Prancūzų laivas Normandie po 18 mėnesių darbo vėl pradės plaukioti. Sis laivas 
buvo pakeistas į kariuomenės laivą LaFayette, ugnis jį palietė 1942 m., vasario mė
nesį. Laivas buvo taisomas. Jo pataisymui kaštavo apie tris ir tris ketvirtadalius mi
lijonų dolerių, čia matome to laivo nakties vaizdą.
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SAKOMA ITALIJA 
IEŠKOS TAIKOS

LONDONAS, rugp. 9. — 
Šios dienos pranešimu, du 
katalikai kunigai, keleiviai 
ant lėktuvo, kuris skrido iš 
Romos j Lisaboną, pareiškę 
jog Italija greitu laiku pra
šysianti taikos. Anot jų, 
Romos gyventojai labai su
sijaudinę ir laukia didelių 
įvykių.

Lisabono aerodromui bu
vo pranešta, kad šeštadieny 
atvyks lėktuvas, kurio pa- 
sažierių vardai neskelbtini. 
Iš to spėjama, kad jie vykę 
taikos misija.

ATIDEDAMAS TĖVU 
ĖMIMAS TARNYBON—

WASHINGTON, rugp. 9. 
—Kongresui gaunant viso
kius protestus prieš šauki
mą tėvų kariuomenėn, nu- 

i matoma, kad tėvų ėmimas1 j būsiąs atidėtas nors vienam 
mėnesiui.

Tie Kongreso nariai, ku- 
j rie 
j nerodo didelio 
mo Senatoriaus 
reikalavimu sušaukti 

4gresą dabar apsvarstyti tė
vų ėmimo reikalą.

Rusai perkirto geležinkelį į KharkovąA,a,a*® šved|flaiva
Spaudžia tą miestą iš trijų pusių
MASKVA, rugp. 9.—Rusų kariuomenės iš trijų pusių 

spaudžiasi Kharkovan, ir jau susiaurino vokiečių pasi
traukimo kelią iš to miesto :
vatorių manymu, ims tik
kelias dienas rusams užimti
tą svarbų miestą.

Vienoj vietoj rusų kariuo
menė randasi tik 15 mylių 
nuo Kharkovo.

Rusų tankai ir motorizuo
tos jėgos vakar dasivarė dar

Lėktuvas už dviejų valan-; 
dų ir vėl grįžo Italijon.

i

užsiliko Washingtone, dešimts mylių į šiaurę nuo 
susidomėji- Kharkovo ir į vakarus nuo 

Wheeler Belgorod, ir užėmė suvirš 
Kon- gQ kaimelių ir miestelių.

Vienoj vietoj rusai paėmė 
48 vokiečių tankus, kurie 
geroj tvarkoj. Iš to galima 
suprasti, kad naciai bėga 
taip greitai, kad neturi nei 
laiko sunaikinti arba suga
dinti savo ginklus ir veži
mus.

LONDONAS, rugp. 9. — 
Romos radio pranešimu, 
nuo žaizdų mirė keturi A- 
merikos lakūnai, kurie po 
bombavimo Rumunijos Plo- 
esti aliejaus lauko buvo pri
versti nusileisti Turkijoj.

PASITARIMAI ARABŲ 
VIENYBĖS REIKALU

KAIRO, Egiptas, rugp. 9. 
— Irako Premjeras, Gen. 
Nuri Pasha Es-Said, pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
jis esąs labai patenkintas 
pasikalbėjimais sru Egipto 
Premjeru Nahas Pasha ara
bų vienybės reikalu. Anot 
jo, tie pasitarimat netoli
moj ateity duosią svarbių 
rezultatų.
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PIRKITE KARO BONUS !

Bomberis nukrito ant 
bėgiu, traukinys 
nuvirto

WENDOVER, Utah, rug
piūčio 9 — Armijos bombe- 
ris nukrito ant Western Pa
cifiko bėgių šiandien. Vie
nas lakūnas mirė, dešimt su
žeista.

Traukinio vairuotojui ne
mačius lėktuvo nelaimės, 
jis traukinio nestabdė. 
Traukinio 29 vagonai nu
virto nuo bėgių ir apsiver
tė. Niekas traukiny nesu
žeistas.

Italai Australijoj nori 
Italijai taikos

NEW YORKAS, rugpiū
čio 9 — Melbourne radio 
pranešimu, anti-fašistiniai 
italai vakar susirinkę ir iš
nešę rezoliuciją, ragindami 
Italijos gyventojus susitai
kyti su sąjungininkais, iš
varyti vokiečius, sudaryti 
demokratinę vyriausybę, 
paliuosuoti antifašistinius 
kalinius ir nubausti ašies 
kaltininkus.

au susiaurino vokiečių past
iki 50 mylių. Kai kurių obzer- 

i T7
Sako nelaukti karo 
pabaigos šiais metais

PORTLAND, Maine, rugp.
9. — Laivyno sekretorius 
Frank Knox pasikalbėjime 
šiandien pareiškė jog tikė
tis, kad karas bus baigtas 
dar šiais metais esąs berei- 

“ kalingas optimizmas. Anot 
jo, toks optimizmas nesąs 
'šiam kraštui naudingas, ir 
šio krašto gyventojai turį 
protiniai ir dvasiniai ruoš
tis ilgai ir sunkiai kovai.

Kitos sovietų kariuome
nės stumiasi ant Bryansko, 
250 mylių į šiaurę. Bryans- 
kas yra didžiausią ir svar
biausia nacių bazė centrali- 
niam fronte. Šiame žygy ra
sai užėmė daugiau negu 130 
kaimų, jų tarpe ir Budnya- 
ty, kur randasi svarbiausias 
geležinkelis į Bryanską.

Reikia pasirašyti 
nuomos sutartis

STOKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 9.—Švedijos komuni
katas sako Norvegijos lai
vas, tarnaująs vokiečiams, 
apšaudęs, bet nepataikęs į, 
Švedijos torpedinį laivą.

Tai antra tokia ataka nuo 
to laiko, kuomet Švedija nu
traukė sutartį, kuria Vokie
tijai buvo leidžiama veži i 
kariuomenę ir ginklus per 
Švediją Norvegijon. Praei
tą šeštadienį Švedija sakė 
Vokietijos prekybinis laivas 
apšaudęs švedų lėktuvą.

Apgadino 150 laivų
NEW DELHI, Indija, 

rugp. 9.—Britų lėktuvai ap- 
' gadino apie 150 visokios rū- 
• šies japonų laivų Irrawady 
: upėj, Burmoje.

TARSIS POPIEROS Blenheim bomberiai tuo

TRŪKUMU f
Į

NEW YORKAS, ragp. 9. 
—Atstovų rūmų komitetas 
trečiadieny pradės trijų die
nų pasitarimą ir ieškos prie 
monių palengvinimui susi
dariusios popieros trūkumo 
padėties.

I 

nuomininkai turi 
savo sutartis 
kuomet namo 

to pareikalaus.

John F. McCarthy, OPA 
nuomos direktorius Chica
gos apylinkei, šiandien pra
nešė, kad 
atnaujinti 
(“leases”) 
savininkas

Namo savininkas turi duo 
ti mažiausiai trisdešimts 
dienų tos sutarties išstudi
javimui, ir negali reikalauti 
sutarties daugiau negu vie
niems metams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Vary- 

damiesi Bryanskan, rasai 
užėmė dar 80 kaimų ir mie
stelių.

IŠ SICILIJOS. — Ameri
kiečiai gręsia naciams Cape 
Orlando, Sicilijos šiauriniam 
krašte.

IŠ WASHINGTONO. — 
Amerikos Ambasa dorins 
Argentinai, Norman Ar- 
mour, grįžta Amerikon pa
sitarimui. Statė sekretorius 
Hali nepranešė, ar Armour 
grįš Argentinon.

IŠ WASHINGTONO. — 
šiandien pranešta, kad Pre
zidentas grįžęs į sostinę iš 
trumpų atostogų Kanadoje.

I

išlipo užpakaly priešo pozicijų
Vokiečiai apleidžia Mt. Etna liniją
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 9.— 

Netikėtu ir drąsiu žygiu Amerikos kareiviai apsupo ašies 
kariuomenę šiauriniam Sicilijos krašte. Nakties metu 
amerikiečiai mažais laive
liais priplaukė iki priešo 
pozicijų Santa Agata, greit 
išlipo ir puolė priešą iš už
pakalio. Suimta 300 belais
vių.

Tas amerikiečių žygis bu
vo ir netikėtas ir labai pa
sekmingas. Mažuosius iškė
limo laivelius saugojo des- 
trojeriai. Kareiviams išlipus 
ir perkirtus ašies naudoja
mą kelią, sąjungininkų lėk
tuvai juos saugojo iš oro.

Amerikiečiai pirmiau žy
giavo iš vakarų į rytus. Da
bar vienas dalinys Amerikos 
kareivių spaudžia ašies ka
riuomenes ir iš rytų į vaka
rus. Tuo būdu priešas su
spaustas lyg žnyplėse. Nau
jasis amerikiečių puolimas 
sukėlė naciuose paniką.

Tcoj susijungė.
Naujai išlipę kareiviai tuoj 

susijungė su kitais septin
tos armijos daliniais žygiuo 
jaučiais Randazzo link. A- 
merikiečių ir anglų kariuo- ašies kareiviai pasitraukia. ’ 
menės sueina prie Bronte ir 
Adrano.
- Užėmę Troina, Amerikos 
kariai tuoj nužygiavo

v •

10 mylių ir užėmė Cesaro.
Yra nurodoma, kad ašies 

kariuomenės pradeda aplei
sti savo liniją apie Mt. Et
na. Buvo iianoma, kad ašis 
įsteigs savo naują liniją nuo 
Taormina rytuose iki Santa 
Agata šiaurėje. Amerikie
čiams užėmus Santa Agata, 
priešas bus priverstas lini
ją steigti kitur, veikiausiai 
Naso, į pietryčius nuo San
ta Agata.

Anglų aštuntoji armija, 
užimdama Bronte, Adrano, 
Biancaville ir Belpasso, nu
silpnino priešo linijas ir pri
vertė juos trauktis į šiaurę.

Raportai iš fronto sako 
naciai bando pasiliuosuoti 
visu anglų laikomu frontu. 
Amerikos lakūnai raportuo
ja matę nacius traukiančius 
iš Randazzo.

Sąjungininkų lėktuvai 
nuolat puola bėgančius prie 
šus, o karo laivai bombar
duoja tuos kelius, kuriais

Anot pranešimų, vokiečiai 
dar smarkiai kovoja, bet be
laisviai sako kareivių nuo- 

dar ‘ taika nekokia.

9.—Švencarijos tele- 
agentūros pranešimu, 
lėktuvai, kurie šešta- 
bombavo Milaną, Tu-

Su bombom numetė ir 

Badoglio fotografijas
I

BERNAS, Šveicarija, 
rugp. 
grafų 
anglų 
dieny
riną ir Geoną, kartu subom 
bomis numetė ir lapelius. 
Vienoj tų lapelių pusėj yra 
Italijos Premjero Badoglio

pat laiku atakavo Maung- fotografija su užrašu ‘*Ka 
daw, Akyab sektory.

Visi lėktuvai saugiai grį
žo.

Antroj p^isėj

I

Pabėgo du belaisviai
OGDEN, Utah, rugp. 9.— 

Kariuomenė ir FBI agentai 
šiomis dienomis ieško dvie
jų italų karo belaisvių, An- 
tonio Veatura, 22, ir Gui- 
seppi Bramardi, 25, kurie 
penktadieny dingo iš Ogden 
stovyklos. Abu buvo nariai 
Italijos karinės aviacijos.

Sakoma Goeringas 
vadovaus naciams

MADRIDAS, Is p a n i j a, 
rugp. 9.—Raportai iš Berly
no sako Reichsmaršalui 
Herman Goeringui vakar 
duota didelė galia. Žinios 
apie vakar dienos susirinki
mą Hitlerio rūmuose prive
da prie spėjimų, kad Vokie
tijos karininkai perims Vo
kietijos valdymą ir prisi
ruošimą ilgam karui.

Anot raportų, nors Hitle
ris pasilieka kaipo vyriau
sioji figūra, tačiau tikras 
valstybės valdymas pereina 
Goeringui, maršalui Wil- 

Admirolui

ras tęsiasi.”
yra Premjero Churchill at
vaizdas, o po apačia atspaus 
dinta jo deklaracija, kurio
je jis sake Italija ir vėl jau-' 
sianti sąjungininkų oro, lai- ■ helm KeiteŲ ir 
vynų ir kariuomenių jėgą Kari Doenitz. 
už tai, kad Badoglio vyriau
sybė neprašo taikos.

■v •

_________________________________________________________

Ašis turi rimtai
■

kovoti partizanus
NEW YORKAS, rugp. 9 

—Maskvos radio praneši
mu, Albanijos partizanai 
tiek sustiprėjo, kad nacia 
okupantai paskelbė visą 

Anot aukštų" kroatų šluok.- krašt’ karine zona' Anot tc 
nių, jaunasis Jugoslavijos ?™eši“°L 
karalius vakar sušaukė ir 
vadovauja serbų, kroatų ir

Jugoslavijos karalius 
sušaukė susirinkimą

LONDONAS, rugp. 9.

17 d. užmušę vieną Vokieti
jos generolą.

slovėnų atstovų pasitari- Pranešimas aakė nuo 30 
_ . iki 50 ašies lėktuvų žiauria5mui.

ORAS
Ryte lietus. Vėsiau.

I iki 50 ašies lėktuvų žiauria' 
bombavę Libochov, Konis- 
pol, Leskovik, Permit ir De’ 
bino miestus, kur vyrauja 
patriotai partizanai.

Iš raportų duodasi supras 
ti, kad karininkai slėpsis už 
nacių partijos, kad krašte 
neįvyktų suirutė. Sakoma 
Goeringas buvo parinktas 
vadovauti todėl, kad jis tu
rįs kariuomenės pasitikėji
mą.

Londone eina gandai būk 
tas pasitikėjimas padarytas 
vien tam, kad išgauti iš są
jungininkų geresnes sąlygas 
Vokietijai pralaimėjus ka
rą.___________________

Sužeidė auto nelaimėj
CHICAGO, rugp. 9.—Jo 

automobiliui prie 100 ir Mi- 
chigan gatvių susidūrus su 
gatvėkariu, sužeistas Ignas 
Garizas, 65 m., 9912 S. Statė 
St., ir nugabentas į ligoninę.
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Meksika - Įvairumu kraštas
Rašo kun. Juozas Jasevičius

sistatymą link tikėjimo? 
Greičiausiai jo motinos pa
tarimas paveikė jį. O gal 
jis pamatė kaip patys žmo
nės nori laisvės ir kaip jie 
balsavo už Almazan, kuris 
buvo pažadėjęs grąžinti žzno 
nėms laisvę ir buvo išrink
tas prezidentu.
Ar Bažnyčia jau laisva?

Toli gražu. įstatymai 
prieš Bažnyčią dar nėra pa
šalinti. Bažnyčiai visiška 
laisvė būtų grąžinta, jei tik 
Camacho norėtų. Jo pirm- 
takūnai yra galingi. Nekar
tą jie kritikavo, kad davė 
Bažnyčiai laisvės. Be to, Baž 
nyčiai dar yra uždrausta per 
radio kalbėti, kuomet Įvai
raus plauko žmonės skelbia 
visokius niekus.

Ar Meksikos bažnyčia 
yra laisva?

Ar Meksikos Bažnyčia y- 
ra laisva? Tai didelis klau
simas. Ar pašalinti priešty- 
kibiniai įstatymai? Ar lei
džiama statyti mokyklos, 
bažnyčios ?

Prezidentai pirmiau labai 
kariavo prieš Bažnyčią. Cal- 
les panaudojo jėgą Bažny
čiai panaikinti. Kardenas 
mokyklas ir knygas panau
dojo kovai su Bažnyčia. Mo 
kytojai turėjo išsižadėti ti
kėjimo, jei norėjo mokyto
jauti. Meksikiečių vaikai bu
vo mokinami nekęsti kuni
gų ir vienuolių. Kryžiai ir 
šventųjų paveikslai buvo iš 
mokyklų pašalinami. Žino
ma, tai buvo tik kelių žmo
nių kova. Meksikiečiai yra 
religingi žmonės ir jie ne
kantriai laukė permainos.

Kai Almazan prieš rinki
mus pažadėjo žmonėms, kad 
Bažnyčiai duos laisvę, jis 
buvo išrinktas į preziden
tus. Meksikoje balsus valdo 
pats prezidentas. Dėl to, pre 
zidentu jis paskyrė ne Al
mazan, bet Camacho, kuris 
tuo metu priklausė prie jo 
partijos. Almazan pasitrau 
kė ir prašė žmonių klausyti 
Camacho. Mat, jis nenorėjo 
revoliucijos ir kraujo pra
liejimo.

Netikėtas

į

r
dalykas

Camacho tapo pre 
jis pasisakė esąs

Kai tik 
zidentu, 
krikštytas katalikas ir kad 
jo valdžia užtikrina Bažny
čiai laisvę. Prezidento mo
tina mirė. Vyskupas laikė 
šv. Mišias už jos sielą. Atė
jo ir pats prezidentas į baž
nyčią. Tai buvo negirdėtas 
dalykas. Prezidento žmona 
yra praktikuojanti katalikė. 
Laikui bėgant, gal, Dievas 
duos ir jam atsivertimo ma
lonę.

Bet dėl ko Meksikos pre
zidentas permainė savo nu-

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS t
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit Rupaa- 
člotl nerangiais 
paklnklkda. Gy
venkit 1 i uosi nuo 
patrūkimo bėdos.

O I A t —— 8 P E
ISkirpkite šj skelbimu ir prisuo

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

LSMANK6TIMM.5
Jūsų Skilvio Muskulų Treatment*. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ 

■tfyketSeMnce
Craator at Custom App l&nce. for 27 yra.
36 S. STATĖ, KM. 610, STA. 4168 
Dotty I« A-M.-Til b; Mo. Frf. TU 9 PJt

Satiir-lar ’TU 1, Sunday t t« 4.

8!» yra specialia garinimo bandymas Ir 
aebua kitom lalkraKfuoM, Taipgi, tfu 
pmiūtyma. nabua atkartota*.

★

Būdamas jaunesnis Jonai- Ir dabar jįs turi tas pa- 
tis buvo labai veikius lietu-, čias energijas ir noro veik-1 
vių tarpe. Jis ilgai buvo kle
bonu Šv. Antano parapijos, 
Omaha, Nebr. Iš čia įstojo 
į kariuomenę per pirmą pa
saulinį karą ir buvo kape
lionu. Prancūzijoje buvo su
žeistas į ranką ir nuo to 
laiko pergyveno daug var
go ir skausmo. Nekartą ir

v aš mačiau jį didžiausiuose
i skausmuose. Po karo jis 
suorganizavo Šv. Petro pa
rapiją, Detroit, Mich., ir il
gai tenai klebonavo.

Paskui išvyko į Lietuvą 
ir beveik po visą Lietuvą 
važinėjo su prakalbomis. 1h 
Lietuvos turi malonių atsi
minimų ir anekdotų. Jo pra
kalbų klausyti rinkda.vosi 
tūkstančiai žmonių.

Įiį

i

*
Chicago, Iii. — Pvt. Mario

tas gulintis prie Ashland av. 
str. anksti rytą 

Mišias. Bažny pereitą sekmadienį; kareivis 
sekmadienio vakare dar te
bebuvo coma stovyje (mie-

ti. Vainikų Dienoje jis su
kvietė Bažnyčios dignitorius, Sprovieki, 18 metų amžiaus, 
valstybės ir miesto vadus 2631 Superior str., buvo ras- 
bei biznierrus į iškilmes.

Pirmiausiai 10 vai. ryto ir Fulton 
atlaikė šv.
čioje dalyvavo katalikai ir 
nekatalikai.

Popiet buvo vėliavos iš go liga). Jį rado Warren po- 
kėlimo apeigos. Ta proga Iicija ir nugabeno į kauntės 
kalbėjo Tuscon miesto vai- j ligoninę. Kareivis buvo par- 
dininkai ir dvasininkai. Bu vykęs atostogų, 
vo deklamacijų, dainų. Vie
tos laikraščiai plačiai tas 
iškilmes aprašė.

Nors susisiekimas visur 
yra suvaržytas, tačiau žmo
nių į iškilmes labai daug 
atsilankė iš Tuscon ir ki
tur. Kun. J. Jonaitis tikrai 
ke’ia lietuvių vardą svetim-

taigi namui staiga užside
gąs ir nesant vandens, su-

Vienas ugny, kitas
vandeny žuvo lietuviai degė namas ir jo savininkė.

Mansury, O. — Uršulė
Kvederienė, liepos 23 d. nak- 

(tį, užsidegus namui, ugny-1 
je sudegė. Jos įnamis iš de- 

I gančio namo išbėgęs per 
liepsnas šoko į šulinį ir pri
gėrė. ’ i

Kvederai 1919 m. atvažia
vo iš Wisconsin valstijos 
pas tuokart buvusį biznie
rių S. Rodavičių, kuris Kve- 
derus priglaudė, parūpino 
darbą Akrone ir jie čia iš
gyveno nedarbo laiką. Užė- 

I jus depresijai išvažiavo i
Mansury miestukas nedi- Sharon, Pa_ Kvederas prieš 

delis, vandentiekio neturi, du metus mirė. K-

Meksikoje yra 90 nuošim
čių katalikų. Dabar jie džia.u 
giasi ir tuo, kad gali lais
vai Dievą garbinti. Jie mel
džiasi ir tikisi, kad, laikui 
bėgant, atgaus pilną laisvę.

Kun. J. Jonaitis 
meksikiečių klebonas

1

Trumpai 
koje, greit 
arčiau namų, prie savo pa
reigų. Kai tik atsistojau ant' 
Amerikos žemės, buvau arti 
kun. Jonaičio parapijos.

Kun. J, Jonai^s yra kle
bonas šv. Ritos parapijos, 
Vali, Arizona. Tai labai gra
ži parapija, netoli Tuscon, 
Arizona. Jau nuo 1936 metų 
kun. Jonaitis nėjo klebono 
pareigų dėl to, kad buvo ne
sveikas. Jis tuo tarpu buvo 
seselių kapelionas tr sekma
dieniais laiko šv. Mišias ka
liniams Arizona valstybėje. 
Bet kadangi dabar trūksta 
kunigų, jis apsiėmė darbuo I 
tis meksikiečių Larne-

Kad jo veikimas batų sėk
mingesnis, jis pradėjo mo
kintis meksikiečių kalbos. 
Mat, jei misijonierius nori 
išganyti žmonių sielas, jis 
privalo žinoti jų kalbą ir ta 
kalba j juos kalbėti. Kun. 
Jonaitis, suprasdamas tą 
svarbą, kad ir senatvėje, rū
pestingai mokinasi ispanų 
kalbos ir jau gerai ją var 
toja.

pabuvęs Meksi- 
reikėjo skubėti

ITiAPGVTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. 

GŪL. WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ISSk iki 2 vai. popiet.ĮCtf KITOMIS DIENOMIS — nuo
■ Į 9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, DI.

Telefonas — „GROvehill 2242

’ i

I

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD >

Si

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.

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

t

★

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS EEMOMS 

NUOŠIMČIO RAT0M8.
You 

Can

ašį

____ i b. >

Pili uiItRAl tASMiHGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 35,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan tn- 
suraace Corporation. Mokame *3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STOTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET U18 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 32M SO. HALSTED ST.

*

★ ★ ★
OI

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAYTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius
DABARTINE

DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47 th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1825 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

t

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i 

Tik vlm* pora aklu visam gy- 
vsnttaal. 8cu*sktts jas, leisdami 
!><<■■ nrtnooti jas modsrnižkUuaaa 
metodą, kuria regėjimo mokslu 

gali įteikti.
8B METAI PATYRIMO 

pririnkime aktalg, korte pabotas 
▼tos aklu .

Dr. Jobo I Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

★

taučių tarpe, nes visur ir vi
sados pažymi, kad jis yra 
lietuvių tautos ir aiškina ki
tiems apie Lietuvos vargus 
dabartinio karo metu.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TaL DANAI 6123

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M. WEŽNE, OA>.

DR. S. WEINE, OJ>.

DR. $WIS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Offics tel YARds 4787 
Namų taL PBOcpect 1936

DR. BIEŽIS

TOL YABdl 3246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Bečdencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUEGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 tr 5—8:30 F. ]

Trečiadieniais pagas sutartį

Tel YARds 6921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS

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

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

TeL REPubiic 7868

M. CANad 8257
Bes. teL: PROspect 6659

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

ResUentija: U606 8a. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto Iki 3 p.p> 

6 iki O v*L vakaru.

TaL YABd* 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
-------------------------- ---------------- ---------------- ■- ■ - _ .

DR. P. ATKOČIŪNAS l Dfi. CHARLES SEGAL
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

mnojAB ra chirurgas

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL IHDvay 2880 Chicago, ŪL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki ė 
vaL popiet ir nuo 7 dn 8:30 v®L vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diso*

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-6; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL ...............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS LB CUBUBGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
ir Rakm. tik

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

/

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

to>

ir
tat

★ ★

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HELP WANTED — VYRAI

-------- -------- .i- ■ — -r -į------ TTiią^ — - ■rrmjw<r- r 1 '

HELP WANTED — MOTERYSRuošias dideliam 
parapijos bazarui

Philadelphia, Pa.
bar čia, tarp jurgiečių, pra
sidėjo ruoša didelio bazaro 
šios parapijos naudai. Baza- 
ras užvadintas “40th Anni- 
versary Parish Bazaar” ir 
tęsis nuo 19 rugpiūčio iki 
11 d. rugsėjo. Bazaras bus 
ant parapijos kiemo (parish 
school playground).

Ne tik jurgiečiams, 
ir iš kitur, žmonėms 
gera proga bazare pasižmo
nėti ir linksmai laiką pra
leisti, sykiu ir parapijos rei
kalus paremti, o iš dalies 
net ir Dėdės Šamo — Ame
rikos, nes dovanos bus iš
mokamos Karės (Taupos 
Stampomis.

bet 
bus

Kvietimą į tą bazarą, pa
sirašytą kun. V. J. Martu- 
sevičiaus ir S. J. Lukšio dau 
gelis jau gavo. Jurgietis

Apie ką kalba 
Kaino radijas

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas seka ir Kau
no radijo pranešimus, ta
čiau vietinių žinių iš ten be
veik negirdėti. Naciai tik 
stengiasi varyti savo pro
pagandą — savaip nušvies- 
dami kominterno panaikini
mo faktą, dejuodami dėl o- 
ro puolimų, nuo kurių esą 
nvkeačią net vaikai ir tam 
panašiai.

i

S

VYRAI m MOTERYS

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI
Ar Jūs Įdomajaute

Sunkiu Darbu?

MERGINOS
IR

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. •Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — 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.

e

I
I

Kanadiečiai vienuolę 
į sergeant' 

major laipsnį
Winnipeg, Canada. — Vi

soje Anglijoje tik yra vie
nintelis sergeant major, ku
rį kanadiečiai kareiviai svei
kina. Apie tai praneša laiš- * 
ku kunigas J. K. Macisaac, Į 
kapelionas, ir buvęs North- 
west Review redaktorius.

FREIGHT HANDLERS
Ir Dook hands. Unijąs rata mokes
ties. Patyrusių ar nepatyrusių,

MICHIGAN INTERSTATE 
MOTOR FREIGHT 

2601 Eleanor CALumet 6440

SPRAYERS
GERA MOKESTIS

Pastovūs darbai. Geros darbo są
lygos. Po karo geros progos įsi
dirbimo.

STONE ASSOCIATES
1838 W. 33rd St. Lafayette 2456

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

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbas

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

PIENIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus ' 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

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

ir už Viršlaikį
Modeme Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis žema Kaina

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

IŠSILAVINUS AR PARODŽIUS GABUMUS
Employment Ofisas Atdaras Pirmad. perdėm šeštad. 

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė.

t

I 
l

Mes Turim
KELETĄ DARBŲ
Atdarų Dabar

MOTERYS
TEBŪNA KIEKVIENA 

VALANDA NAUDOJAMA 
KARO LAIKE

Acme S+eel

KAIPO

HEAT TREAT
HELPERS

HAND
TRUCKERS

MUSŲ

Svarbioj Karo Dirbtuvėj

60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 
LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL.

10<& NAKTIMIS BONAI 
PROGA DĖL ĮSIDIRBIMO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ
Tie dabar dirbanti prie svarbių 

karo darbų nebus priimti.

0

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

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

PAKERIŲ
Patyrusių Pakerių pakuoti 
nes ir cheaaikahiš. Karo 
Užtenkamai viršlaikio.

LA PINE & CO.
121 W. HUBBARD

%

NEEIKVOKITE brangias va
landas DĖL TRANSPORTACI- 
JOS EINANT I AR GRYŠTANT 

Iš JŪSŲ NAUJO D ARBO. -
Patikrinkite savo gyvenimo vietą— 
jei gyvenate šiaurvakarinėje dalyje 
miesto jūs galit pagelbėti mums 
prie gaminimo svarbiu karo reik
menų 48 vai. kas savaitę ir dar tu
rėsit užtenkamai laiko savo namuose 
ir poilsiui.

DIRBKIT NETOLI 
JŪSŲ NAMŲ
★ ★ ★

Mes išmokinsim jus Drie len
gvų assembly ir mašinij dar
bų. Patyrimas nereikalinga 
ir nėra amžiaus aprubežiavimo 
virš 18 metų jei jūs kitose srityse 
kvalifikuosit.

★ ★ ★
PATIKRINKIT ŠIUOS PUNK
TUS: 6 DIENOS SAVAITĖJE, 
LAIKAS IR PUSĖ DIRBANT 
ŠEŠTADIENIAIS.
ŠIAUR-VAKARINĖJ DALYJE 
MIESTO IR GERA TRANS
PORTACIJA.
MODERNIŠKA CAFETERIA 
IR DIRBTUVĖ.
GRUPES LIGONINES PRIE
ŽIŪROS APDRAUDA.
DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 4 
POPIET IR 4:30 POPIET IKI 
RYTO. EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT ANTRAM ŠIFTE.

★ ★ ★
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
7:30 RYTO IKI 5 PP. KASDIEN

★

★

A

CHICAGO
TRANSFORMER
CORPORATION
3501 W. ADDISON ST.

PARDAVĖJA
Reikalingi dirbti department krau
tuvėje. Geros valandos ir mokestis. 
THE GRANT tVORKS FAER, INC. 
5011 W. 14th St. Cicero

stikI?Li- 
darbai. MOTERŲ

APIE 40 METŲ AMŽ. PRIE
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs
$28.60

Už Savaitę Pradžioj
$31.20

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKIA

REIKIA MOTERŲ 
IR MERGINŲ

Prie lengvų, dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalingas. 100% karo dar
bai, 6 dienos į savaitę mokant laiką 
ir pusę virš 40 vai. Valandos nuo 

ryto iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

8

REIKIA MOTERŲ 
DIRBTI PUIKIAME KLIUBE

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

Matykit Mr. Burkart.

COVENANT CLUB
10 N. Dearborn St.

REIKIA TARNAIČIŲ
IR VALYMUI MOTERŲ

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

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. MICHIGAN

VYRAI IR MOTERYS

Company

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 
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 
security kortą ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGURIARIAI
BO
IKI

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTODIENOMIS

5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO 
8:30 IKI 12:30.

NEATSIŠAUKTT JEI ESATE 
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

Tuo sergeant major yra 
sesuo Winnifred, Notre 
Dame vienuolė. Pas šią vie
nuolę katalikai kanadiečiai 
kareiviai eina klausti pa
tarimo. Jos įtaka ir darbai 
tokie dideli, kad vieną dieną 
po šv. Mišių jai buvo ant 
rankos užsiūtas sergeant 
major laipsnis.

CICERO, ILLINOIS

COOPEH
Reikalingas atlikti lengvus darbus: 
packing house patyrimas pageidau
jamas. darbas dienos laiku, 
ir pusė virš 40 valandų.

OPPENHEIMER CASING
1020 XV. 36th St.

laikas

CO.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL HMM) k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuve

Machinis+ų 
Ir 

A—I Mekanikų 
SVARBIEM KARO DARBAM
Gera Mokestis Mokant Laiką 

ir Pusę už Viršlaiki

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

Tel. VAN Buren 3440 
Mr. Patzer

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

i

VYRAI
Žvelkit Pirmyn

Po Karinės Progos 
šiuose Būtinuose Darbuose:

Abelnų Darbininkų 
Bučerių
Boners
Orderių Pildytojų

Patyrimas
Nereikalinga 
Ant Daugelio 

Šių Darbų 
Reguliaris Algos 

Pakėlimas

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

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

Šiftai prasideda 7 ryto ir 6 vakare 
Patogiose Vietose

Oscar
... Mayer & Co.

1241 N. Sedgwick
1200 North, 400 West

1 blokas J šiaurius nuo Division
"L" stoties.

St.

k F. Sudrik, k
3241 So. Halsted St.
Tel. Galam et 7237—4591

7

>

PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVU MAŠINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ
Patyrimas nereikalinga 

100% Defense darbai 
Geros darbo sąlygos 
DIENINIAI DARBAI

MERKLE - KORFF 
GEAR CO.

213 N. Morgan

48 VAL. SAV. 
MOKESTIS UŽ 52 VAL.

Atsišaukite

CHICAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 So. May St

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

DRAUGAS, Box No. 1225,
127 N. Dearborn

ACME

STEEL CO
134th — Clark St.

l

VYRŲ

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 meti: 
DIENOS ŠIFTAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Reikia prirodymo pilietybės. Jei 
dabar dirbate prie karo darbų 
malonėkit neatsišauktu

NUBIAN PAINT & VARNISH 
COMPANY

18"56 N. LE CLAIRE AVĖ. 
Berkshire 5103 Mr. Dunlavey

PERGALE 
KVIEČIA

jums r>~nga tarnaut* «avo tėvvnel 
dabar ir prisirengti ateičiai; patyrimas 
nereikalinga; mūsų mokytojai išmokins 
jus.

Puiki transportacija: draugingi dar
bininkai: lengvi p^to^ūs dirbtuvė dar
bai. apmokami poilsio laikota^niai. ca- 
f eteri joj vai "t s prieinama kaina: dieną 
darbai nuo 7:30 ryto iki 4 popiet.

$27.50 UŽ 6 DIENU SAVAITĘ
$30 po 6 savaičių.

Automatinis pakėlimas kas 4 mėnesius 
per 20 mėnesių.
Jei nor’t dirbti tik karo laiku mes 
Įvertinam jūsų parama, bet su jūsų 
naudingu išsilavinimu bus jums proga 
pasilikti ir gaminti pasaulio žymiausius

“BELMONT RADIOS”
Atsišaukit su gimimo rekordu

Belmont Radio Corp.
5921 DICKENS

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

$30.00 už 44 H vai. savaitę, daug 
pridėtinio viršlaikio. Kreipkitės 
prie Peter Kramer.

ALBERT DICKINSON CO. 
2770 VVest 35th St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

MOTERŲ
Svarbiems

CHICAGO
%

Karo Darbams Tėvų Pranciškonų
VYNIOTOJŲ VISOKIO TIPO, AS- mLIUr m
SEMBLERS, MILLING MACHI- llll5IK)5 I 74J Iii 
NE, SCREW MACHINE OPE
RATORIŲ, ENGINE LATHES— 
SHIPPING IR STOCK ROOM, 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ. 
MERGINŲ BE PATYRIMO.
Gera mokestis, pastovūs darbai, 
puikios progos. 10c į vai. ekstra 
naktiniams darbininkams. Taipgi 
vyrai ir moterys turi gerą progą 
čionai. 49 vai. savaitė, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.
Gera transportacija, “L”, busais, 
gatvekariais, 1% bloko nuo North- 
western Universiteto stoties.

I

Chicago; III. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

Assemblers
Stock Merginų

Merginų be patyrimo

GERA MOKESTIS. PATYRIMO
NEREIKIA. 10c I VAL. EKSTRA
NAKTINĖMS DARBININK £ M S..1

i

štai gera proga moterims. Mes 
išmokinsim jus prie gero amato. 
49 vai. savaitė, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

Gera transportacija, “L,” busais, 
gatvėkariu, 1% blokų nuo North- 
western Union stoties.

JANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

Telefonas 
Franklin 5174

Matykit Mr. Karger

-
»

150 — MOTERŲ — 150
PATYRIMO NEREIKIA

PRIE TVATRTU RENTŲ. INSPEK
TAVIMO TR MAŠINŲ DARRL DA
BAR ATDARŲ STT PUIKIOMIS 
PRADINĖMIS ALGOMIS.
DUODAM VELTUI SI. A CK STT'TT’S 
PRTE VISU DIRBTUVĖS DATtBV 

GERAS VALGIS GAMINAMAS 
MŪSŲ PATOCTAT ĮRENGTOSE 

CANTEENS
Atsineškit pilietybės įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 popiet 

DOUGLAS PK. “L’ IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. ------ Cicero

IANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

Waterbury, Conn. — šv. 
Juozapo par. Šv. Pranciš
kaus novena, šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretinin
kų konferencija, rugsėjo 8- 
19 — tėvas Justinas Vaškys.

šv.

Telefonas
Franklin 5174

Matykit Mr. Karger

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Lawrence, Mass.
Pranciškaus par., šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 
— spalių 4 d. — tėvas Just. 
Vaškys.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

New Haven Conn. — šv. 
Kazimiero par., 40 vai. at
laidai, spalių 3-5 d. — tėvas 
Juvenalis Liauba.

Cleveland, Ohio — šv. 
Jurgio par., 40 vai. atlaidai, 
spalių 10-12 d. — tėvas Ju
venalis Liauba.

MERGINOMS- MOTERIMS
1OO% KARO DARBAI

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

SOLDERERS 
WIRERS 

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

TRAV-LER KARENOLA RADIO 
& TELEVISION CORP.
1036 W. Van Buren

I

i

PARDAVIMUI

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

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

I

Chicago, III. — švenč. P. 
; Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., švenč. P. Marijos 
Nek. Prasidėjimo novena ir 
misijos, lapkričio 29 — gruo
džio 8 d. — tėvas Juvenalis 
Liauba.

Franciscan Fathers
310 Orchard St. 

Pittsburgh, (10) Pa.
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Kunigy Vienybės seimo proga
DIDŽIŲJŲ CENTRŲ VADAI

Rytoj New Yorke (Hotel New Yorker) įvyksta me
tinis Kunigų Vienybės seimas, kurį mes laikome vienu 
svarbiausiu įvykiu šiemet.

Kokį vaidmenį vaidina kunigai mūsų, lietuvių kata
likų, visuomenės gyvenime, mes visi gerai žinome — 
patį svarbiausią. Tas lietuvio kunigo vaidmuo lietu
vių gyvenime yra svarbiausias ne tik grynai religiniu, 
bet taip pat tautiniu ir kultūriniu atžvilgiu.

Reikia neužmiršti, kad kunigai vadovauja labai ge
rai suorganizuotiems, drausmingiems lietuvių katalikų 
vienetams — parapijoms, kurių turime apie šimtą dvi
dešimts. Šie vienetai — tai patys stipriausi nė tik ka
talikybės, bet ir lietuvybės centrai, kuriuose šalia gry
nai tikybinio veikimo platesniu mastu eina ir tautinis 
bei kultūrinis sąjūdis, pasireiškiąs per mokyklas ir 
įvairių draugijų bei centralinių organizacijų skyrių 
darbuose. i * i ė *. 1 Bi L1Š 1

Reikia daugiau negu džiaugtis, kad tų centrų — pa
rapijų vadai yra susiorganizavę į Kunigų Vienybę, kad 
bendromis jėgomis dar daugiau būtų galima nudirbti 
ir Bažnyčios ir tautos gerovei.
STAMBUS DARBAI IR NUOPELNAI
. Ir tikrai malonu yra konstatuoti, kad Kunigų Vie
nybė per kelerius paskutiniuosius metus labai daug 
ir stambių darbų nudirbo. Kas sekė mūsų spaudą arba, 
dar geriau, jei kam bent retkarčiais patekoavę j; ran
kas “K. V. Biuletenis"’, leidžiamas kiekvieną mėnesį, 
tam yra žinoma, kaip rūpestingai dirbo Kunigų Vieny
bė, kad daugiau sušelpti nuo karo nukentėjusią lietu
vių tautą, kad išlaikyti Lietuvos pasiuntinybę prie Va
tikano, kad išjudinti ir palaikyti lietuvių sąjūdį už at- 
steigimą laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Respubli
kos, kad paremti Amerikos karo pastangas. Be to, ke
liais atvejais Kunigų Vienybės valdyba padarė gerų ir 
reikalingų pareiškimų mūsų vyriausybei Vašingtone, 
kad ji ir toliau užstotų lietuvių tautą, kovojančią už 
savo šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
SIEKIA VIENYBES IR ORGANIZUOTUMO

Neseniai K. V. išleido stambią knygą apie Amerikos 
lietuvių darbus, ši knyga puikiausiai vaizduoja, kaip 
nuoširdžiai rūpinasi Kunigų Vienybė virš suminėtais 
reikalais ir kaip ji trokšta, kad mūsų, lietuvių kata
likų, organizacijos būtų gausingesnės ir veiklesnės, kad 
visas mūsų religinis ir tautinis gyvenimas būtų vie- 
ningesnis, sklandesnis ir platesnis ir kad jis neštų dau
giau naudos Bažnyčiai, Amerikai ir mūsų tėvų kraštui
— Lietuvai.

Daug ir garbingai besidarbuojančiai Kunigų Vieny
bei ir jos seimui linkime geriausio pasisekimo tolimes
niems sunkiems ir atsakomingiems darbams!

Pacifike fronto padėtis
Laimėjus svarbią pergalę New Georgia saloj, Paci- 

fiko fronte, užėmus airportą Munda, vyriausias sąjun
gininkų karo jėgų Pacifike vadas gen. MasArthur pa
darė labai svarų pareiškimą. Trumpai aptaręs karo 
eigą, atpasakojęs sunkumus ir kliūtis, jis optimistiškai 
žvelgia į ateitį. Anot garbingojo generolo, dabar jau 
yra aišku, kad Amerikos pergalė Pacifike yra tikras 
dalykas. Ta proga jis sveikina gen. Halsey ir jo vado
vaujamus vyrus, kurie taip sėkmingai kariauja.

Amerikos visuomenė tikrai nuoširdžiai gali didžiuo
tis ir džiaugtis savo karo vyrais. Ir ne tik tai — ji 
turi žiūrėti, kad tiems mūsų šauniems vyrams karo 
fronte nieko nepritrūktų.

Vokietija eina prie liepto galo
GENEROLŲ TRIUMVYRATAS

Prieš keletą dienų huvo paskelbta spaudoje, kad Hit
leris esąs didelis ligonis. Netrukus atėjo žinių, kad po
sėdžiauja Vokietijos generolai ir planuoja krašto liki
mą ir visą karo vedimą paimti į savo rankas. Vakar 
jau buvo rašoma, kad visa “didžioji vokiečių militari
nė jėga” yra sudėta į reichsmaršalo Hermanu Goering 
rankas. Kad sudaryti militarinį triūmvyratą, 
ringo priskirti dar du — maišalas Wilhelm 
admirolas Kari Doenitz.
PADARE KOMPROMISĄ

Kai pasirodė pirmos žinios apie generolų
mą paimti Vokietijos valdžią į savo rankas, atrodė, 
kad ten tuoj įvyks tas, kas prieš pora savaičių įvyko 
Italijoj, būtent, kad Hitleris, kaipo ligonis, gaus per 
kepurę, bus pašalintas ir valdžios vairą į savo rankas 
paims generolai. Bet, matyti, Goeringui šiuo tarpu dar 
pavyko generolus atkalbėti nuo tokio žygio ir pada
ryti kompromisą. Tuo kompromisu kaip tik ir bus ta
sai triumvyratas. Vadinas, jis tarpininkaus tarp ar
mijų vadovybės ir nacių partijos, dar nešalinant iš jote 
ir Hitlerio.

J i

prie Goe- 
Keitel ir

užsimoji-

Jk

<

BET TAI SITUACIJOS NEIŠGELBES I
Tačiau, kaip sako priežodis, ylos maiše nepaslėpsi. 

Nepaslėps vokiečiai nuo pasaulio akių to, kas darosi 
pas juos viduje. Ten vyksta kas nors didelio. Krašte 
auga didelis nepasitenkinimas Hitlerio ir jo vadovau
jama nacių partijos valdžia. Tas nepasitenkinimas pe
reina iš visuomenės į kariuomenę, todėl generolai, no
rėdami 
ir patį 
rankai, 
rančias
kietijoje susidarys tokia, jei neblogesnė, būklė kaip ir * 
Italijoj. Hitleris su savo nariais turės būti likviduotas.
AIŠKI PABAIGOS PRADŽIA

Įdomios žinios apie pabėgėlius i 
Ameriką

Per praeitus dešimt me
tų Am. Jung. Valstybės pri
glaudė daugiau negu 250,- 
000 žmonių. Daugelis jų yra 
profesijonalai ir patyrę a- 
matninkai. Jie pabėgo nuo 
teroro, arba ašies priespau
dos Europoje.

Šie žmonės yra įvairių ra
sių ir tikėjimo, bet daugiau
sia atvykę iš Vokietijos ir 
Austrijos. Pirmieji imigran
tai, kurie atvyko iš Euro
pos į Ameriką, tai darė dėl 
ekonominių priežasčių, bet 
šie bėgo, kad išgelbėti savo 
gyvybę.

Kaip galėtų ši grupė žmo
nių, kurių daugelis jau yra 
piliečiai, pagelbėti tautai, 
kuri juos priglaudė ir sutei
kė vilties?
PABĖGĖLIŲ 
ORGANIZACIJA

gelbėti situaciją, užsimojo eliminuoti nacius 
Hitlerį. Laikinai Goeringui, Hitlerio dešinei 

gali pavykti kompromisais užkamšyti besidą- 
spragas viduje, bet tai neilgam. Netrukus Vo-

Vykstanti savos rūšies revoliucija Vokietijos viduje, 
yra nepaprastai reikšmingas dalykas. Ji pakako, kad 
vokiečiai, apvilti Hitlerio skambiais pažadais, jau aiš
kiai mato, kad karą jie jau pralošė. Atsigriebti nebėra 
vilčių. Generolai, norį paimti susidarančią< situaciją į 
savo rankas, matyti, siekia pačią Vokietiją /kokiu nors 
būdu išgelbėti. Ir galimas dalykas, kad geiferolų kom
promisinis triumvyratas ilgai nesilaikys. Jis grius sy
kiu su Hitleriu ir naciais.

Kai kraštas karo metu prieina prie generolų valdžios, 
tai reiškia aiškų galą. Tai paskutinis ginklas, kuris to
kios valdžios rankose ilgai nebeišsilaiko. Tai yra aiški 

’ pabaigos pradžia.
Tokią negarbingą Vokietijai pabaigą artina vėliau

sieji sąjungininkų dideli ir efektingi karo smūgiai, 
smogiami ašiai ne viename, bet visuose karo frontuose.

Sąjungininkų Militarinė Vyriausybė Okupuotose Te
ritorijose — Allied Military Government of Occupied 
Teritory sutrumpintai pavadinta AMGOi’. Kadangi tur
kų kalboje šis sutrumpinimas turįs reikšmę, tai yra — 
esąs nelabai padorus žodis, todėl kilo reikalavimų jį 
pakeisti kitaip. Buvę atsikreipta į gfen. Eišėrihower, 
prašant jo patarimų, tačiau jis neduodąs atsakymo, 
nes esąs užimtas karo operacijomis. Mat, ir tokių su
puolimų gyvenime pasitaiko.

— 
-U.

"spaudos apžvalga l
•: > Įfll

IPasisako až konferenciją
Brooklyne leidžiamas tautininkų laikraštis Vieny

bė” "ligšiol vis dar nebuvo pasisakiusi dėl šaukiamos 
Pittsburghe Amerikos lietuvių konferencijos. Bet, štai, 
savo No. 32, pagaliau, rašo:

“Kaip jau žinoma, rugsėjo 2 d., Pittsburghe, įvyks
ta Amerikos lietuvių konferencija.

Šioje Amerikos Lietuvių Tarybos šaukiamoje kon
ferencijoje, be kita ko, bus svarstoma:

1) Kaip Amerikos lietuviai galėtų dar geriau 
dėti jungtinėms Valstybėms laimėti karą;

2) Vieningesnės Amerikos lietuvių pastangos 
voje dėl Lietuvos neprikl. atgavimo.

Šiuodu svarbūs klausimai (nekalbant apie kitus) 
pašalina bet kokią abejonę dėl delegatų siuntimo į tą 
konferenciją.”

Tuo būdu dabar tik viena Clevelando tautininkų 
“Dirva” vieną ir tą pačią giesmelę su komunistais tfe- 
begieda. Bet ar “Dirva” tautininkų laikraštis? Apie 
tai pakalbėsime vėliau.

National Refugee Service, 
Ine., New Yorke, išleido bro
šiūrą, kuri įrodo, ko Ame
rika gali tikėtis iš šių pa
bėgėlių ir kaip jie gali pri

sitaikinti prie Amerikos są
lygų. Ši apžvalga, kuri nėra 
pilna, yra paimta iš 2,250 
asmenų, kurie įsirašę • į 
“Roster of Alien Specialized 
Personnel” organizaciją, į- 
steigtą italo pabėgėlio, ku
ris buvo ekonomijos profe
sorius italų universitete.

Nevisi pabėgėliai Ameri
koje yra specializuoti amat- 
ninkai, bet galima sakyti, 
kad nuošimtis niekada ne
buvo aukštesnis visoj imi
gracijos istorijoj, pasak Na
tional Refugee Service.
SKAIČIAI PAGAL LYTĮ

Iš 2,250 užsiregistravusių 
su “Roster of Alien Specia
lized Personnel”, daugiau
sia yra vokiečių, viso 1,236. 
Antroj vietoj — austrai 547. 
Kiti yra iš beveik visų oku
puotų arba nacių pagrobtų 
Europos šalių. Daugelis yra 
“be šalies” (stateless). Jie 
nėra piliečiai jų buvusios 
šalies, nei Jung. Valstybių. 
Jie, žinoma, yra pabėgę nuo 
nacių rėžimo.

Sąrašas rodo, kad 1,970 
pabėgėlių yra vyrai, o 280 
moterys. Apie pusė jų virš 
46 metų amžiaus. Jų tarpe 
randasi patyrusių specialis
tų, kaip ir jaunų vyrų, ku
rie yra karo tarnyboje.

96 nuoš" pabėgėlių yra pa
davę prašymą Amerikos pi
lietybei įgyti. Likusieji yra 
svečiai, arba “nepasisakę” 
(non-declarant) ateiviai.
MOKSLO ŽMONES
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Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Pabėgėlius galima klasi
fikuoti į keturias grupes: 
mokslo ir mechanikos, soci- 
alio mokslo, medicinos ir į- 
vairių biznių. Mokslo ir me
chanikos grupės yra 471 as
menys. Toš grupės profe
sionalai y ta dabar reikalin
gi. Ypač inžinierių profesi
joj, kaip aeronatikos, elek- 
trikos, metalurgijos, kasyk
lų, nadio ir laivų statybos 
inžinierių. Iš mechanikų y- 
ra mašinistų, įvairių maši
nų operatorių ir amatninkų.

Socialio mokslo grupėj 
randasi gana d4ug ekono
mistų ir statistikų, kuris tu

ri puikų supratimą svetimos 
ekonomijos. Yra redaktorių, 
vertėjų, žurnalistų ir advo
katų, kurie labai gerai su
pranta kalbas ir gali pagel
bėti propagandos karui prieš 
ašį.

Medikalėj profesijoj yra 
508 daktarų ir 81 dantistų. 
Yra žinoma, kad daugiau 
kai 5,000 svetur baigusių 
mokslą daktarų randasi A. 
Jungtinėse Valstybėse ir a- 
pie du trečdaliai jų gavo 
leidimus praktikuoti.

Kadangi dabar daktarų 
lėtoka, pabėgėliams turėtų 
atsirašti 'vietų. Bet net ir 
civilių rajonuose visokie 
trukdymai randasi įstaty
muose ir suvaržymuose.
NAUDINGI AMERI
KOS PRAMONEI

Kada sąrašas buvo pradė
tas daryti, reikėjo moksli
ninkų, profesionalų ir spe
cializuotų amatninkų. Val
džios pasiūlymu, priimti ir 
asmenis su biznio patyri
mais. Ši grupė dabar yra di
džiausia iš visų. Tų žmonių 
patyrimai naudingi svarbio
se formulose fabrikų ir pre
kybos paslaptyse ašies pro
dukcijos sistemoj. Pav., vie
nas jų, buvęs technikos di
rektorius Vokietijos>0X0 li
nijos, kitas direktorius au
tomobilių fabriko Italijoj; 
vienas užėmė svarbią vietą 
metalurgijos įstaigoj, kitas 
buvo direktorium javų im- 
kitų su panašiais patyri
mais Strategiškoje ašies pra
monėje.

GREIT SUMAŽINS 
KOPONŲ VERTE"

CHICAGO, rugp. 5.—Vi
daus sekretorius Harold L. 
Ickes, aliejaus administra
torius, šiandien pranešė kon 
greso komitetui, kad vidur- 
vakarinės ir pietvakarinės 
valstybės turinčios aukoti 
savo dalelę karo laimėjimui. 
Numatoma gazolino kuponų 
vertės suinažinimas trum
poj ateity.

Anot Ickėš, jau atėjo lai
kas kuomet gazolino kiekiai 
turi būti vienodi visose val
stybėse j rytus nuo Rocky 
mountains.

Atsakydamas į paklausi
mą ar tas sumažinimas tuoj 
įeis galion, Ickes atsakė, kad 
jis manąs, jog tai įvyks .už 
kelių savaičių.

Daugelis pabėgėlių kalba 
vokiškai ir angliškai. Dau- C 
giau nei pusė kalba prancū
ziškai. Daugelis kalba ispa
niškai ir itališkai. Didelis 
nuošimtis supranta ir ma
žiau žinomas kalbas.
LOJALUS AMERIKAI

National Refugee Service 
pareiškė, kad daugelis pabė- f 
gėlių yra lojalūs šiai šaliai 
ii jos demokratijai. Kaipo 
pabėgėliai, jie nekenčia tų 
sistemų, nuo kurių jiems 
reikėjo pabėgti.

Kadangi daugelis pabėgė
lių yra iš Vokietijos ir Aus
trijos, jie techniškai skaitos 
priešai-ateiviai. Kaip kada " 
tas fakjtas jiems neduoda 
progos prisidėti prie tokio 
darbo, kuriame jie specia
lizavosi. Bet tūkstančiai jau
nesnių vyrų randasi karo 
tarnyboj, kiti pramonėj, ar
ba karo darbuose. Apie 2,- 
500 daktarų tarnauja ligo
ninėse, kur daktarų stoka. 
Daugelis geriau žinomų bu
vo priimti į karo pastangas 
ir valdžios įstaigas.

Svarbiausia priežastis, ko
dėl pabėgėliui sunku surasti 
vieta karo darbuose yra ne
pakankamas supratimas tar
pe privačių ir viešų samdy
tojų, kaip greičiausia šį dar
bininką pristatyti prie dar
bo. Pagal National Refugee 
Service, ateiviai gali dirbti 
karo pramonėj ir valdžia aiš 
kiai pasisaVė'Už tai.

NATIONAL REFUGEE 
SERVICE ŽODIS

“Šiame kare, kuriame ka
riauja už visą kas gera, yra 
rolė kiekvienam. Ir tie, ku
rie laukia, turi būti pašauk
ti.” FLIS

Tanko įtaisymai
Armijos tankuose yra įtai

syti saugūs diržai, kad ka-« 
reiviai gali stovėti važiuo
jant per nelygias ir pras
čiausias vietas.

Valdžia lavina moteris
Anglijos moterys indust

rijos darbams valdžios kaš
tu yra lavinamos dvidešimt 
penkiuose lavinimo centruo
se ir 150 technikos kolegi
jose. j. j

Krokodilai
Krokodiliai, iš šliaujiojan- 

čių gyvių, turi aukščiausią 
kraujo cirkuliaciją.

pi rkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.
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Lietuvis fotografas

Cpl. Jonas šalis
Corporal Jonas šalis, fo

tografas, jau beveik metai 
laiko tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje. Jis išvyko į 
kariuomenę rugsėjo 2 dieną, 
1942 metais.

Corporal Šalis gimė Čika
goje birželio 1 d. 1918 me
tais. Jo tėvai Jonas ir Ona 
Šalis mirė 1918 metais, spa
lių mėnesį. Mažą kūdikį Jo
nuką paėmė auginti ir auk
lėti Martinas ir Pranciška 
Žebrauskai, kurie gyvena 
Chicagoje, 6602 So. Lowe

avė. Ir Jono Šalis krikšto 
tėvas Juozas Preibis gyvena 
kartu su Žebrauskais.

Corporal Jonas Šalis yra 
baigęs Gimimo Panelės šv., 
parapijinę mokyklą, kur at
sižymėjo moksle. 1936 me
tais jis baigė Parker High 
School. Čia irgi parodė sa
vo gabumus moksle.

Corporal Jonas šalis ypa
tingai pamėgo fotografijos 
meną ir šioje srityje buvo 
specialistas. Prieš išvyks- Į 
tant į'kariuomenę jis dirbo1 
Hornstein Photo Sales Co., 
320 W. Ohio St., kur buvo 
pirkėjas (purchasing agent).

Corporal Jonas Šalis yra 
į. geras susipratęs katalikas. 
Jis buvo darbštus narys šv. 
Vardo Draugijos Gimimo 
Panelės švenčiausios para
pijoje.
Didelė garbė ponams Žeb* 

rauskams priklauso, kad jie 
išauklėjo tokį pavyzdingą 
vyrą ir kareivį.

DlENRA^TfS bSAŪfcAŠ, CHICAGO, ftONOIS

PAVOGTAS VAIKAS

Chicago, III. — Pereitą 
sekmadienį Mrs. Anna Phil- 
lips, 65 metų amžiaus, iššo
ko iš vienuolikto aukšto pro 
langą, iš Barry apartamen
to, 3100 Sheridan rd. Ji pa
liko raštelį, kuriame 
doma apie jos lavono 
pinimą.

Jos vyras, John F. 
lips, buvęs Foreman
tional banko direktorius, mi
rė pereitą sausio mėnesį.

Mrs. Phillips lavonas bu
to) rastas kieme, prie tako.
I —
Banditai apiplėšė 
restoraną

I Du banditai apiplėšė pe
reitą sekmadienį restoraną, 
1182 Milwaukee avė. Bandi- 

Į tai pagrobė $1,000 ir ciga- 
riečių už $50 vertės.

Frank 
amžiaus, 
policijai, 
mušė

I basemente. Paskui jis iš dir- 
Įžų surišimo išsilaisvino.v

Antradienis, rugp. 10, 1943

Tėvas badavo 47 dienas

Vaiky meilė galingesnė net už mirti
Mr. Charles Horswell, 851 

metų amžiaus, Saugatuck, 
Mich., pradėjo badauti kai 
jo žmona mirė pereitą bir
želio mėnesį. Jis norėjo ba
davimo pagalba nueiti pas 
savo žmoną. Jis norėjo grei
tai mirti.

Jis birželio 15 dieną atsi
gulė į lovą, po dienos kai jo 
žmona Elena buvo palaido
ta. Aštuoniasdešimt penkių 
metų amžiaus senis badavo 
47 dienas iš meilės žmonai, i 
Per tą laiką' nieko nevalgė. 
Tik vandens paimdavo.

Vaikai norėjo, kad jų tė
vas, 85 metų amžiaus, dar 
gyventų. Duktė ir du jo sū
nūs prašė, ka ». tėvas prac*?-1 
tų va’gyti. Prašymas ilgai 
tęsės. i

Kai duktė, Mrs. Gardner 
Johnson, iš Upper Mont- 
clair, N. J., stovėdavo psie 
tėvo lovos ir prašydavo, kad j 
jis pradėtų valgyti, tėvas

pažiūrėdavo į dukrą ir ty
liai atsakydavo: “ne, ne”. Ir 
tas — ne, ne — tęsės 47 die
nas. Bet pagaliau vaikai tė
vo mintį pakeitė, jis ėmė 
valgyti. Jis pirmą kartą, po 
47 dienų badavimo, liepos 
30 dieną išgėrė stiklinę pie
no. Vaikų meilė pakeitė tė
vo nusprendimą mirti bada
vimu. Jis dabar gyvena, ran
dasi ligoninėje, jo sveikata 
stiprėja.

Pasirodo jog vaikų meilė 
yra galingesnė už mirtį.

Vyrai su Kristumi
Pereitą sekmadienį Visų 

Šventų lietuvių parapijos 
Šv. Vardo draugijos nariai 
ėjo bendrai (in corpore) 
prie šv. komunijos. Įspūdin
gą ir turiningą pamokslą pa
sakė kun. B. Grinis.

nuro-
aprū-

Phil-
Na-

Acme photo

Mrs. Natalie Elizabeth Palmer (kairėje), kuri pavogė dviejų metų vaiką. Mrs. Do- 
rothy Freeman (dešinėje) kurios vaikas pavogtas. Pavogtas vaikas Howard Freeman 
yra centre. Vaikas buvo pavogtas, kai motina išvyko Į darbą.

Motinos meilė gyva ir karšta
gal mano Howie, aš be jo 
negaliu gyventi.”

Pereitą šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį vaiko pa
grobėja Mrs. Palmer buvo 
stropiai policijos ieškoma.

Pagrobto vaiko tėvas pvt. 
Vero Nelson Freeman, 33 
metų amžiaus, yra kariuo
menėje. Jis buvo iškviestas 
grįžti namo paguosti savo 
žmonos ir padėti ieškoti pa
grobto vaiko. Vaiko motina 
ir kareivio žmona nepapras
tai skaudų įvykį pergyvena. 
Ji sužinojusi apie savo sū
naus dingimą, tuojau paėmė 
į rankas šv. rožančių ir karš
tai meldės, kad Dievas pa
dėtų surasti jos mylimą sū
nų.

Chicago, UI. — Motina 
Mrs. Dorothy Freeman, 28 
metų amžiaus, 3538 West 
Monroe str., augino ir auk
lėjo dviejų metų sūnų Ho- 
ward. Motina išvyko į dar
bą penktadienį ir paprašė, 
kad tą dieną jos vaiką pa
saugotų Mrs. Mildred Calla- 
han, 2904 W. Madison str.

Penktadienį Mrs. Natalie 
Palmer (ji taip pat žinoma 
vardu Dixie Novak) pagro
bė Mrs. Freeman vaiką iš 
Mrs. Callahan namų. Dviejų 
metų vaikas buvo pagrobtas 
pereitą penktadienį. Kai mo
tina sužinojo, ji tuojau krei
pės į vaiko pagrobėją ir pa
reiškė: “prašau grąžinti at-

Trys banditai pateko j policijos rankas
i'

banditai,. So. Cicero, kur jie apturėjo 
kostume- *
dvejuose
sučiupti

Trys ginkluoti 
kurie terorizavo 
rius (lankytoj us) 
tavernuose buvo
pereitą pirmadienį po pasi
keitimo šūviais su Cicero 
policija, kai banditai buvo 
vejami žemyn Cicero avė.

Į policijos rankas pateko 
Leonard Laino, 18 metų, 819 
So. Carpenter; Frank Po
cius, 7177 S. Morgan, ir 
Frank Mattera, 22 metų, 851 
Vernon. Jie buvo sučiupti 
policijos, kai jų automobilis 
sudavė į stovintį automobi-

$75. Du Cicero policijos bū' 
riai 
viais

Jie
plėšė

vijos ir pasikeitė šu- 
su banditais.
prisipažino, jog api- 
patronus On—The—

Quiet Inn, 2906 N. Pulaski, 
Craigin policijos apylinkėje, 
pereito sekmadienio vakare. 
Jie ten pagrobė $300 pini
gais ir apie $350 brangeny
bių.

Rado kabant vyrą
Vienas vyras, 61 metų

sieną 
Wine

Isibriovė per sieną, 
pavogė snapsą

Vagys įsilaužė per 
į basementą, Magnus
ir Liąuor krautuvėje. 930 
Belmont avė., ir paėmė like
rio už šešis tūkstančius do
lerių vertės. Joseph Magnus, 
krautuvės savininkas, apie 
tai pranešė Town Hali poli
cijai pereitą sekmadienį.

Minarik, 47 metų 
porter, pareiškė 

jog banditai jį su- 
ir surišo su diržais

76 metu amžiaus vyra mirtis sutiko 
vagiant medicinišku knygų ofisą

Philadelphia. — William Jo lavoną rado sargas ofi- 
J. “Billy” Wilson, 76 metų se. rugpiūčio 8 dieną. Gra- 
amžiaus. kartą pareiškė, jog žiai sudėtas buvo rastas jo 
jam vagystės “amatas” ne- paltas ant stalo ir po paltu 
sisekė. Tam vyrui rugpiūčio buvo padėtas įrankis, kurį 
8 dieną tikrai nepasisekė pa- naudojo atidaryti langą. Po- 
skutinis “darbas”. Jis mirė licijos gydytojai pareiškė, 
tuo laiku, kai vykdė vagystę jog 76 metų amžiaus vyras 
mediciniškų knygų spausdi- mirė nuo širdies atakos, 
mmo ofise. GYVENKIME PADORIAI

IR GRAŽIAIGRAŽIAUSIAS GYVENI
MAS PRABĖGO 
KALĖJIME

William J. Billy” Wilson 
kalėjime praleido daugiau 
kaip 37 metus savo gyveni
mo ir buvo 17 kartų areš
tuotas.

“Aš esu per senas tam 
darbui”, — pis pareiškė, kai 
buvo paleistas iš kalėjimo, 
šių metų birželio 18 dieną.

lį ir jų automobilis sudužo amžiaus, 223 North Centrai kur išbuvo vienerius metus
prie 14-tos ir Cicero.

Suimti vyrukai bėgo po 
apiplėšimo Balbo Inn, 1342

Vyras praleido 37 metus 
kalėjime, 17 kartų buvo 
areštuotas ir pagaliau mirė 
vogdamas. Rodos reikėjo 
mesti nevykusį ‘ ‘amatą” 
nors senatvėje, bet, matyti, 
įpratimas buvo galingesnis 
už pasiryžimą nebevogti.

Šis įvykis moko, kad kiek
vienas iš musų turi tuč tuo
jau pagundą į blogą atmes
ti, kad ir mūsų neištiktų 
mirtis atliekant blogą veiks
mą. Mes mirtį turime sutik
ti garbingoje padėtyje.PIRKITE KARO BONUS!

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

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

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

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

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

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

avė., buvo rastas pereitą už mažų daiktų vagystę, 
sekmadienį kabantis už bal- “Kai aš pradėjau vogti, man 
kio garažiuje. nesisekė”.

** •• • i

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdi rb- 

i mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa_ 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime 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. TEK: LAFAYETTE 3516

Pavogė iš troko 
61 kailio paltą

Iš Mound City Forward- 
ing kompanijos troko, 1224 
S. Westem av., netoli North 
avė ir N. Homan avė., buvo 
pavogta pereitą sekmadienį 
šešiasdešimt vienas kailio 
paltas (coats). Pavogti kai
lio paltai yra $8,225 vertės. 
Apie tai pranešė kompani
jos manager policijai. Tro- 
kas dingo kai vairuotojas 
buvo restorane. Vėliau tra
ką surado, bet paltai buvo 
nusinešti.

Pirmoji Chicagoje jauni
mui žaisti miesto aikštė bu
vo atidaryta 1901 metais, 
rugpiūčio 10 dieną, prie 24 
gatvės ir Wabash avė.

X Dain. Kastas Sabonis, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
vargonininkas, pereina var
gonininkauti į Visų Šventų
jų parapiją. S. Rakauskas, 
tos parapijos vargonininkas, 
pašauktas į kariuomenę.

X Aušros Vartų parapi
jos piknikas, praeitą sekma
dienį, Vytauto parke, tikrai 
buvo didelis. Be parapijonų 
daug suvažiavo buvusių 
vestsaidiečių ir svečių iš ki
tų kolonijų.

X Kun. A. Šaudys, MIC., 
po poros savaičių viešėjimo 

i savo gimtiniam miestelyje, 
Mt. Carmel, Pa., vakar vėl 
grįžo prie savo — “Laivo” 
redaktoriaus — pareigų.

X Mykolas Daugirdas su 
žmona (jaunieji), Šv. Myko- 

jlo parapijos darbuotojai, šio 
mis dienomis grįžo iš Paw 
Paw Lake, Mich., kur sma
giai atostogavo.

X J. VVinterienė, 5701 S. 
Ashland Avė., jau daugiau 
kaip savaitė laiko guli Ger- 
man Deacons ligoninėj, kur 
jai buvo padaryta operacija. 
Dabar diena iš dienos eina 
geryn. Jau leidžiama ir lan- 

! kytojai. Kambario numeris 
210.

X Marijona Sutkienė, uo
li “Draugo” skaitytoja, link
sma sulaukusi anūkėlio. Tuo 
pačiu džiaugsmu perpildyta 
ir Agota Valaitienė. Agi pa

liko “grand” mamos.
• X Petras Martin, 6918 S. 
Maplewood Avė., vakar iš
vyko į Alaską karo dar
bams dirbti.

X B. Petkevičius ir Ma
karas išrinkti atstovauti Da 

I rius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion, Amerikos 
Lietuvių Konferencijoj, Pitts 
,buTgh, Pa. Be to, postas 
konferencijai paskyrė aukų 
$100.

X Kareivis Jonas Rimu
lis, buvęs Visų šventųjų lie
tuvių parapijos komiteto na
rys, buvo parvykęs atosto
gų iš New Orleans, La. Pe
reitą pirmadienį vėl išvyko 
į savo stovyklą.

X Lakūnas Motiejus Ra- 
dasevičius, iš Visų šventųjų 
lietuvių parapijos, šiomis 
dienomis žuvo lėktuvo ka
tastrofoje. Laidotuvės — So. 
Chicagos lietuvių bažnyčioje.

X Kareivis Robertas Sa- 
I moška, buvęs Visų šventų
jų lietuvių parapijos komi- 

j teto narys, šiomis dienomis 
parvyko iš Alaskos kelioms 
dienoms atostogų.

X J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo žmona, šio
mis dienoiins dalyvavo Raud. 
Kryžiaus Vidur-vakarų Re
giono Konferencijoj, kuri į- 
vyko C h i c a g o j Palmer 
House. J. Daužvardienė R. 
Kryžiaus Chicago skyriuje 
eina Speaker’s Bureau Lib- 
rary of Reference, Informa- 
tion and Statistics viršinin
kės pareigas.
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Nuoširdžiai dėkoju 
visiems

SU FILIPINŲ KARIUO
MENE

Iš pat savo gilumos šir
dies tariu nuoširdų ačiū Vla
dui Striogai, Vladui Bagen- 
tui ir kitiems, kurie suren
gė man pagerbti bankietą, 
mano varduvių proga, ir kar 
tu įvertinti mano darbą, t. 
y. rašinėjimą žinučių iš mū
sų kolonijos veikimo pen
kiolikos metų sukakties pro
ga. Dėkoju visiems daly
viams, kurie atsilankė ir pa
reiškė nuoširdžius linkėji
mus, kurie savo kalbomis 
labai įvertino mano menką 
darbą hteratinėje dirvoje ir 
visuomeniškoje darbuotėje.

Ačiū klebonui ir tėvui 
pranciškonui, kurie teikėsi 
atsilankyti ir sudėti linkė
jimus.

Ačiū 
vakaro 
žmonai,
giminėms ir mano brangiems 
draugams, kurie, nors ir la
bai nepatogiu laiku, teikėsi 
atsilankyti ir suteikti man 
didelį malonumą, didesnio 
akstino darbuotis ir toliau.

Ačiū mūsų dienraščiai i 
“Draugui”, jo visai vadovy
bei, kurie davė man progos 
pasirodyti spaudoje su sa
vo menkais gabumais.

Vincas Rėkus

I 
I

V. Daugirdienei to 
šeimininkei, man< 
tėvams, seserims,

Pranešimai jaunuolis
Vargdieni, Sesei, Gitdos vairi’i kOmiSii’‘ raPort’- ° 

susirinkimas įvyks Sį vaka- į’ Jie dar-
rą 7:30 vaiandą, rugp. 10: I»ge-
d., Aušros Vartų parapijos 
mokyklos salėj. Gildos na
riai bei šiaip priteliai, ma
lonėkite skaitlingai dalyvau
ti, nes išgirsite raportą iš 
pikniko, kuris įvyko liepos 
25 dieną. Lauksime. J. K.

rinimui. Kviečiami ir tie na
mų savininkai, kurie dar ne- 
priklauso klubui. Stipriau 
būsim organizuoti, geriau 
savo koloniją nuo visų ne
smagumų apvalysime.

Valdyba

Chicago, III. — Pereitą 
sekmadienį Skokie ežere, į 
vakarus nuo Winnetka, pa
skendo nežinomas jaunuolis, 
15 metų amžiaus.

Tikrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land.

Kunigas Austin Hannon, 
M.M., iš Clark Summit, Pa., 
buvo pakeltas į first Iieute- 
nant laipsnį Armijos kape
lionų korpuse ir priskirtas 
į antrąjį Filipinų regimen- 
tą, Jungt. Amerikos Valsty
bių armijos, Camp Cooke, 
Cal. Prieš įstosiant į armi
ją, kun. Hannon gyveno Ma- 
ryknoll jaunesniųjų semina
rijoje, Mountain, View, Cal.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai svar 
bus susirinkimas įvyksta 
rugp. 10 d., 8 vai. vak. Mar
gučio red. Į susirinkimą vi
si komiteto nariai būtinai 
turite atsilankyti.

V. Rėkus, komiteto sekr.

Cicero. — Lietuvių Tttt- 
provement Politikos klubo 
susirinkimas bus šiandie, 
rugpiūčio 10 d., 8 vai. va
kare, Liuosybės svetainėje. 
Visi klūbieeiai kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą.

A. j" A
PRANCIŠKUS URBUTIS

Gyveno 1248 So. Tripp Avė.
Mirė rugp. 8 <$., ^43 m>j

8 vai. vak., sulaukęs pusčs 
a>nrž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Jurbarko par, 
Kuturių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Berniėe Krienas ir 
jos vyrą Frank. Joanna Blatt- 
nėr ir jos vyrą Arthur, sese
rį Moniką Voveris ir jos 2 sū
nus Frank ir Michael, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-jne.

Kūnas pašarvetas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero, Hl,

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį, rugp. 12 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

NttMūOę: Žentai,
Sesuo, Sesers Vaikai ir Gimi
nės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

A A
PRANCIŠKUS 

STANISLOVAS 
KIBARTAS

Gyveno: 4358 S. Talman Avė.
Mirė rugp. 8 d , 1943” m., 1 

vai. popiet, sulaukęs 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Loretta (py tėvais Ga- 
pa); 2 dukteris — Eloise ir 
Joyce; tėvelius Pranciškų ir 
Marijoną Kibartus: uošvius Jo- 
seph ir Mary Gapa; 2 seseris 
Bernice Songaila ir Josephine 
Vaišius: ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Frank C. 
Patka and Sons koplyčioje — 
4358 So. Richmond Street.

Laidotuvėm jvyk3 k-tvirtad., 
rugp. 12 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto tus atlydėtas į Ne
kalto Prasid. šv. Panelės par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Tėveliai, Uošviai, Seserys ir ki
tos Giminės.
’ Laid. direktorius: Frank C. 
Patka, tel. Lafayette 4480.

'

D A "R A R Yni Geriansias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sto
ką ir aukštą rūsį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS, 
kaslink pertaisymo namų.

AFROKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

A
dėjusiems prie pikniko pa
sisekimo, įvykusio liepos 25 
dieną “Rūtos"’ darže, ir sve
čiams už atsilankymą, nuo
širdžiai dėkojame.

Visu širdingumu siunčia
me Aukščiausiajam savo 
maldas, prašydamos gausiai 
atlyginti visiems už didelį 
pasiaukojimą ir paramą mū
sų kongregacijai.

Dievas telaimina Jus vi
sus.

A i

st. f

ANTANINA 
JOTKIENĖ

(po Ūt-vais Aidukaitė) 
Gyveno-; 4518 S. Wood
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rug-p. 7 d.. 1943 m., 7:30 vai. 
vakare, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Dūkštų parap. Sukeliškrų kai
mo, Zarasų apskr. Amerikojte 
išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą, Adolphą; 2 brolius — 
Anufrą Aiduką ir sronenę A- 
gotą ir jų sūnų ir 4 dukteres, 
Vaclovą, Aiduką. ir jo šeimy
ną,; švogerj Antaną. Sudeikį ir 
jo moterį Domicėlę ir j.ų. šei
mą.; švogerj Edvardą. Jotkų 
ir jo moterį Kotrlną ir jų šei
mą: ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas: 
J. F. Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugpiūčio II d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sietą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos gimi
nės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti šiose laidotuvėse ir su
teikt! jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyra,s, Broliai. Brolienė, 

švogcriai. ir jų šeimos ir vteos 
kitos Giminės.

Laidotuvėse patarnauja — 
John F. Eudeikis, telefonas 
YARds 1741.

LEO NORKUS, Jr

53

Platinkite “Draugą”.

į
I

atgaivinti Ambrosia & Nedar
BEERS

DVI MODERNIŠKOS KOPDYCIOS

Telefonas CICERO 2109

Telefonas Grovehill 0142

Gerbiamam Aušros Var
tų parapijos klebonui kun. 
J. Dambrauskui. Vargdienių 
Seserų “Gildos'’ dvasios va
dui kun. P. Malinauskui, 
gerosioms šeimininkėms, vi
siems platintojams ir prisi- Nekalto Prasidėjimo

Žv. P. Marijos Seserys

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

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

Meniški, Verttagi 
PAMINKLAI

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė i

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiadus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- - 
MIAU SI AS •

; KAINAS.
: Turine didelį __
pa-m rinkimą
Muzisali&ų Instmmntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Reker- 
dų ir kitų visokių muzikalių 
* - - V j _

Takiom Laikrodžius, Laikro
dėliu*, Žiedus, Rašomas Plunk- 

ysnas ir Muzikalius Instrumen- 
Į’taaL

r
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

JOHN A. KASS
JFWFJ.RV — VVATCHMAKEE

— srusic
4216 ARCHER AVENUE

Puune: LAFAYETTE 8617
I. ' ! ■ ■

■ •
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO ŠTAMO MtZlZlA- 

j EINI V INSTRUMENTE
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

' KOL DAR NEIŠFARDCOTI.

TŪBOS. CLARLNF.TAI, TROM- 
J SOMAI. SAKAPHONES, FLUTES 
į au -oaaea” — $35.04, 137.50.

$45.»0 ir $75»4. VIA garantuoti 
, lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
BTMKI MAMDOIUNAI, BANJOS, 
8MULKO8. TENOR BANJOS — 
$440. itM, f 11.50 IKI $35.04. 

’ 8TRIUNINIAI BASAI — $40.00. 
, $125.00 ir 41M.C8. BASO U*- 

DENGALAS — $12.4«. 8MICE-
’ IAAI 8MUIKOM8. 8TRJU N INT

AMS RAMAMS VIOLAS IR CEL- 
LO — HM $»••. 35.AO. |l*.0* 
Ir $14.00. Striflnoe dėi visų vtrf- 
mirrčtų Utotrnmantų. BA8S ir 
ŠNARE DRUMS — $18. M. IJ3S4.

: $35 50 ir $*0.04. PĖDAIS, HI- 
BOT8, CTMBOLS, i r DRUM 

’ HEADS »afca to—ai jes» p«U*a- 
' kiant. MOUTH PTECE visiems 

. Urato ir “read” btotrumentama 
; pritaikomi JH«ų lūpoms.
i EKSPKRTTTAS VTCTOR IR 
i kKų PHONOGRAFH patatojrmaa

Atstatymas visų dailų Clsrlns- 
tanto. TriOboma Sazapbones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarama.

GOLDUTJCTRPB MTMC SWOP

Mrs. Antoinette Jodka. 
metų amžiaus, 4518 Wood 
str., pereitą sekmadienį mi
rė nuo širdies atakos savo 
namuose, nežiūrint, jog gel
bėjimo sąuadas No. 9 dėjo 
pastangas ją atgaivinti.

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Raukote!

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris pataršau ja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tet LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad.

ii stoties WGE3 (1300% sa Povilu šaltimtaru.

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PER8ONALIZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTKILAR PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODECUONS 
Distributors of the famons Mostelio “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chaznber of Commeree

MODERNI Bvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. TOashiugtoa Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
EAIDOTUVIU DIREKTORIUS

JOBŲ PATOGUMUI
1410 South 50th Avenue, Cicero

6812 So. Western Ave„ Chicago

patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansižkam stoviui prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Balys*

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. ĮSA STREET

letepfaMM YARDS 1419

L I. ZOLP
1046 WEST 46th STKEET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WFST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270
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