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BOMBAVO JAPONU KURILE SALAS !
J

Sakoma naciai bėga iš Sicilijos
Kasdien perkelia tūkstančius Italijon
LONDONAS, rugp. 12.—Specialiu pranešimu iš Sici

lijos sakoma vokiečiai evakuoja savo kareivius iš Sicili
jos. Jau prieš dyi dienas buvo minima, kad naciai pasi
traukia iš Sicilijos, ir išsiveža savo didžiąsias kanuolės ir 
kitas reikmenis, šios dienos raportas sako tūkstančiai 
vokiečių kasdien laivais per 
keliami iš Sicilijos Italijon. 
Priešlėktuvinės patran ko s 
Laukia sąjungininkų lėktuvų 
atakų, ir yra pasiruošusios 
smarkiai lėktuvus apšaudy
ti.

Britų radio korporacijos 
pranešimu, 80 ašies laivų 
pradėjo vežti kareivius ir 
ginklus per Messina prata
ką. Ašis be Messina vartoja 
ir kitus pakraščius.
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SĄJUNGININKŲ 
BAS šiaurės Afrikoj, 
12.—Antram tokiam netikė
tam išsikėlime, amerikiečių 
pėstininkų daliniai išlipo 
Sicilijos pakrašty į rytus 
nuo Cape Orlando. Jie turė
jo prasimušti pro didelę na
cių opoziciją. Kaip tik išli
po iš laivų naciai amerikie
čius atakavo.

Amerikos karo laivai ir 
daug -lėktuvų saugojo šį 
amerikiečių išlipimą. Jie 
šaudė į nacių kareivius, ku
rie puolė išlipusius ameri
kiečius.

Kitur Sicilijos fronte są
jungininkai visur progre
suoja. Tuo pat laiku ir vėl 
pradėtos didelės lėktuvų ata 
kos ant pačios Italijos. Ame 
rikiečių artilerija dabar ap
šaudo Randazzo, kas nuro
do, kad amerikiečiai randa
si nedaugiau trijų mylių nuo 
to miesto.

Netoli Taormina.
Iš pietkavarių, britų 

tuntos armijos dalinys 
pasiekė maždaug vidurį
lio tarpe Bronte ir Randaz
zo. Anglų kareiviai dabar 1 
randasi apie 15 mylių į šiau 
rę nuo Catania, ir apie 10 
mylių į pietus nuo Taormina 
uosto, iš kur naciams Sici
lijoje pristatoma reikmenys.

Kiek žinoma, naujai išli
pęs amerikiečių dalinys dar 
nėra susijungęs su sąjungi
ninkų kariuomenėm į vaka
rus nuo Cape Orlando.

Vokiečių radio praneši
mu, vėliausias amerikiečių 
išlipimas buvęs į vakarus, 
ne rytus, nuo Cape Orlando, 
ir vokiečiai jį atrėmę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

rugp. 12. — 
Aldžyro ra- 
vienas Itali- 
Turkijoj pa-

Dar sako Italija 
pasitrauks iš karo

ALDŽYRAS, 
Prancūzijos ir 
dio pranešimu, 
jos ambasados
reigūnas šiandien pareiškęs, 
kad Italija 10 dienų laikctar 
py pasitrauksianti iš karo. 
Nėra jokio patvirtinimo iš 
kitur.

Nuteisė du anglus už 
šautuvų pardavimų

JERUZALĖ, rugp. 12.— 
Militarinis teismai vakar 
nuteisė du anglus kareivius, 
Christopher Harris, 24, ir 
Charles Stoner, 23, po 15 
metų kaiėjiman už tai, kad 
jie ėmė iš Anglijos sande 
lių šautuvus ir amuniciją ii 
slapta juos pardavinėjo žy
dams ir arabams Palestino
je. Sakoma jie iš Egipto j 
Palestiną nuvežę 300 šautu
vų ir 105,000 kulkų.

Jau kuris laikas eina gan
dai, būk arabai ir žydai Pa
lestinoje supirkinėja ir sle
pia ginklus ir amuniciją, 
laukdami pokarinių mūšių 
nustatyti kuri tauta ten vai 
dys.

CHURCHILL ATVYKO Į OUEBECK

Kanados ministeris pirmininkas Mackenzie King (be kepurės centre) sveikina Wins- 
ton Churchill, kuris atvyko į Quebeck thrtis su prezidentu Roosevelt, Jungt. Amerikos 
Valstybių ir britų karo vadais svarbiais klausimais. Churchill buvo lydimas žmonos 
(kairėje) ir dukters Mary (dešinėje).

da- 
dar

IŠ LONDONO. — Iš visų 
davinių matosi, kad rusai 
gali by kuriuo momentu už
imti Kharkovo miestą.

IŠ VVASHINGTONO. — 
Atakoj ant japonų Kurile ir 
Tsu Shima salų žuvo du 
Amerikos bomberiai. Laivy
no pranešimu, mūsų bombe
riai iš viso nušovė penkis 
japonų lėktuvus.

į Dnieperpet- 
į Zaporozhe. 
Bryanskan. 
daliniai stumia-

SUDEGĖ 8-000 
AKERIŲ MIŠKO

BUFFALO, Wyo., rugp. 
12. — Oficialiu pranešimu, 
didysis gaisras Big Horn 
National Forest sunaikino 
apie 8,000 akerių miško. 
Liepsnos šoka nuo kalno į 
kalną, nežiūrint 500 miškų 
policijos, kareivių ir ūkinin
kų pastangų gaisrą užgesin
ti.

BYLIUS SIŪLO
MIRTIES BAUSMĘ

ORAS
Nebus atmainos tempera

tūroje.

Atakavo salas arti Japonijos
laponų propagandistai jau nervuojasi
WASHINGTON, rugp. 12.—Amerikoj girdėtos Tokyo 

radijo transliacijos šiandien pranešė, kad aštuoni dideli 
Amerikos bomberiai šiandien bombavo japonų bazes Ku- 
rilių salose, kurios randasi 
į šiaurę nuo pačios Japoni
jos.

Tokyo radio pranešimas 
savam kraštui perspėjo gy
ventojus, kad jie gali tikė
tis ir daugiau Amerikos lėk 
tuvų atakų, ir kad paskuti
nioji ataka buvo Amerikos 
daroma, kad pasiruošti pa
čios Japonijos puolimui.

Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos 
atakavo japonų 
Kurile salose, ir 
bos kritusios ant
Du Amerikos lėktuvai din
go.

bomberiai 
įtaisymus 
kad bom- 

taikinių.

--------------------------------------
Amerikiečiai spaudžia 
japonus Bairokoje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoj, rugp. 12. 
—Gen. Douglas MacArthur 
štabo šios dienos pranešimu 
sakoma amerikiečiai karei
viai vis tampriau spaudžia 
japonus Bairokoje. Ta uos
to apylinkė yra paskutinė 
stipri japonų bazė New Ge- 
orgia saloje.

Japonai, nors prispausti 
prie jūros, dar smarkiai prie 
šinasi amerikiečiams, ypa
tingai apie Zeita kaimą.

Sąjungininkų lėktuvai nuo 
lat patroliuoja virš Kuli 
įlankos, laukdami atakuoti 
japonus, kurie bandys laive
liais pabėgti į Kolombanga- 
ra salą, ir ten susidėti su 

j japonų garnizonu Vila ae
rodrome. 4

Sąjungininkų didieji 
bėriai atakavo japonų 
dėlius Rekata įlankos
linkėj, Santa Isabel saloj. 
Kiti bomberiai atakavo ja
ponų bazes naujos Gvinėjos 
apylinkėj, kur nuskandino 
1.500 tonų prekybinį laivą 
ir 18 kareivinių laivų, ir ap
gadino 2,500 transporto lai
vą ir keturios mažesnius 
laivelius.

I

BOMBERIAI ATAKAVO 
REINO MIESTUS

LONDONAS, rugp. 12.— 
Amerikos didieji bomberiai 
šiandien atakavo Gelsen- 
kirchen, Wesseling Ir Bonn 
miestus Vokietijos 
landė. Amerikos karo 
cijos štabo pranešimu, 
bomberiai negrįžo. Patys 
bomberiai nušovė 20 priešo 
lėktuvų, kurie bandė juos 
pulti, o mažieji anglų įėk- 
tuvai nušovė dar tris vokie
čių Lėktuvus.

Gelsenkirchen ir Wessel- 
ing miestuose bomberiai nu
metė bombas ant sintetinio 
aliejaus dirbtuvės, O Bonne 
taikė į kitas karo dirbtuves.

Nakties metu anglų Mos- 
quito bomberiai atakavo 
miestus Rhur slėny ir Rein- 
lando apylinkėj, 
taipgi išmetė minas priešų 
valdomuose vandenyse.

Mažieji sąjungininkų lėk
tuvai atakavo geležinkelius 
Prancūzijoj ir kituose nacių 
okupuotuose kraštuose.

Mažas skaičius nacių lėk
tuvų atakavo du miestus 
pietvakarinėj Anglijoj ir 
dar vienoj vietoj. Vietų var
dai pranešime nepaduoti. 
Žinoma tik, kad nacių bom
bos užmušė kelis civilius 
gyventojus.

bom 
san- 
apy-

Pardavėjai gaus 10% 
mažiau kieto anglies

WASHINGTON, rugp. 12. 
—Vidaus reikalų sekreto
rius Harold L. Ickes šian
dien sakė anglių pardavėjai 
gaus 10% mažiau kietų 
anglių, iš priežasties anglių 
sumažėjimo dėl įvykusių 
streikų. Anot jo, angliaka
sių streikai šiais metais su-

I
mažino kietos anglies iška
simą 3,500,000 tonais, ir 

-dėlto būsią sunku pristatyti 
tiek, kiek reikalaujama.

Rein- 
avia-

25 I

BOMBAVO VOKIEČIU 
TORPEDO LAIVUS

LONDONAS, rugp. 12.— 
Lėktuvai Aviacijos ministerijos prane 

Šimu, Whirlwind bomberiai 
prie Britanijos vakar naktį 
susprogdino keturis vokie
čių torpedinius laivus, pa
degė penktąjį, ir šeštą su
naikino.

Rusų lėktuvai bombuoja 
Merefa, kur paskutinioji na
cių laikoma geležinkelio li
nija persiskiria į dvi dalis, 
viena eina 
rovsk, kita

Varosi
Kiti rusų

si per tirštus miškus ir di
deles pelkes Bryansko link. 
Jie vakar užėmė 70 kaimų, 
jų tarpe Alexeyevska, tik 11 
mylių nuo Karachev, pasku
tinę nacių stiprovę prieš 
Bryanską.

Penki areštuoti karei
viai pabėgo iš kalėjimo

TRANSFER, Pa., rugp. 
112.—Vakar dieną iš Shenan 
go stovyklos kalėjimo pabė
go penki įkalinti kareiviai. 
Jie užpuolė du sargus, 
atėmė jų šautuvus.

Rusai prie pat Kharkovo miesto
Naciai traukiasi iki Dniepro upės*
MASKVA, rugp. 12.—Rusų kariuomenės šiandien 

sivarė iki pat Kharkovo miesto pakraščių, perkirto
vieną kelią nacių pasitraukimui, ir susiaurino koridorių 
jų pabėgimui iki maždaug 
30 mylių. Sovietai kas valan 
dą didina savo varymasi, ir 
anot rusų pranešimų, neuž
ilgo jie užims patį Kharko
vo miestą.

Vokiečiai skubotai trau
kiasi atgal į Dnieper apy
linkę, 80 mylių frontu iš 
Kharkovo į Sumy. Jie bėg-

I darni palieka didelius kie
kius visokių reikmenų ir la
bai daug jau prinokusių ku
kurūzų ir kviečių laukus, 
kuriuos rusai galės dabar 
sunaudoti.

Vokiečiai keliose vietose 
siuntė naujus rezervus me
chanizuotų jėgų ir pėstinin
kų, bandydami kaip norint 
sulaikyti rusų veržimąsi. 
Rusai ir tuos naujuosius na
cių dalinius priverčia trauk
tis. Viena nacių pėstininkų 
divizija traukdamasi paliko , 
50 kanuolių, 17 tankų ir la
bai daug kulkosvaidžių.

Rusų vėliausieji žygiai 
perkirto Kharkov - Poltava 
geležinkelį, 29 mylias į va
karus nu-o Kharkovo.

Užėmė stotis.
( Perkirtimas Kharkov-Pol 
tava geležinkelio įvyko kar
tu su užėmimu Kaviagi ge
ležinkelio stoties, į vakarus 
nuo Kharkovo, Vodyanaya, 
į šiaurryčius nuo Poltava, 
ir Vysokopolye. Naciams 
dabar lieka vien tik geležin
kelis einąs į pietvakarius 
nuo Kharkovo, kuriuo jų 
garnizonas galės iš ten 
trauktis.

WASHINGTON, rugp. 12 
—Atstovas Hobbs šiandien 
pareiškė, kad asmuo, kuris 
parduotų savo kraštui de- 
fektyvią medžiagą, yra kal
tas savo “krašto išdavimu” 
ir, jo manymu, Kongresas 
praves bylių, kuriuo to
kiems asmenims būtų taiko
ma mirties bausmė.

Naciai sustabdė švedų 
prekyba su Italija

STOKHOLMAS, rugp. 12. 
—Vokietija šiomis dieno
mis sustabdė prekybą tarp 
Švedijos ir Italijos, atsisa
kydama vežti Švedijos pre
kes ant savo geležinkelių.

GAUS MAŽIAU GAZO 
UŽ "A" KUPONUS

CHICAGO, rugp. 12. — 
Raymond S. McKeough, apy 
linkės OPA administrato
rius, šiandien pranešė, kad 
Washingtone nutarta suma
žinti “A” gazolino kuponų 
vertę vidurvakarinėse vals
tybėse. Trumpoj ateity bus 
pranešta kiek mažiau gazo- 
linos bus gauta už tu-os ku
ponus. McKeough sako jo
štabas dabar rūpinasi, kaip nerolas Oscar Fuentes, Chi- 
būtų geriausiai įvykdomas le valstybės karinės misijos 
tas naujasis patvarkymas, vadas.

/

ir

Ir vėl kalba apie levu 
ėmimo alidėjim?

WASHINGTON, rugp. 12. 
—Manoma War Manpower 
Commission ir Selective 
Service oficialai sekmadie
ny praneš planą atidėjimui 
ir sumažinimui tėvų ėmimo 
kariuomenėn. Tas veikiau
siai bus daroma siūlant tė
vams keisti darbus, ir eiti 
dirbti karo dirbtuvėse. Tas 
neva daroma, kad išvengti 
darbininkų draftavimo.

Laukia Chile generolo
MIAMI, Fla., rugp. 12.— 

Čia šiandien laukiamas Ge-

Churchill buvo J.A.V.
NIAGARA FALLS, N.Y., 

rugp. 12.—Anglijos Prem
jeras Winston Churchill ap
lankė Kanados pusę Niaga
ra Falls. Po pusantros va
landos vizito, Churchillas 
automobiliu atvyko į Ame
rikos pusę, kur trumpai pa
buvo ir tuoj vėl grįžo į Ka
nados pusę, kur sėdo į spe
cialų traukinį ir tuoj vyko į 
nepraneštą destinaciją.

Drauge su premjeru va
žinėjo ir jo duktė ir didelis 
štabas.—

NACIAI KELIASI 1 
PIETINE PRANCŪZIJA

BERNAS, rugp. 12.—šios 
dienos pranešimai iš Pran
cūzijos sako nacių artileri
jos ir pėstininkų vienetai, 
saugoję Prancūzijos-Ispani
jos rubežių, vakar specia- ... _ . . p ,v. 
liais traukiniais pasiekę Bor MlFČ AOV. UFISIfidS 
deaux ir Toulouse, pietva
karinėj Prancūzijoj. motina

CHICAGO, rugp. 12. — 
Šiandien mirė Uršulė Gri- 
šienė, sena Chicagos gyven
toja, gerai žinomo advoka-

BERNAS, rugp. 12. — 
Reichsmaršalas Herma n Go 
ering užmokėjo 200,000 mar 
kių (apie $50,000) už Mar- to Joseph J. Grish, lietuvių
bach paliocių, netoli Oehnin visuomenės veikėjo motina, 
gen. j |įj Bus laidojama pirmadieny.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Australijos lietuviai gau
na “Draugą” ir labai do
misi žiniomis iš Lietuvos.

IR AUSTRALIJOS LIETUVIAI GAUNĄ ŽINELIŲ 
IŠ LIETUVOS

(LKFSB) Mūsų korespon 
dentas rašo iš Australijos,: 
kad tenai kun. J. Tamulis
gavo per Raudonąjį Kryžių’ Tai jiems beveik vienintė- 
iš Lietuvos nuo tėvų laišką.; 
Laiškas buvo pasiųstas 1942 
m. lapkričio mėn. 25 d., o 
gavo jį 1943 m. geg. 26 d. 
Pranešama, kad jo tėvai, 
broliai yra. sveiki Ir gyvena 
toje pačioje vietoje — Ver
timuose.

Australijos lietuvių gyve
nime labai didelių pakeiti 
mų nėra įvykę. Visi dirba 
išsijuosę — vieni fabrikuo 
se, kiti karo fronte. Uždar
biai geri ir darbą gauti ne
sunku. Keletas lietuvių dir 
ba didžiuosiuose Brisbane 
uostuose iškraudami laivui 
su karo medžiaga. Dirbdam 
viršvalandžius jie gauna la 
bai dideles algas. Kai kai 
dirba kariuomenės avalinė, 
fabrike, kai kas amunicijos. 
Viena lietuvė — F. Senkie- 
nė — gavo atsakomingą vie 
tą orlaivių fabrike. Kitas 
lietuvis — VI. Balčiūnas ga
vo prižiūrėtojo vietą amu
nicijos fabrike. Niekas da
bar iš Australijos lietuvių 
nesisieloja dėl darbo ar pi
nigų stokos, šiek tiek blo
giau su pirkiniais. Labai 
daug dalykų gaunama tik 
su kortelėmis, kaip arbata, 
cukrus,^drabužiai. Be to, ir 
kainos visų dalykų gerokai 
pakilo, tačiau tam kartui 
turima visko pakankamai, o 
kai invazijos pavojus suma
žėjo, tai ir gyvenimas pasi
darė ramesnis.

lis šaltinis sužinoti, kas de
dasi Lietuvoje. Kun. J. Ta
mulis tebestudijuoja Omens- 
lando universitete. Jau yra 
tralijos himnais.
išlaikęs kai kuriuos egzami
nus. Vietiniai studentai do
misi Lietuva ir jo paprūse 
palaikyti paskaitų apie Lie
tuvą.

Perviršijo kvotą
Rochester. N. Y. — Duos 

'nūs Rochesterlo lietuviai per 
Lietuvių Dieną, rugp. 8 d. 
savo nusistatytą kvotą $500 
auką Lietuvių Tautinei Ta 
rybai perviršijo sudedami 
tėvynės išlaisvinimui $800. 
Kalbėjo K. Grinius. Plačiau 
parašysime vėliau.

Valio rochesterieciai!
V. J. A

radi-

Australijos lietuviai šie
met buvo suruošę bendra*- 
Velykų vaišes Lietuvių Na-i 
me (vieno lietuvio biznie
riaus nuosavybė). Buvo ir 
lietuvių amerikiečių karių 
atsilankę. Nuotaika buvo 
tikrai lietuviška. Ypatingai 
gerai buvo P. Levonienės 
paruošti lietuviški Velykų 
užkandžiai. Buvo pasakyta 
kalbos. Kalbėjo lietuvis biz
nierius Paliulis ir kun. J.; 
Tamulis. Iš amerikiečių ka
reivių kalbėjo P. Kojis. Bu
vo pabrėžta, kad gal neužil
go Dievas leis Velykas švęs
ti Lietuvoje. Po to buvo pa
dainuota lietuviškų dainų, 
užbaigta Lietuvos ir Aus-

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

SYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerandate 
pakinkliais. Gy
venkit liuobi nuo 
patrūkimo bėdos.

SPECIAL —
Iškirpkite šj akelbinią, ir prisuo

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

IŠ.VLANKŠTINIMA
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų.

NfiRA KO GERESNIO UŽ 

Stfkea&tvtce 
CTt»!tfK of Curtom AppHanres for 17 yr». 
34 S. STATĖ, RM. »1O, STA. 4163 
Daily 10 A M. Til 5: Man., Frt. TU 9 P.M- 

Halurtar TU 1, Sandas 1 U 4.

Si« X-* speciali. rvMn'rn bandymas Ir 
nebus kitoas lelkraičiuoM. Taipgi. iU 
paaiOlym*. nebus atkartotas.

Courteey of Chicago Herald-American,
Kardinolas Lavitrano (kairėje), iš Sicilijos, kalbasi su 

gen. George Patton, Sr., Palermos mieste po to. kai U. S. 
jėgos paėmė miestą.

-

CHICAGOJE Nenių giminėms
Šiomis dienomis gautas iš 

Lietuvos generalinio konsu
lato New York laiškas, ku
riame pranešama, kad ma-

Kabinama

Penktadienis, rugp. 13, 1943

Musųj namų frontas
Gary miesto majoras Jo

seph E. Finerty ir kainų ad
ministratorius Michael F. 
Mulcahy, (Chicago Metropo-, 
litan O. P. A. area director) ! 
rugp. 9 d. buvo sušaukęs vi
sų organizacijų moteris rei
kale kampanijos prieš kainų 
kėlimą ir juodąją rinką. Pa
sirodo, daugelis krautuvių 
nesilaiko valdžios nustatytų 
kainų. Jos nustato daug di- ; 
desnes kainas ir pardavinė
ja be point valdžios racio- 
nuotus produktus. Žmonės 
moka daug didesnes kainas, 
negu valdžios nustatyta. Gi! 
kainų kilimas veda kraštą 
prie infliacijos.

DAPGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

i RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

I

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETKISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

0

%
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i TRU-VISĮON OPTICAL CO
DR. M. MEINE, O.D.

DR. S. MEINE, O.D.Kad tam visam užbėgti 
kelią prašoma visuomenė pa
laikyti ir skleisti šį obalsį:

1. Aš nemokėsiu krautu
vininkui daugiau, kaip val
džios nustatyta.

2. Aš nereikalausiu ir ne- 
j imsiu racionuotų produktų
be pointų. arba štampų.

Šis obalsis bus išnešioja
mas po kiekvieną Garės or
ganizaciją ir namą ir aiški
nama per ištisas dvi savai
tes per valdžios nusikrtą ko
mitetą. Komiteto pirmininke 
išrinkta Mrs. C. A. White. 
Komiteto ofisas iš majoro 
ofiso perkeltas į Chamber of 
Commerce, iš kurio bus siun 
čiami kalbėtojai į klubus ir 
visas organizacijas.

Taigi, valdžia prašo visuo
menės kooperacijos. Mes gi 
visomis jėgomis turime pa-

Kvieskime atstovus į mū
sų susirinkimus ir kovoki-- 
me prieš kainų kėlimą.

Korespondentė

I

A
VALANDOS; Piranad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

Vatikanas šelpia 
Rusijos belaisvius 
Rumunijoje ir 
Suomijoje

(LKFSB) Vatikano
jas praneša, kad popiežiui 
prašant, gavus leidimą iš 
atitinkamų vyriausybių, šv. 
Tėvo įgalioti asmenys lanko 
įvairias belaisvių stovyklas 
Rumunijoje ir Suomijoje. 28 metus, o' kitaš -— 
kur yra internuoti Rusijos 
belaisviai. Lankant dalina
ma drabužiai, maistas, kaip 
popiežiaus asmeniška dova
na rusų belaisviams.

Elizabeth Tomską,I
1819 So. no giminės t. y. mamytė, bro 

lis Juozas ir sesutė yra svei- 
Ji kaltinama ki ir gyvi Lietuvoje.

mir- Brolis Juozas karo pra- 
mer- džioje okupantų buvo žiau- 
ope- riai kalinamas ir kankina- 

1 mas. Dabar yra laisvas ir 
gyvena iš advokatūros.

Sesutė Zofija ištekėjus už 
inžinieriaus Domo Adomai- 

i čio. Ji yra baigus Lietuvos 
: 1 konservatoriją ir dabar dai-

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS;

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

Office teL YAEda 4787 
Samų teL PROspect 1930

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IE CHIEUEGA8 

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

vakarais ofisas uždaryta^

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublie 7868

Mrs.
60 metų amžiaus, 
Ashland avė., buvo areštuo
ta antradienį.
dėl vienos mergaitės 
ties. 20 metų amžiaus 

įgaitė mirė nuo aborto 
racijos.I ----------- -

Areštuoti du vyrai
i

Pereitą trečiadienį 
kauntėje. keturios mailės į Konservatoriją ir aaoar aai- 
šiaurę nuo Libertyville bu- i nuo> °Per°je- Taigi, reiškiu 
vo areštuoti du vyrai vienas vieš^ dėkingumą konsulatui

-«7 - už prisiuntimąjšios žinutės, dėti laimėti karą.
- kuri mane labai pralinksmi

no, nes meldžiausi už miru
sius ir ši žinia suteikė man 
nepaprasto džiaugsmo. Skel
biu tai viešai, kad pranešti 

.............. v ir kitiems mūsų giminėms, šaltiniai praneša,. * x • t_ .... J, Antanina NemeneTurkijoje esanti i 
šaukiami namon

Lake

metų amžiaus. Jie areštuoti 
už užpuolimą jaunos Chica
gos moters.

ISTANBUL, rugp. 11. —
Patikimi
kad visiRemkite visus tuos asme

nis, kurie skelbiasi “Drau- bulgarai 
ge”. kariuomenės tarnybai.

t

...

GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Į 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 
l1^

į

EXTRA! EXTRA!

vak

YABdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

I

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Lietuviškai 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENA 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Ofiso teL VTEgima 0036
Eezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CAN ai 0257
Eat. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
1821 So. Halsted Street 

Eetidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

8 Iki B vaL vakare.

TeL YAEda 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS

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

i

TeL YAEda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandom: 3 — 8 ponint,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubosi

TeL MID-way 2880 Chicago, tu
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik> 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

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

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtnv®

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
kaukite KEDtie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkti, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

FUkmadiMtiaiM pasai anaftarima.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

6757 So. VVestern Avė.
• OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan in- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSL4 IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

1

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲI
8TATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RA TOMS.

PtuJ LIBFRAL EARNIHGS

Ynu 
Can 
Be 
Sure 
of 
Safety

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik vien* pora aklų visam trr 
venlmnl. Saugokite jas, leisdami 
lteg—mtnvotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
«S METAI PATYRIMO 

paManm akiniu, kurte peteltea 
via* akiu Įtempimu. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. j. J. Smelana, Jr.VII

optomfikiotai 
1801 So. Ashland Avenue

______
OHHO TALASDOfi; 

Kaadlaa »:»• a. m. iki «:M p. M.
Trečted. tr Mtad. *:1( a. m.

"T!

Ofiso TeL............... VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Tračiad. ir Relmn. tik anaitarina VTR kilnus ŽiilOgllR.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę —

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

to,

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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j MERGELĖS ŠIRDYS
iš di- 

o drau 
dabar-

HELP WAATED

“DRAUGAS” HELP W.AXTED 
ADVERTISIAG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RAN’dolph 9488-9489

DRAUGO'’
DARBŲ SKYRIUS DARBININKŲ reikia prie abelnų 

dirbtuvės darbų. 65c į vai., laikas ir 
pusė už firšlaikį. Turi kalbėt ang
liškai.

WELCH FRUIT PRODUCTS CO.
4603 W. Gladys

VVANTED — VYRAI HELP WAXTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ 
IR MERGINŲ 

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalingas. 100% karo dar
bai, 6 dienos j savaitę mokant laika ir ------  —•_» — — .
8

VYRAI(Venecijos legenda)
Venecijoje, šv. 

bažnyčioj, tarp blizgančių 
rytiečių puošmenų, kairėje 
šalinėje navoj kabo sena, 
tamsi, vos įžiūrima bizantiš
ka Madona. Jos rūstus ir 
tamsus veidas (o . sūnelio 
menkai šviesesnis), ilgos, su
stirusios rankos ir sujuodę 
drabužiai visuomet nušvie
čiami amžinosios lempelės 
ir vis naujai pastatomų vaš
ko žvakių geltonų liepsnelių. 
Be to aplink seną paveiks
lą visuomet blizga, žiburiuo
ja šimtai sidabrinių didelių 
ir mažų širdžių. Tai aukos, 
kurdas sudėjo tikintieji savo 
šventajai už išklausytas mal 
uas. čia, am sienos Kauu uau- 
p’plin stAbnilrln liūriinintai ( 
vieni paprastai nudailinti, ki
ti poliruoti ar net papuošti, 
su įrašytais žodžiais, ženk
lais, net posakiais, vieni lais
vai sau siūbuodami, kiti po

PAUL CLAUDELIO 75 
GIMTADIENIS

%

(LKFSB) Vienas 
džiausiu Prancūzijos, 
ge ir viso pasaulio,
tinių rašytojų ir, pasakytu
mei, filosofų, yra Paul Čiau
dėt Gimęs jisai 1868 m., į 
taigi šiemet turime 75-tą jo 
gimtadienį. Jis yra buvęs. 
Prancūzijos pasiuntiniu Da
nijoje, Japonijoje, Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, Bei 
gijoje. Tačiau šalia diplo
matinės tarnybos jis ypač 
pagarsėjo savo poezijos ir 
dramos veikalais. Nuo 1886 
m. jisai pasidarė uolus ka
talikybės gynėjas ir didelė 
pagarba religijai atsispindi 
jo raštuose. Taip savo ra 
šiny “Keliai ir Kryžkeliai”, das. čia ant sienos kabo dau- 
kalbėdamas apie religijos gelio stebuklų liudininkai, 
ir poezijos santykį, jisai pa
brėžia :

Į sidabrinė grandinėlė, ten 
Morkaus bronzinė lempa tai vėl toly- 

je metalinė puošmena, už- 
kliudyta paklydusio šviesos 
spindulio.

Senis sėdėjo ir laukė. Rū
me jokio garso, tik kopijo
se ūžė; puikiose galerijose, 
rodės, kažkas kuždėjosi, už 
kolonų pūtė ir stenėjo. Senis 
nesibijojo. Pagaliau užgirdo 
lauke švelnutę muziką ir ė- 
mė jos klausytis. Tai buvo 
Piazze koncertas, kurs tuo 
metu prasidėjo. Dabar atėjo 
laikas.

HELP WAXTED — VYRAI

Jeigu Jūs Negalite 
Tarnauti

KARIUOMENĖJ
Jūs Galėtumėt Dirbti 
Labai Svarbų Darbą

pusę virš 40 vai. Valandos nuo 
ryto iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

būti 
ke- 
bū-

I 
re- 
tie-

Jis atsistojo, perlipo per 
akmeninę baliustradą ir ty
liai slinko nelygiomis bažny
čios grindimis. Lubose tai 
šen, tai ten spinksėjo mo
zaika savo auksiniam dug
ne, kaip nematomų tvarinių 
akys, kurios prasiveria, pa
žiūri, pagrūmoja ir vėl užsi
merkia. Nykiai skambėjo ty
loje senio žingsniai, rodos, 

i gy- 
že- 
Jis 
pa
čia

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

OPPENHEIMER CASING CO. 
1020 W. 36th St.

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

SAVO

ŠALIAI

KARO

PRAMONĖSE

stiklu arba pakabinti ant šil- šliaužė minkšta, sunki 
kinių nutapytų skarelių. Bet vate, ar čiuožė velkami 
visos tos metalinės širdys, me raukuoti drabužiai, 
didelės ir mažos, skurdžios atėjo pas seną Madonos 

veikslą šalinėj navoje.

— Kaip kitiems dalykams, 
taip ir poezijos kūriniams 
yra tik vienas kelias pasi
likti visada naujais: 
tikrais; tėra tik vienas 
lias pasilikti jaunais — 
ti amžinais”.

Įvertindamas tą, kad 
ligi ja poetui atneša tą
sos ir amžinumo pajautimą,

. Claudel sako:
— Aš tikiu, kad katalikas 

poetas turi daugelyje daly
kų pranašumo galimumus, 
palyginus jo padėtį su ki
tais... Skepticizmas, abejo
nės, svyravimai yra mirti
nas vėžys tikrojo meno.”

— Pasaulyje, — kalba to
liau Claudel, — I 
žinote ‘“taip” ar ‘“ne ’, kur < ^j-ytas. Bet kas supranta — 
nėra nei dorovinių, nei in- į palįsta, kad ši ypatinga for- 
telektualinių dėsnių, kur vis ma vaizduoja ne ką kitą, 
kas yra leistina, kur nėr nie- tiktai tikrą, natūralią žmo- 
ko nei tikėtis, nei prarasti, į 

— kur blogis neatneša baus
mės ir gėris nesulaukia at
pildo, tokiame pasaulyje nė
ra draminio vyksmo, nes 
nėra kovos, ir nėra kovos, 
nes nieko, nėra, dėl ko būtų 
verta kovoti. Gi Krikščio
niškasis Apreiškimas, su sa
vo turtingomis dangaus ir 
pragaro idėjomis, kurios y- 
ra virš mūsų supratimo, 
kaip virš mūsų galvų yra 
žvaigždėtasai dangus, — 
žmogaus veiksmus, žmogaus 
paskyrimą praturtina neap
rėpiama vertybė”.

Kartą prancūzų rašytojas 
Ferd. Divoire išsiuntinėjo 
garsiesiems žmonėms klau 
simą:

— Ką jūs žinote apie Die
vą?

Ir ką gi atsakė ministe- 
ris ir poetas Paul Claudel? 
Jo žodžiai buvo šie:

— Ką aš žinau apie Die
vą? O gi kaip tik tą, ką sa
ko katekizmas, nei daugiau, 
nei mažiau...” *“ 
pažįsta, kad jo gyvenimo 
patirtis ir svarstymai pri
vedė prie pripažinimo visų 
pagrindinių katalikybės tie
sų. Jo gilus protas tiesą ran
da katalikų Bažnyčioje.

mirgėjo žvakės liepsnelė, šim 
tai sidabrinių širdžių švel- 

o'

ir puikiausiai išpuoštos, vi
sos spinduliuoja, rodydamos svyravo amžinoji lemputė, 
jų aukotojų dėkingumą. A- 
pytamsėj šalinėje navoj jos
skleidžia malonią šviesą, vi-'"niai ir jaukiai blizgėjo, 
lioja besimeldžiantį ir tar-jtarp tų širdžių, lyg ant ko- 
tum žada, kad bus išklau- kio kauro, kabėjo Madona, 
sytos ir naujos maldos.

Tarp šių dirbtinių, nena
tūralios formos širdžių,, ka
bo viena širdis visai kito
kios išvaizdos. Ji atrodo kaip 
paprastas sidabro gabalas, 

kur jūs ne - į tik kažkaip paslaptingai pa-

I širdžių siena nepaliaujamai 
rasojo blizgančiais lašais, 
kurie nukritę žėrėjo ant mar 
gų grindų akmenų.

Čia buvo nepaprasta švie
sos, paguodos teikiančio spin 
dėsio, vieta, Madona gyviau, 
kaip paprastai žiūrėjo į senį. 

Jis atsargiai, kaip prie 
miegančios mergaitės, arti
nosi prie jos, pasitraukė kė
dutę, pasistojo ir drebančiais 
pirštais palietė širdis. Tik 
atodūsiai nuaidėjo per baž
nyčią, krūptelėjo kolonos, o 
kopulų mozaikos sužiuro sa
vo auksinėmis akimis. Var
gonų dūdai ištrūko pro lū
pas vienas pūtis, ji suskam
bėjo, ir švelnus tonas atsi
mušė skliaute. Pagaliau vis
kas nutilo ir žiūrėjo, kaip 

vargingas žmogelis. Tai at-__ ,v
sitiko prieš durų uždarymą,! 
ir paskutinių mišių šnibžde
sys atsimušė iš vienos kop- Į 
lyčios tuščioje tamsioje erd- 

| vėje. Presbiterijoje paslap
tingai blykčiojo mažos švie
selės, tai svetimšaliai, su vaš 
kinėmis žvakėmis pasišvęs- 
dami. žiūrinėjo didžiojo al
toriaus ir paveikslų. Presbi
terijos durys buvo atidaros, 
o zakristijonas išėjęs. Senis 
tai pastebėjo. Tad jis slinko 
tarp marmuro ir dramblio 
kaulo kolonų, lyg svetimša
lių šešėlis, įėjo į presbiteri
ją ir, kai svetimieji apleido

gaus širdį, nes ji padaryta 
pagal žmogaus širdį, o gal 
pati žmogaus širdis stovi si
dabre sutrūnijusi! Ir ši žmo
giškoji širdis tarp daugelio 
dirbtinių, kurios niekuomet 
gyvos nebuvo, turi seną isto
riją.-

Temstant, vieną rugpiučio 
dieną, įslinko į šv. Morkaus 
bažnyčią senas, apiplyšęs.

REIKIA MOTERŲ 
DIRBTI PUIKIAME KULBE

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

Matykit Mr. Burkart.

COVENANT CLUB
10 N. Dearborn St.

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbias Karo Darbas 

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

PIRMI AL'S TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

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

ir už Viršlaikį
Moderne Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis Žema Kaina

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

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

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avfe.
CICERO, ILLINOIS

išsitraukė iš kišenės KARPENTERIO
Rėmų ir Durų

Darbui

Puikiausios Pokarinės i
Progos

GERIEMS
DARBININKAMS

Greitai Augančioje 
Kompanijoje

Rheem Mfg. Co.
7600 S. Kedzie '

REIKIA RANKOVIŲ SKYLIŲ AP- 
SIUVINETOJŲ ir FINISHERS prie 
vyrų kotų. Taipgi OPERATORĖS 
siūti pamušalus ir rankoves. Pasto
vu* darbas.

RIDGEFIELD CLOTHES
412 S. Mark et St.

PATYRUSIŲ
MOTERŲ PROSYTOJŲ

70c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANENG
231 N. Pulaski Rd.

HELP WANTED — MOTERYS
I

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

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

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

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

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

MERGINOS
IR

MOTERYS
TEBŪNA KIEKVIENA 

VALANDA NAUDOJAMA 
KARO LAIKE

NEEIKVOKITE BRANGIAS VA
LANDAS DĖL TRANSPORTACI- 
JOS EINANT Į AR GRYŠTANT 

IŠ JŪSŲ NAUJO DARBO.
Patikrinkite savo gyvenimo vietų— 
jei gyvenate šiaurvakarinėje dalyje 
miesto jūs galit pagelbėti mums 
prie gaminimo svarbių karo reik
menų 48 vai. kas savaitę ir dar tu
rėsit užtenkamai laiko savo namuose 
ir poilsiui.

DIRBKIT NETOLI
JŪSŲ NAMŲ
★ ★ ★

Mes išmokinsim jus nrie len
gvų assembly ir mašinų 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 PUSE DIRBANT 
ŠEŠTADIENIAIS.
ŠIAUR-VAKARINĖJ DALYJE 
MIESTO IR GERA TRANS
PORTACIJA.
MODERNIŠKA CAFETERIA 
IR DIRBTUVE.
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

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 METŲ 
DIENOS ŠIFTAI 

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

NUBIAN PAINT & VARNISH 
COMPANY

1856 N. LE CLAIRE AVE. 
tBerkshire 5103 Mr. Dunlavey

i

SKALBYKLOJE 
Press Operatorių 

MODERNI PROSYMO PRESAI
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ 

IŠMOKINSIM 
Aukščiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

į REIKIA TRUCKERS — Patyrimo 
! nereikia, loduoti ir iškrauti karus 
ir prie abelnų darbų. Taipgi reikia 
patyrusių Checkers. 70c į vai. pra
džioje, laikas ir pusė po 49 valandų. 
SOO TERMINAL WAREHOUSE — 
519 W. Roosevelt Rd.

maišą, jį išvyniojo, kabinė
jo nuo sienos sidabrines šir- 

i dis ir leido pro juodą skylę 
vidun. Skardžiai ir dusliai 
skambėjo viena kitą palie- T1V.RI^
tusios, pripildė maišą, O SIS VARTOTI HAND JOINTER, CIR- 
išsitempė, pasidarė sunkus. CULAR IR BAND PJŪKLĄ, TT. 
Senis pirma kiekvieną širdį ^es turim jums vietą dabar 
tyre, kun sunki, kun leng- patiks. •
va, vėl kiek ji verta, ar gal Ateikit įr pasikalbėkit su Mr.

ryje baimingai tylinčios tam 
i 8103 bažnyčios ir rinko si
dabrines širdis į savo mai
šą 
Pagaliau žiūrėjo pasitenki
nęs senis į pustuštę sieną, 
kuri staiga pasidarė tamsi 
išdidžiai ir su panieka apsi
dairė, kaip nugalėtojas, par- 
bloškęs savo priešą, ir nuli
po žemyn. Dabar reikėjo 
laukti, kol saulei tekant tūks 
tančiai balandžių suplasnos 
ore, kol zakristijonas duris 
atidarys, ir jis nepastebėtas

PATYRUSIŲ
VYRŲ PROSYTOJŲ

90c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

★

★

★

★

★

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
VYRAI

DARBININKAI
VAIKINAI

Mes turim labai gerų darbų pui
kioj dirbtuvėj kur jūs galėsite 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA
100% KARO DARBAI

AMŽIUS NESVARBU

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

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th ST.

i 

I
Tuo jis prisi- bažnyčią, pasislėpė už alto-
- -- ' riaus.

Tuoj durys užsidarė, pra
skambėjo paskutinieji žings
niai, sušiugždėjo altorių už
tiesalai ir uždangos, ir stai
ga tamsioje bažnyčioje pa
sidarė gili tyla. Senis neju
dėjo. Pagaliau jis atsisėdo 
ant altoriaus laiptų; marmu
ro vėsa ėjo per kūną. Jis 
daugiau nieko nematė, kaip ^.1-ltį.ir £&V° ^e"
tik judančias švieseles, ro
dos. begalimame tamsiame 
rūme. Tai buvo amžinosios 
lempelės. Čia dar švystelėjo

VVOLK STIJDIO 
1943 VVest 35* Ssreet

■ y&f tMyr ’i

be vertės, ir tik paskui dėjo Healy tarp 9:30 ryto ir 12 
į maišą. Ilgai jis taip stove- Pietų ar nuo ^:30 iki 5 popiet, 
jo ant aukštos kėdės vidų- Fįrecraft DOOT Co.

3319 S. WALLACE ST. 
Boulevard 3150

kol jis pasidarė pilnas.

rai paslėpti; pagaliau sidab
rą ištirpinti ir eausažemy su 
savo sėbrais pralėbauti.

(Bus daugiau)

REIKIA DEŠRŲ GAMINTOJŲ IR 
RŪKYTOJŲ. ATSIŠAUKITE Į — 

ZUEGEL PACKING CO. 
2413 W. ROOSEVELT RD.

Swing Cook ir 
Štymo Stalo Vyras

Reikalingas nuolatiniam darbui; 
gera mokestis ir proga įsidirbimo 
dideliame vakarinės miesto dalies 
restarane.

MADISON RESTAURANT CO. 
3950 W. Madison

CHICAGO
TRANSFORMER

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Bsa

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

STIKLŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 
65c į vai. pradžioje. Matykit M r. 
Dili.

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

!
I

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

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

ALBERT DICKTNSON CO. 
2770 West 35th 9L

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti.

i * “ *

CORPORATION
3501 W. ADDISON ST.

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

MERGINOMS- MOTERIMS
100% KARO DARBAI

ar nepatyrusių. Pilno 
‘ ' ar daliniam 

4 vai. šiftul.

SOLDERERS 
WTRERS 

ASSEMBLERS
darbo aųlygos. Aukščiausi* 
Veltui ligoninė* priežiūra, 
apdrauda ir suaižeidimo

Patyrusių 
laiko dienų ar naktj 
laikui ' ' — ‘

PARDAVIMUI

Patogios 
mokestis.
gyvasties _ _ ____________
apdrauda. Apmokamos atostogos ir 
apmokami poilsio laikotarpiai.

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

PARSIDUODA — Grocernė Ir Bu- 
černė, su ar be namo. Gerai išdirb
ta* biznis daugelio metu rezidenci
jos distrikte. AtsiSaukite:— 2629
WEST «5th STREET.

PARSIDUODA — graži moderniška 
Raadhouse, pietvakaruoee. netoti 
Chicagos. Pigiai parsiduoda dėl 
priežasties ligo*. Turit pamatyti kad 
įvertinti. Raitykite: — DRAUGAS, 
Box 1227, 127 N. Dearborn St.
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Amerikos Lietuvių Konferencijos belaukiant
VISUOMENĖS SUSIDOMĖJIMAS

Sąryšy su šaukiama Amerikos Lietuvių Konferen
cija Pittsburghe, patriotiškosios lietuvių visuomenės 
tarpe prasidėjo pažymėtinai didesnis sąjūdis remti mū
sų krašto didžiąsias karo pastangas ir, taip pat, vie
ningiau ir ryžtingiau darbuotis, kad Lietuvos žmonėms 
padėti išsilaisvinti iš žiaurios ir sunkios nacių okupa
cijos ir atsteigti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos val
stybę.

Mūsų visuomenė kreipia didelio dėmesio į konferen
ciją dėl to, kad ji šaukiama svarstyti tuos reikalus, 
kurie jai nuoširdžiai rūpi ir, be to, kad ji įvyks svar
biu, istorišku momentu.
KONFERENCIJA IR SPAUDA

Daromi prisirengimai prie konferencijos teigiamai 
paveikė ir į didžiųjų miestų įtakinguosius dienraščius. 
Ne vien tik Chicagoje, Pittsburghe ir New Yorke dien
raščiai parodė nuoširdaus palankumo lietuvių tautos 
siekimams ir troškimams, bet ir kitų miestų spauda.

Mat, kai spauda pajunta pačių lietuvių stipresnę veik
lą ir susirūpinimą savo tautos likimu, ji labiau tuo 
susidomi ir plačiau mūsų tikslus paskelbia. Ne vienas 
iš didžiųjų dienraščių puikiais vedamaisiais straips
niais aiškiai ir griežtai jau pasakė, kad Lietuva turi 
būti laisva ir nepriklausoma.

Laikraščių vedamieji straipsniai arba editurialai for
muoja visuomenės opiniją, su kuria rimtai yra skai
tomasi. Ir šis reiškinys yra nepaprastai svarbus lietu
vių tautos kovose sugrįžti j laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, kokiu ji gyveno nuo 1918 m. iki 1940 metų 
vasaros.

i f' * i 
KAI PATYS DAUGIAU VEIKIAME IR KITI
MUMS PADEDA

»

Čia pasitvirtina taisyklė, apie kurią mes ne vieną 
kartą esame rašę. Juo mes patys daugiau veikiame, 
juo daugiau literatūros paruošiame apie savo tautos 
aspiracijas, juo daugiau ir dažniau mūsų darbai at
spindi anglų kalba leidžiamoj spaudoj — dienraščiuose, 
savaitraščiuose ir žurnaluose.

Jei prisirengimai prie konferencijos jau yra padarę 
nemažai naudos šiuo atžvilgiu, tai galime numanyti, 
kad pati konferencija tikrai daug naudos atneš ne vien 
tiems tikslams, kuriems ji šaukiama, bet ir Lietuvos 
vardo išgarsinimui.
ATSKIRIA PELUS NUO GRŪDŲ

Amerikos Lietuvių Konferencija bus naudinga dar 
vienu atžvilgiu.

Mes turime gana daug mišrių draugijų, tai yra to
kių draugijų, prie kurių priklauso visokios pasaulė
žiūros ir įvairaus politinio nusistatymo žmonių. Jų tar
pe yra įsimaišiusių ir komunistų, kurie, 
kias draugijas dažniausiai neprisipažįsta 
tais. Jie apsidangsto avies kailiais.

Kai iškyla klausimas rinkti atstovus į
Amerikos Lietuvių Konferenciją, komunistai tiek prie
šinasi, tiek įsikarščiuoja, kad parodo ir tikrąjį savo 
kailį. Jie pasirodo esą komunistais ir aiškiausiais Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės priešais.

Tuo būdu doriesiems lietuviams tose mišriose drau
gijose konferencija žymiai pasitarnauja. Jiems duoda
ma progos pažinti vilkus avies kailiuose. Kitais žodžiais 
kalbant, konferencijos šaukimas sudarė gerą progą to
se draugijose aiškiau atskirti grūdus nuo pelų.

Žodžiu, lietuviai, kurie trokšta Amerikai greičiau
siai pasiekti visiško karo laimėjimo, kurie tiki Atlanto 
Čarteriui ir kurie darbuojasi, kad jų tėvų kraštas — 
Lietuva ir vėl būtų laisvas ir nepriklausomas, džiau
giasi Amerikos Lietuvių Tarybos šaukiama konferen
cija.

eidami į to- 
esą komunis-

patriotiškąją

Stiprus žodis už Baltijos valstybes
MINI LIETUVOS OKUPACIJOS TRIMETĮ

“Infamy in the Baltics” — tokia antrašte Chicago 
Herald-American rugpiūčio 11 d. įdėjo svarbų editoria- 
lą. Jis parašytas trijų metų Lietuvos okupacijos sukak
ties proga. Anot šio dienrašęio, prieš tris metus So
vietų Rusijos despotizmas užgrobė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kurias Amerika įsteigė.

Šio karo metu buvę negarbingų įvykių, kuriuos Ame
rikos vyriausybė oficialiai pasmerkė. Japonų pasalingą 
užpuolimą ant Pearl Harbor Prezidentas Rooseveltas 
pavadino — “a day that will live in infamy”. Tuo iš
reikšta Amerikos valdžios ir žmonių įsitikinimas. He
rald-American rašo, kad tas įsitikinimas taip pat aiš
kiai tavo pabrėžtas, kai Rusija užgrobė Baltijos val
stybes. Ir ta proga dienraštis perspausdina ištisai A- 
merikos valstybės departamento pareiškimą, paskelbtą 
1940 m. liepos 23 d. Tam pareiškimui, H. American ra
šo, Amerikos visuomenė pilniausiai pritarė.
‘ H. AMERICAN” REDAKTORIAUS ŽODIS

TAUTOS IŠDAVIKŲ 
MELAGYSTES N 

1940 m. birželio 15 d.
Lietuvą raudonarmiečiai į- 
siveržė apsiginklavę tan
kais, lėktuvais ir visokiais 
kitokiais karo pabūklais. 
Lietuvos kariuomenė buvo 
nuginkluota. Visos Lietuvos 
politinės partijos buvo lik
viduotos.

Maskvos komisarai ‘ ‘pre
zidentu” pastatė Paleckį.

Paleckis su Maskvos pa
galba parinko būrį komunis- 

Po Valstybės Departamento (pasekretoriaus Sumner tų ir jų pastumdėlių “atsto- 
WeHes) perspausdinto pareiškimo, Herald-American į- 
dėjo tokią pastabą, kurią mes čia perspausdiname ori- 
ginaline anglų kalba:

Now three years have passed.
In the meantime, the three Baltic statės have been 

wrested from Russia by another powerfull and ruth- 
less dictatorship.

Eut the power of this second tyranny is declining 
rapidly, and will soon collapse altogether.

When it does collapse, are the three republics going 
to be allowed to retume ‘their admirable progress in 
self-govemment” whicn we have vvatched with such 
“deep and sympathetic interest”?

That is what the American people certainly hope 
for, and what the American government has officially 
stated to be RIGHT.

Būt it will NOT happen.
Instead, Russia will encroach once more upon the 

three helpless and miserable statės and absorb them, 
oblivious to the vvill of their people and eąually oblivi- 
ous to the declared principles of the United Statės.

As soon as possible, Russia will try to encroach 
upon and absorb ALL of the independent statės of 
eastern Europe, and try to control the ręst of Europe 
through Communism—oblivious to “THE BULE OF 
REASON, OF JUSTICE AND OF LAW which the 
American Statė Department in 1940 said was “THE 
BASIS OF MODERN CIVILIZATION ITSELF.”

The American Statė Department sūrely sees and 
knows what impends.

Our American PRINCIPLES have not changed 
since 1940. Does the Statė Department štili intend 
that the United Statės will continue to STAND BY 
these principles or will we support the aggressive 
and oppressive policies of Communist tyranay?

Tai, matot, toks yra Amerikos valdžios nusistaty
mas, toks yra Amerikos visuomenės nusistatymas, toks 
pat yra ir visų dorų lietuvių nusistatymas, toks pat 
įtakingųjų Amerikos dienraščių nusistatymas, tačiau 
kitoks yra nusistatymas mažos lietuvių bolševikų gru
pelės, kuri pritarė 1940 m. padarytam sovietų smurtui 
ir kuri ir dabar dirba, kad pražudyti Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Lietuvai palankūs Amerikos spaudos balsai stipriai 
skatina patriotiškąją lietuvių visuomenę, dar daugiau 
dėtis prie Amerikos karo pastangų ir padėti Lietuvos 
žmonėms išsilaisvinti iš nacių vergijos.

i

Namų savininkai ir maži vaikai
Yra nemažas namų savininkų skaičius, kurie atsisa

ko išnuomuoti butus šeimoms su mažais vaikais. Ne
gražu, kad ir lietuvių tarpe tokių atsiranda. Vienas to
kių šiomis dienomis už šitokį elgesį teismo buvo nu- 
baustas. V# ' ■iMliMl

Ištikro, tie namų savininkai, kurie uždaro duris šei
moms su mažais vaikais, elgiasi negražiai, nekrikščio
niškai, nepatriotiškai ir net nežmoniškai.

Vargu kas labiau gali džiaugtis sąjungininkų karo 
jėgų laimėjimais už Prezidentą Rooseveltą ir Premierą 
Churchill, kurie neša didžiausią atsakomybę už karo 
eigą. Tie laimėjimai jiems bus įkvietimu nustatyti tin
kamas gaires tolimesnei karo eigai.

Turėkime galvoj, kad netrukus prasideda trečioji U. 
S. karo bonų kampanija, kurioj mes, lietuviai, turime 
dar aktyviau dalyvauti ir už gausingesnes sumas bo- 
nūs pirkti. _ . ,

Rugsėjo 1 d., William Penn viešbuty, Pittsburgh, Pa., 
įvyksta svarbus mūsų Federacijos Tarybos suvažiavi
mas, kuriame žada dalyvauti veik visi tarybos nariai 
ir nemažai garbingų svečių su patariamuoju balsu.
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vais” į 4‘seimą”, neduodant 
teisės kito kandidatų sąra
šo sudaryti. Rinkimai į “sei 
mą” ėjo su ajmijos ir poli
cijos prievarta, smurtiškai.

Tokiu būdu “išrinktas” 
“seimas” nubalsavo Lietu
vą prie Rusijos prijungti.

Ir tie begėdžiai “Vilnies” 
ir “Laisvės’’ redaktoriai vis 
dar drįsta mulkinti savo 
skaitytojus, tvirtindami, kad 
Lietuvos žmonės savo noru 
prie Rusijos prisidėjo. Tais 
tvirtinimais bolševikai įžei- 

prie Rusijos nei prie Vokie-

tvirtinimais bolševikai įžei
džia mūsų tautos garbę.

Lietuva neprisidėjo nei 
prie Rusijos nei prie Vokie
tijos.

Ji siekia būti laisva ir ne
priklausoma.

Cleveland’o Karpius 
ir pasibučiavo.

Po svietą pasidairius
Buvo visiems nuostabu, 

kai anais metais pasibučia
vo du dideli neprieteliai — 
Hitleris su Stalinu. Šiomis 
dienomis tokio bučkio isto
rija pasikartojo. A. L. Ta
rybai paskelbus Konferenci
ją Pittsburgh’e, didžiausi 
neprieteliai — balšavikai: 
Pruseika, Andriulis, Bimba 
ir 
cmakt

s

Karpius pagarsino, kad tą 
Konferenciją šaukia ne Am. 
Lietuvių Taryba, ale “išgai- 
šęs taliokas”, o balšavikai, 
kad pademonstruoti savo 
monkiškumą, žada šaukti 
savo ‘ ‘Amerikos lietuvių 
konferencija”.

Bučkiai, tavorščiai, visuo
met veda prie vienybės. Tai
gi, jis gali ir Karpių nuvesti 
į baisavikų konferenciją.

Balšavikai giriasi, kad ru
sų-vokiečių fronte lietuviai 
labai smarkiai kaujasi.

Na, matot. Lietuviai visur 
pasirodo vyrais, gi lietuviš
ki išgamos vis tik nori, kad 
lietuvius valdytų lepšės bur
liokai.

Bruklyno lietuviškų bal- 
šavikų gazieta sako nepa- 
miršianti liepos 25 d., kurią 
Hartfordo lietuviai įteikė 
Raud. Kryžiui automobilių, 
tam tikslui sukeldami arti 
dviejų tūkstančių dolerių.

Lietuviški išgamos dar 
sykį prilygo anai musei, ku
ri, sloniui velkant plūgą, tu
pėdama ant jo ausies, gėrė
si ir ji arianti.

nei
LAIMINA NAUJĄ VYSKUPIJĄ

Aleksandras Didysis, 
ko, buvęs kairiarankis.

Kas geria, vargiai gyve
na.

džia mūsų tautos garbę.
neprisidėjoLietuva

tijos.
Ji siekia būti laisva ir ne

priklausoma.

SUGAUTAS ŠNIPAS

t «.J

Vyskupas James A. McFadden, pirmas vyskupas nau
jai sukurtos Young3town vyskupijos, laimina žmones su
sirinkusius prie katedros. Kairėje kun. Owen Gallagher. 
Youngstown vyskupija buvo neseniai įsteigta.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
rugpiūčio 13 d.).

Paryžiui pavojus pašalin
tas... Prezidentas Poincare 
pranešė, kad, atėmus nuo 
vokiečių Chateau Thierry, 
pavojaus Paryžiui nebėra. 
Paskutinėj kontrofensyvoj 
alijantai atsiėmė iš vokiečių 
200 miestų ir miestelių, pa
ėmė 35,000 vokiečių belais
vių ir 700 armotų. Ahjiantai 
ir Pikardijos srityje eina 
pirmyn, paimdami belaisvėn
dešimtimis tūkstančių vo
kiečių.

Paskutiniai caro žodžiai... 
Buvęs rasų caras Nikalojus 
prieš nužudysiant pasakęs 
savo žudikams šiuos žodžius: 
“Pasigailėkite mano žmo
nos ir mano nekaltų, nelai
mingų vaikų. Tegu mano 
kraujas užlaiko Rusiją nuo 
suirimo”... Tai pasakius, ca
ras buvo išvežtas sušaudyti.

' Daug Vyčių pašaukta į 
y ariuomenęų; L(. Vtyčių 4 

susirinkime paaiškėjo, 
per paskutiniuosius še- 
mėnesius dvylika kuo- 
narių pašaukta į U. S. 

Nors kuopos

kp. 
kad 
šis 
pos
kariuomenę, 
veikimas dėl to gerokai ap
sunkintas, tačiau veikiama 
nenustojant vilties.

•
Lenino grūmojimais. Le

ninas, bolševikų valdžios 
galva, susirinkusiems sovie
tų atstovams Maskvoje pa
sakė, jog tarp Rusijos ir a- 
lijantų yra karo stovis.

Robert Lanas Vallecilla (vidury) dirbęs raštinėje Co- 
ordinator of Inter-American Affairs buvo kaltinamas e- 
sant vokiečių šnipu. Čia pavedamas U. S. Marshall, Wash- 
ingtone priežiūrom
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I BRIDO VANDENIU 
IKI KAKLO

kuris

Drąsus ir šaunūs Amerikos kariai

40 amerikiečių plaukė per bangas 
6 mailes Sicilijos užpuolime

KARO ŽVALGYBOS KAREIVIAI NORĖJO SUŽINOTI 
APIE PRIEŠO POZICIJAS. JIEMS PASISEKĖ. 37 GRĮ
ŽO Į SAVO STOVYKLĄ IR PRANEŠĖ APIE PADĖTĮ

Karo korespondentas Ha- 
rold V. Boyle aprašo 40 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių nuotykius šiau
rės Sicilijos pakrantėse.
NARSŪS AMERIKIEČIAI

Keturiasdešmt Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių brido ir plaukė daugiau 
kaip šešias mailes per Vi
duržemio jūros bangas, nak
ties laiku, kad galėtų patir
ti priešo pozicijas drąsiame 
užpuolime, palei šiaurės Si
cilijos pakrantę. Ir 37 karei
viai grįžo rugpiūčio 6 dieną 
ir pasakoja šiurpius karo 
kelionės nuotykius.

“Vienas kareivis,
buvo dingęs 36 valandas, 
grįžo atgal plaukiant visą 
distanciją su savo batais”, 
— pasakė Lt. Howard W. 
Sellman, 31 metų amžiaus, 
iš Burlington, Colo., farme- 
ris.

Sellman papasakojo apie 
nuotykius, kai jis gulėjo 
prie kamščių medžio maža
me kalnelyje, kur vokiečių 
patrankų ugnis siautė. Jis 
dar buvo šiek tiek pavargęs 
iš 7 mailių jūrų kelionės.

“Aš išvykau prieš tris 
naktis”, — jis pareiškė, “su 
39 sargybos vyrais. Mes bri- 
dom 6.000 jafdų palei -įūros 
pakraštį. Mes ėjom tyliai į 
mūsų taikinį, į rytus nuo 
Acąuedotci miesto. Bangos 
numalšino sukeltą mažą 
triukšmą. Mes norėjom su
čiupti belaisvių ir sužinoti 
apie kai kurias priešo fron
to pozicijas.”
NACIAI PALEIDO UGNĮ
Toliau Lt. Howard W. Sell

man apie karo nuitykius pa
sakoja:

“Mes bridom vandenin 
kartais iki kelių, o kartais 
iki krūtinės apsemti van
dens. Kai kurie vyrai, paėję 
toliau nuo kranto, turėjo ko
kį tarpą plaukti. Mes tik tu
rėjom žvaigždžių šviesą.

“Mes turėjom paimti 
miestą, jei jis nebūtų priešo 
laikomas. Bet priešo ugnis 
taip greitai pasirodė, kaip 
greitai mes priartėjom. Vo
kiečių kulkosvaidininkai pa
leido į mus ugnį 
kuris buvo miesto 
je. Aš pas:unčiau 
gą priešą išmušti
do. bet kai jie priartėjo 75 
jardus nuo priešo, mūsų vy
rai buvo sustabdyti vielų už
tvaros.”

Toliau leitenantas W. Sell
man pareiškė:

“Aš nenorėjau duoti įsa- 
,kymo trauktis, bet jaučiau, 
jog triukšmas buvo išduotas 
ir priešas buvo tinkamoje 
vietoje sustiprinti savo po
ziciją. Mes nepozicijoje to 
negalėjome padaryti, kad 
mažas būrys kareivių kovo
tų su didesne jėga. Taip mes 
pradėjom trauktis atgal su 
informacijomis, kokias mes 
turėjom. Kelyje vienas vy
ras žuvo ir keturi atsiskyrė 
nuo mūsų tamsumoje.”

Sellman paaiškino, jog 
grįžtant dauguma karo žval
gų (patrol) traukdamiesi 
žengė gilyn į vandenį, laiky
dami su savim įrankius, 
kiek galima, ir plaukė atgal. 
Kurie negalėjo plaukti, jis 
pasakė, jie brido vandeniu 
iki kaklo.

Jie sugrįžo į stovyklą apie 
4:30 rytą, ir galėjo pranešti 
ap'e priešo pozicijas.

Sellman pareiškė, jog pvt. 
Atlas Loveli, iš Attalla, 
Ala., buvo vienintelis, kuris 
grįžo, iš keturių dingusių 
vyrų.

“Jis žengė per miškelį vi
są sekančią dieną, kai pakly
do nuo mūsų”, — pasakė lei
tenantas. “Sekantį vakarą, 
apie 10 valandą, jis ir kitas 
vyras nutarė bandyti grįžti 
tuo pačiu keliu, kuriuo atė
jo. Bet vokiečiai juos paste
bėjo krante. Vyrai buvę su 
juo buvo nuskinti šautuvo 
ugnies, kai tik buvo pasiren
gę žengti į vandenį.
PLAUKĖ SU BATAIS

ir

iš namo, 
pakrašty- 
mažą jė- 
iš jų liz-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KATALIKŲ KAPELIONŲ ARMIJA AMERIK OS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ KARIUOMENEI

Harwardo universitete įsteigtus karo kapelionams kursus šiomis dienomis baigė atvaizde matomi Romos katalikų kunigai. Jie išskirs y Ii 
išsiuntinėti į kariuomenės stovyklas namie ir užsienyje. , \j

Italų karo belaisvių stovykla
Dabartiniu laiku Ameri

koje randasi daug italų ka
ro belaisvių. Jų stovyklos 
yra vakaruose, nes ten dau
giau darbo ūkiuose. Sako
ma, kad italai kareiviai taip 
nenoriai pastaruoju laiku 
kariauja, taip nenoriai ir ne
laisvėj būdami dirba.

Neseniai man važiuojant 
pro Adams ūkį, Adebelt, Io- 
wa, teko matyti, kaip italai 
belaisviai dirba ir gyvena 
savo palapinėse. Sargai pa
sakoja, kad belaisviai viso
kių priežasčių išranda, kad 
pagulėti palapinėse. Mat, ta
da nereikia dirbti.

i

italai

.................... —

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lyde, kaip antraeiliu kalbč-

i resnieji sargams prikiša, būk torių, patys Mišiose tarnau- 
Amerikos belaisviai Italijo- ja kunigui, patys gieda.
je turi daugiau laisvės. Jiems Kun. J. Jusevičius toju. — S. Marden.

, su sargu leidžiama net į
miestą nueiti. Apie politiką 
belaisviai visai nekalba. Jų 
amžius nuo 25 iki 30 metų. 
Plaukai daugelio šviesūs, 
tai rodo juos kilusius iš 
šiaurinės Italijos. Daugelis 
neskuta barzdos. Barzdoti 
italai gan gražiai atrodo.

Daugelis belaisvių turi gra 
žius balsus. Padirbę gita
ras skambina ir dainuoja i- 
tališkas dainas.

Bendrai, belaisviai 
mandagūs. Jie nerodo 
kios neapykantos savo
gams ir kitiems jų prižiū
rėtojams. Kai kurie sako 
pasiilgę savo namų.

Italijos belaisviai veik vi
si yra katalikai. Kas sek
madienis jiems laikomos šv. 
Mišios. Patys pasistatė ai
t. . .

--- :-------------------------------------------_-----------------------

Gražians’-is Pasirinkimas Jaunavedėms!

I

yra 
jo- 

sar-

7

moterų

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ. 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

Y
L

kailiniai, kailiukais papuoštais arba

“Loveli numetė savo įran
kius ir įšoko į jūrą ir pra
dėjo plaukti. Jis palindo po 
.vandeniu ir ten buvo taip il
gai, kiek galėjo išbūti plau
kiant kelis šimtus jardų, 
nes vokiečiai leido į jį ugnį.” 

Leitenantas papasakojo, 
kad kai Loveli buvo pasislė
pęs dienos metu tarp krūmų 
kelias valandas, vokiečiai 
pro jį praėjo.

‘ ‘Laikydamasis apie 50 
jardų nuo kranto, jis visą 
kelią plaukė”, — pareiškė 
Sellman. “Jis buvo numetęs 
savo maišelį, šalmą ir šau
tuvą, bet jis nesirūpino 
(“nesibadarijo”) nusiimti 
;avo batų. Jis grįžo atgal 
apie 2:30 rytą. Tamsumoje 
jis pasuke palei krantą iš 
minų kelio ir plaukė extra 
1,000 ar 1,500 jardų, ir tada 
jis perėjo skersai žemės plo
tą ir atvyko į savo dalinį.

Ką jaugia kiti vyrai, dar 
nežinoma.” —K. Baras

Dirba dideliam ūky
Italų belaisvių stovykla 

randasi ant labai didelio ū- 
kio — 6,400 akerių žemės. 
Jiems - suimti avižas nuo 1,- 
800 akerių, linus nuo 300 
akerių ir kornus nuo 2,800 
akerių. Jei karas greit nepa
sibaigs, jiems dar reikės nu
imti grūdus pereitų metų 
kornų.

Kaliniai nežino, kur jie 
randasi ir neleidžiama apie 
tai pranešti. Jų laiškai yra 
atsargiai cenzūruojami. Ra
dio stovykloj nėra.

Kai kuriems belaisviams 
ūkio darbai yra naujiena. 
Mat, jie yra miesto gyven
tojai. Bet čia turi ūkinin
kauti ir gana. Visi keliasi 
6 vai. ryto. Pavalgę pusry
čius eina dirbti. Pietūs 12 
vai. ir poilsis iki 1 vai. Pas
kui vėl dirba iki 6 vai. va
kare. Nuo 10 vai. turi visi 
gulti. Amerikos kareiviai 
juos saugo dieną ir naktį. 
80 centų į dieną

Belaisviai nevaromi dirb
ti prieš jų pačių valią. Dir
bantiems valdžia moka 80 
centų į dieną pagal Genevos 
sutartį. Jei jie neitų dirbti, 
o tik sėdėtų stovykloje, tai 
ir tada jie gautų nuo val
džios 10 centų į dieną.

Kai lyja ir negalima dirb
ti, visi gauna tik 10 centų 
į dieną. Vakare liuoslaikiu 
vieni kortomis lošia, kiti 
laiškus rašo, kiti kitais da
lykais užsiima.
Gerai maitinami

Sargai stebisi, kai
belaisviai valgo su apetitu. 
Jie patys gaminasi valgį ir 
iš uždirbtų pinigų jie gali 
pirktis sau ko tik nori: ci- 
garetų, saldainių, tabako. A- 
laus tegali gauii tiktai pu-i 
sę kvortos į dieną. Ameri
kos alų italai labai mėgsta. 
Belaisviai valgo, kaip ka
riuomenėje. Visi labai mėgs
ta “spaghetti'’ (makaronus).

Prie makaronų jie gauna 
gerą kiekį saločių sutaisytų 
su aliejumi ir storą riekę 
duonos. Gerti gauna lemo- 
nado, kuris jiems taip pa
tinka, kad dažnai prašo ki
tą puoduką, 
gauna.

Belaisviai 
merikonišką
išsyk suvalgytų pusę bul- 
kos, jei tik jiems kas tiek 
duotų. Daugelis mėgsta duo
ną sumaišyti su mėsa. Kar
tą jiems buvo duota steik o, 
bet nevalgė.
Jaučia belaisvę

Didžiausias jiems vargas 
tame, kad nėra laisvi. Gud-i

I

geros rūšies
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Žinoma, jo ne-

RASTI APLEISTI KŪDIKIAI <

Budriko Moderniška Krautuve
labai mėgsta a- 
duoną. Sako.

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

kare 9 valanda.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

"Drau^aa” Acme photo

New Yorko požeminiame kelyje rasta vaikas ir mergytė, atrodo, jog jie yra dvynu
kai. Jie yra keturių savaičių amžiaus ir abu sveria po septynis svarus ir 12 uncijų 
Mergytė rasta šeštadienį, o berniukas — sekmadienį.

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

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

Jos. F. Btidrik, Ine.
3241 k Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Telefonas SEELEY 8760

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

AUKŠ
ČIAU

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

PRANEŠIMAS
Nuo Rugpiūčio 15 d., 1943 “Draugo” prenumeratos kaina bus pakelta 

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

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

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

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

' '“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

♦) Cicero skaitytojai yra įskaitomi su Chicagiečiais, nes jųjų laikraš
čiai išeina per Chicagos paštą su štampomis.
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
JOS DARBUOJASI AUTOMOBILISTŲ LABUI 

THEY MAYKEEP YOŪFTCAR RUNNINB

I

KAD BŪČIAU POETĖ!
O, kad būčiau aš poetė, 
Aukso plunksna mintis liečiau 
Ir tėvynei numylėtai, 
Pinti eiles negailėčiau.

MOTERŲ SĄJUNGOS 20 KP
VEIKLA

Ir paukšteliui čiulbūnėliui, 
Padėkočiau už dainelę, 
Ir berželiui svyrūnėliui, 
Kuris auga palei kelią.

Brighton Park. — Nors 
šiltas oras žmogų nuteikia 
flegmatiškai, bet Moterų Są- 
gos 20 kp. susirinkimas bu
vo gyvas. Jame dalyvavo ir 
šiltais žodžiais kuopą svei-

Ir giružei, kuri šlama,
Nakties tyloje slaptingai
Ir tam kryžiui, kurs prie namo — 
Surymočiau aš maldingai.

Tūkstančius, žodžių paberčiau, 
Už stebuklus Sutvėrėjui 
Ir poemą aš sukurčiau, 
Švelnutėliam erdvės vėjui.

Aš salutei nusilenkčiau 
Savo sielos gilumoje 
Ir žvaigždutes atsiminčiau. 
Tylios nakties glūdumoje.

Dangaus tėvui mėnesėliui, 
Padėkočiau aš karščiausiai 
Ir spalvuotam debesėliui, 
Kuris slankioja aukščiausiai.

O, kad būčiau aš poetė,
Aukso plunksną rankon imčiau,
Ir tėvynei numylėtai,
Iš eilių vainiką pinčiau.

Laima

TRYS TELEGRAMOS

rašo 
man trum- 
skubotame

dienas nuo

žino-

tą nuo musių, nes jos išne
šioja visokių ligų perus.

Kūdikis reikalauja ramu
mo. Žiūrėk, kad kiti vaikai 
jo ramumo nedrumstų. Ne
leisk ir suaugusiems
nėms kūdikį varginti. Šilto 
oro metu kūdikis turi 
vėsiai ir liuesai aprengtas. 
Nesigailėk jam tyro oro. 
Miegamo langai visada turi 
būti atdari. Tik reikia sau
goti nuo skersvėjų (vėjo 
traukimo). Jei kūdikis pasi
daro kartais atkaklus, jo
kiu būdu motina negali jam 
tuo pačiu atsimokėti. Moti
na turi būti kantri ir rami.

Vasaros karščių metu kū
dikį reikia akylai prižiūrė
ti. Jei pradeda viduriuoti, 
geriausiai tuoj a u reikia 
kreiptis pas gydytoją ir 
klausti jo patarimų.

būti

suomeninį darbą organizaci
jose, ypač Ateitininkų tar
pe buvo veikli. Turi gabią 
plunksną, gerai orientuojasi 
bėgamais gyvenimo reika
lais, nuoširdi ir apie save 

• mažiausiai kalbanti. 
Tad, sąjungietės džiaugiasi 
ją gavę. Jei panorėsime pas
kaitų, turėsime savo tarpe 
prelegentę, jei pageidausi
me kursų, turėsime mok y 
toją, vedėją. Tad, pasinau
dokime nauja pajėga.
Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus reikalai

20 kp. turi suorganizavus 
A. R. K. vienetą, kuris jau 
antri metai veikia. Kaip ir 
visur, šiuo tarpu čia daro
mi bandažai. Vasaros karš
tais vakarais, kiek reiškia
si aptingimas. Tačiau mo
terys neturėtų užmiršti, kad 
mūsų jaunuoliai karo fron
te netinginiauja.

Į Am. Lietuvių Konferen
ciją Pittsburgh, Pa. viene
tas išrinko delegatę P. Du- 
ray, kuri mielai sutiko vyk
ti savo lėšomis. Vienetas jai 
dėkingas. Laisvutė

kino centro pirmininkė E. kuo 
Paurazienė, kuri tuo metu "* 
lankėsi Chicagoje.

Be kitų dalykų, kuopa nu
sitarė turėti išvažiavimą 
rugpiūčio mėnesį į Ryan 
Woods. Kuopa, visuomet mie 
lai prisideda prie visuome
nės reikalų. Visuomenė tu
rėtų taip pat paremti kuo
pą jos parengimų ir išva
žiavimų proga. Šiuo kartu 
kuopa išrinko delegatę — 
savo iždininkę Klapataus- 
kienę, vykti į Lietuvių Kon
ferenciją Pittsburgh, Pa.

Į sąjungą įsirašė nauja 
narė mokytoja S. Juozelė- 
naitė. S. Juozelėnaitė prieš 
kelis metus yra atvykus iš 
Lietuvos. Lietuvoje yra bai
gus Saulės Mokytojų semi
nariją ir žemės Ūkio aka
demiją Dotnuvoje. Turėda
ma aukštąjį agronomijos 
mokslą, buvo ilgametė vedė
ja mergaičių žemės ūkio mo
kyklos, mokina gimnazijose 
ir išauklėjo daug Lietuvos 
jaunimo. Be kruopštaus dar 
bo mokyklose, dirbo ir vi-

Kaliniai imamiŠios panelės — Helen Skladzien, Virginia Snyder ir He-, 
len Swieca darbuojasi Marygrove Kolegijoj, Detroit, Mich., . ,
laboratorijoj prie sintetiškos gumos gamybos, kad auto- 101*1110111611611 
mobilistams padangų nepritrūktų. Jos yra studentės. Bai
gusios šios rūšies mokyklas gauna gerų darbų.

KŪDIKIAI KARŠČIŲ METU
Kai užeina karščiai, rim

čiausio dėmesio reikia kreip 
ti į kūdikių priežiūrą.

Kūdikį reikia maitinti re
guliariai, saugojant, kad jis 
nepersivalgytų. Jis turi tu-

ti. Geriau vandenį atvirin- 
ti. Ypač dabar tai reikalin
ga daryti su Chicagos van
deniu. Vandenį atvirink ir 
atšaldyk.

Duodant kūdikiui bet kokį
rėti švaraus, tyro šalto van-’ maistą, reikia didelio atsar- 
dens (tik ne su ledais) ger- gurno. Saugok kūdikio mais-

Šimtas trisdešimts penki 
kaliniai Stateville ir Joliet 
kalėjimuose netrukus bus 
šaukiami kariuomenėn. Ka
lėjimo vadai ir kariuomenės, 
tyrinėtojai susitarė tuo 
klausimu.

Šaukiamų kalinių tarpe 
yra ir keturi garsios “42” 
gengės nariai.

SKELBKITĖS “DRAUGE”
PIRKITE KARO BONUS!

$500.00ką: — Nebeparvažiuos, nes 
jei parvažiuotų antros te
legramos nesiųstų. Susirgo, 
pratybose susižeidė, kelionės 
pinigus kas nors pavogė, 
traukinys nuo bėgių nušoko, 
gavo pašaukimą į frontą ir 
tas paskutinis, mane pri
trenkė taip, kad sėdėjau kė
dėje kaip prisvilus. Mažoji 
dukrelė pirmoji pribėgo, par
ėmė telegramą, akeles išpū
tus lūpas krutino — skaitė. 
Iššokus aukštyn visą mas
tą, klyktelėjo iš džiaugsmo 
— parvažiuoja ir Aleksiu
kas. Džiaugsmo ašaros vos 
laikėsi po blakstienų.

Prabėgo keletas valandų, 
du kareivėliai sėdėjo prie 
stalo apsupti šeimos narių. 
Jau pradėjo rodytis nuovar
gis, nes buvo trečia valan
da nakties.

Prabėgo pora dienų ir vėl 
vyriškis su telegrama.

— Gal ir Petrukas parva
žiuoja — juokavau įsidrą
sinus pirmųjų dviejų parva
žiavimu. Skaitome telegra
mą visi krūvon susispietę. 
“Report for duty immediat- 
ely cancel further leave”. 
“Mane šaukia grįžti” — 
pratarė kiek susirūpinęs, bet
tvirtai laikydamas Stasiu- į dės. mes gi paprastą, 
kas. gražią mergaitę pasirinko-

Traukinys ne po ilgo išei- me.
na. Renkami dalykėliai, de
dami į čemodaną. Čia tavo 
bilietas, čia skustuvas, ten 
ant stalelio guli tavo rožan
čius, nepamiršk, o Saldžiau
sios Jėzaus širdies medali- 
kėlį prisisegk, ar turi?” Gal 
reikės plaukti per Atlantą.

— Turiu, nebijok, viskas 
bus gerai. Jei plauksiu per 
Atlantą, tavo mamytei labų 
dienų nuvešiu.

! Jau ir stoty. Traukinys

I 
karto- i

iš-

— Mamyt, aš šiomis die
nomis būsiu keliamas į ki
tą stovyklą. Pakeliui pra
važiuosiu savo namus. Jei 
galėsiu, pareisiu tave aplan
kyti, jei ne, nors telefonu 
tave pasveikinsiu 
sūnus kareivėlis 
pame, matyt, 
laiškuty.

Per keturias
telefono toli nesitraukiau. 
Kiekvienas jo skambesys, 
pirmiausia paliečia širdį, 
paskiau atsiliepia nugaroje 
ir nuvingiavęs rankų ir ko
jų gyslomis, dingsta.

Nusivylus daug kartų, te
lefono nei nebelaukiau. Bet, 
štai, vieną priešpietį sus
kambėjo durų varpelis ir 
pasirodė uniformuotas vy
riškis su užrašu ant kepu
rės — “Telegram.”

— Viešpatie, saugok nuo 
kokios nelaimės
jau žodžius imdama teleg
ramą. “Šį vakarą 6-tą va
landą parvažiuoju’’ 
skaičiau žodžius ir perda
viau kitiems namiškiams. Iš 
lūpų į lūpas kartojosi — 
parvažiuoja Stasiukas, par
važiuoja.

Vyresnioji sesutė bėgioja 
aplink pečių ir skubiai mai
šė pyragą. Jaunesnioji, ša
kutėmis krapštė iš molinės 
bankutės savo sutaupąs, už 
kurias tuojau pirko uogas 
pagražinti pyragą ir tiesė 
baltai lovą, nubraukdama 
kai kur pakliuvusias dulkes, 
žodžiu, namuose visi sku
bėjo.

Prabėgo trejetas 
duryse vėl stovėjo 
su telegrama.

“Jėzau Marija, 
bar?”

valandų, 
vyriškis

kas da- 
š ūk te Įėjau ir mo

mentaliai išsprendžiau daly-

k

MARINŲ KARALAITĖ

Sea Soldiers’ Queen

K

]
•

Marinai kur nors Pacifi- 
ke pamatė šį atvaizdą St. 
Louis arkidiecezijos laikraš
ty “The Register” ir p-lę 
Madonna Jean Scully pasi
rinko karalaite. Ji gavo iš 
marinų laišką, kuriame sa
koma, kad — kiti pasirenka 
karalaitėmis filmų žvaigž- 

bet

[ šniokščia, pūškuoja. Važiuo
jantieji jau susėdę. Karei
vis per langą galvą iškišęs 
šaukia: “C’mon sailor 
c’mon.” Sudiev sūnyti! būk 
geras kareivis, laikyk gero 
amerikiečio lietuvio karei
vio vardą, nežudyk nekalto 
žmogaus, mušk tik priešą. 
Sudiev ir suskambėjo jau 
kitokia giesmė...

Trijų karių motina

U. s
WAR BONAIS

“DRAUGO”
RUDENINI LABOR DAY

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

VYTAUTO PARKE
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Laimėtojai Aušros 
Vartų par. karo bonų

West Side. — Pereitą sek
madienį įvyko parapijos me
tinis piknikas Vytauto par
ke. Diena buvo graži ir žmo
nių parama nuoširdi. Pikni
ko sėkmės buvo džiuginan
čios. Liks gražaus pelno.

Karo bonus laimėjo sekan
tieji:

1. No. 3947 — John Povi- 
lauskas, 2149 W. Coulter S t.

2. No. 6440 — Jack Wines, 
1621 W. Division St.

3. No. 97 — C. Juška, 2316 
West 23rd Place.

4. No. 3069 — Mrs. Sophie 
Adomaitis, 2342 W. 23rd St.,

Visi bonų laimėtojai atsi
šaukė ir džiaugiasi jais.

Koresp.

Linksmas piknikas
North Side. — Vietinio 

politikos klubo piknikas į- 
vyks sekmadienį, rugp. 15 
d., parapijos darže. Kviečia
mi visi northsaidiečiai atsi
lankyti ir linksmai laiką pra 
leisti su klūbiečiais.

I

Šis piknikas bus skirtin- 
gesnis nuo buvusių kitų, nes 
klubo' iždininkas Norbutas 
parūpino gerą muziką, kuri 
gros visą laiką. Rengimo 
komisija ir valdyba rengia 
ir kitokių pamarginimų.

ARD skyriams 
pranešimas

Iš priežasties iškilmių, į- 
vykstančių šv. Kazimiero 
vienuolyne, rugpiūčio 15 d., 
ARD susirinkimas iškelia
mas į sekantį sekmadienį,, 
rugpiūčio 22 d. Susirinkimas

įvyks, kaip paprastai, 2 vai. 
popiet. Visų ARD skyrių 
prašom atsiust atstoves j 
centro susirinkimą, rugpiū
čio 22 dieną. Turime naujų 
reikalų aptarimui, be to iš
girsime pilną raportą 
vykusio pikniko liepos
A Nausėdienė, ARD

iš į-
18 d.
pirm.

liaus labai svarbus susirin- 
kimas įvyks šį vakarą, rug
piūčio 13 d., 8 valandą, pa
rapijos salėj. Visi ir visos 
nariai ir narės šiuo kvie
čiami atsilankyti. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

I
Valdyba i 

_____________ IĮ
Palaikykite tuos biznie

rius, kurie skelbiasi “Drau-

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKASBridgaport. — Tėvų Ma

rijonų Bendradarbių 10 sky- ge’
A

ROBERT GEORGE
Gyveno 950 West 36th 

tel. Yards 1638.
Mirė Rugp. 11 .d, 1943

11 vai. vak sulaukęs 9 metų. 
Gimė Chicago, III.
Paliko dideVame nuliūdime 

motinų _ Marijonų Petravičienę 
(po tėvais Sapikaitė). tėvų 
William, patėvį Dominiką Pet
ravičių. brolį William, seserį 
Margaret. senukę Mary Witt. 
3 dėdes Frank, George ir Leo 
šapikus, tetų Lucille šapikas 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas p šarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės i vyks pirmadienį, 
Rugp. 16 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio' sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu vė3».

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Pa
tėvis, Brolis, Sesuo, Snukė, 
Dėdės, Teta ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nai Yards 1138—1139.

8t ,

m„

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

KEPUBLIC 6051AA
Piknikas prasidės tuojau 

popiet ir tęsis iki vėlumos. 
Skambės lietuviška ir ame
rikoniška muzika, lietuviš
kos dainos ir kalbos. Kurie 
mėgsta pakortuoti, atsilan
kykite tuojau popiet, nes 
prasidės gana anksti. Įžan
gos į daržą nebus. Lauksi
me visų. Lietuvytis
—
I

t

PADĖKA į
Pereitą sekmadienį mūsų 

Aušros Vartų parapijos pik
nike Vytauto parke susilau
kėme labai gražios paramos. 
Todėl reiškiame mūsų nuo
širdžiausius padėkos žodžius 
visiems darbininkams ir dar
bininkėms, tiems, kurie au
kas davė, visiems knygučių 
sugrąžintojams, visiems at- 
silankusiems tiek saviesiems 
tiek geriesiems mūsų prie- 
teliams iš kitų kolonijų, ku
rie nuolat parodo tokią gra
žią širdį.

Už viską mes tariame nuo
širdų ačiū ir tegul Dievas 
Jums atlygina.

Kun. J. A. Dambrauskas, 
klebonas.

Jei kelias j Dievą tikras 
siela jaučiasi patenkinta 

laiminga, nebijo skausmų ii 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys)

Ta

URŠULE GRIŠIENĖ (GRISH)
(po tėvais šilgalaitė)

Gyveno 4240 So. Wells St.
Mirė Rugp. 12 d., 1943 m., 4:15 vai. ryte, sulaukus se

natvės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pagramančiu parapijos, Getkančių 

kaimo.
Amerikoje išgyveno 51 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Juozapą, 5 sūnus Adv. 

Juozapą J. Grish ir marčių Moniką, Vladislovą ir marčią Ma
rijoną, Joną ir marčią Evelyn, Petrą ir jo moterį, Ray- 
mond ir marčią Bernice, dukterį Oną Hannon, žentą Bernard 
ir visų jų šeimas; žentą Arthur Gorman ir 2 anukus Robert 
ir Patricia Gorman; brolį Simoną Shilgalį ir jo šeimą (Ke- 
wanee, III.), sesers sūnų Miecislovą Shlickj (Hendersonville, 
Pa.) ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko brolį Joną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Rugp. 16 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto_ bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnūs, Marčios, Duktė, Žentai, Anūkai, Bro
lis, Sesers Sūnus ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

j

I

T N K TR E 1? Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L-'4XXL Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------------

--- :------------------------------------------------- A

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
bą ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

i •

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS
TEIKDAMAS DYKAI ! 

STANLEY UTWINAS, 
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

S'

♦

$

><

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

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

MONUMENT CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PER9ONA.LIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 

PARTICVLAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODL’CTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

Musų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

iš

nuliūdime 
pusbrolius:

i

i
Į

prie Pa- 
Lietuvos ir Teisybes 
dr-jų ir .prie Jaunų 
Taut ško kliubo.
p1 šarvotas Mažeikos 

3319 So. Lituanica

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKEE

— MUSIC

12 d., 
ryte., sulaukęs

Klo
Kaltinėnų

4216 ARCHER AVENUE} 
Puone: LAFAYETTE 861? |

st. 
m., 
se-

$

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

NULIŪDIMO

J

I

-

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

TeL ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS- Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

B.---------------—

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PPJENA-.
MIAUSI AS ■
KAINAS.
Turine didelį 

p a s i r inkimą 
Muaaališkų Instrumntų, Muzl- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ ! 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- j 

LUNIŲ INSTRUMENTŲ •

. PASINAUDOJKIT PROGA DABAR 
Į ----- ---------------------------------

I

KOL DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS. C LA RINKTAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTE8 
■u •cases" — *25.0«. |27.5«.
$45.*0 ir *75.M. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
*5.50, >8.50. 112.50 iki 115.00,
STRIUNINLAI BASAI — $00.00, 
*125.00 ir U50.C*. BASO riž- 
DENGALA8 — *12.00. 8MIČE-
LIAI 8MUIKOMS. 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS' IR CEL- 
LO — *1.50, *2.00. *5.00. *10.00 
ir *15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —*12 50. *22.50, 
*25.00 ir *50.00. PEDALS, KI
BO YS, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reod" tnstrumontams 
pritaikomi Jūeu lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH paUisymaa

Atstatymas visų dalių Clarins- 
tama Trittboma, Saxaphoaea ir 
taipgi 8muikoms ir Guitarama

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
*14 Maxwell St., Chicago

IGNACAS ADOMAVIČIUS
Gyveno 9425 So. Morgan
Mirė Rugp 12 d., 1943 

2:30 vai. 
natvės.

Gimė
Tauragės 
parap. ir

Pal ko

Lietuvoje, 
apskr., 

kaimo, 
dideliame 

sūnų Juozapų. 2 
Pranciškų ir Ludvikų Bukaus
kus ir jų šeimas, 2 brolio sū
nų Antanų ir jo š imį ir Juo
zapa ttį S.- ArmyJ ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionis priklausė 
laimintos 
Mylėtojų 
Lietuvių

Kūnas 
koplyčioje. 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Rugp. 16 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtai į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvi čiame visus 
gimines draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Šonus Pusbroliai, 
Brolio Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nai Yards 1138—1139.

BARBORA KUMPIKIENE 
(po tėvais Jovaišikė)

Mirė Rugp. 11 d., 1934, 9;30 
vai. vak.. sulaukus pusės am.

Gimė Lietuvoje. Augus Ame
rikoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų ‘.Feliksų, 3 aukteris Ele- 
anor Ciesielski, žentų Ray- 
mond (U. S. Army), Barbo- 
ra^ La skis. žentų . Waltjr ir Ju- 
nc~ '3 SCrrus Feliksų, "“Leonar
dų ir marčių Stelių ir Edvar
dų, 4 anukus. 2 seseris Mary 
AVilliams ir Anna Wember ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir lažįštanių.

Kūnas pašarvotas Raibuos?, 
3416 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Rugp. 16 d iš nair.ij 10:30 
vai. ryto bus a lydėta į šv. 
Jurgio parap. baž yčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, i'o pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvės*.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
žentai. Marti, Anūkai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuv^ Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas. Telefo
nai Yards 1138—1139.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

o 
KREIPKITĖS PRIE MUS " 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plrmad ir Ketvirtad. rak. 

ii stoties WGE3 (1390), su Povilu šaltlmieru.

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

• 4

Pasitikėjimo 
Mumis

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Gommerce

VALANDOJE

Kreipkitės Į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ h 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ įfl 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo ir Darbo, &

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

PHONE: SEELEY 6103

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFORN1A A^E. Phone LAFAYETTE 3571

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SS 19 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WFST 23rd PT.ACF Phone CANAL 2516
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

R
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ’OIS

Žuvę kareiviai

i

LIETUVIS KUR TAI ANGLIJOJE

dį

I

C. — Ka- 
rugpiūčio 

132 Jung- 
Valstybių

Ministeris pirmini n k a s 
Winston Churchill pakeliui 
į Quebeck davė autographo 
parašą gerbėjai.

i dieną. Chicagoje, UI. Baigė 
Dievo Apveizdos lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
Harrison Tech. High School. 
Dirbo Crain Co.

Sužeisti kareiviai

Albertas Grisius gimė 
1922 metais, rugpiučio 6

Lietuviai kariai kovoje už u. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą I 

i

Albertas Grisius

Albertas Grisius į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, gruodžio 29 
dieną. Dabar jis randasi 
Anglijoje. Alberto gimimo 
dienos proga buvo užprašy
tos šv. Mišios Dievo Apveiz- 
dos bažnyčioje, kad Dievas 
jį saugotų nuo nelaimių.

Chicagos pašto viršininko svarbus pra 
nešimas korespondencijos reikalu

Biudžetas dėl 1944 fiska
linių metų smarkiai suma
žintas ir instrukcijos vi
siems valdžios departamen
tams ir visoms agentūroms 
yra išsiųstos, kad tik reika
lingiausias patarnavimas bū
tų teikiamas nepaprasto me
to periodu.

Biudžeto biuras nurodė 
pašto ofiso departamentui, 
jog pašto išnešiojimas ir su
rinkimas būtų kiek galima 
sumažintas ir pasiliktų pa
grindinis aptarnavimas.

Remiantis nurodytomis 
instrukcijomis, Chicagos 
pašto ofisas nuo rugsėjo 1 
dienos ar prieš rugsėjo mė
nesį sumažina pašto išnešio
jimą po visą miestą sekan
čiai:

sus biznio ir gyvenamų vie
tų asmenis ir jūsų koopera- 
vimas yra labai pageidauja
mas.

Tęsimas vartojimo naujų 
vienetų numerių visoje ko
respondencijoje palengvins 
pristatyti jums paštą.

Apie šiuos pašto išnešio
jimo pertvarkymus pranešė 
rugpiučio 10 dieną Chicagos 
pašto viršininkas Ernest J. 
Kruetgen.

Parašė tėvams

Q

Švento Kryžiaus Parapijos
VASAROS DIDŽIULIS PIKNIKAS

I LINKSMUMAIS IR ĮVAIRUMAIS 

r Rugp. (August) 15 d., 1943 
VYTAUTO DARŽE

Nuoširdžiai kviečia KLEB. KUN. A. LINKUS ir TOWN-OF-LAKIECIAI

SU VISOKIAIS

Sekmadienį,

NAUJAS FILIPINŲ KUNIGAS IR HEROJAI

VVashington, D. 
ro departamentas 
11 dieną paskelbė 
tinių Amerikos
kareivių pavardes, kurie žu
vo Europos, Š. Afrikos, Pa
cifiko ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių kovose, žuvu
siųjų skaičiuje yra keturi 
chicagiečiai.

Du Bataan kovų herojai filipinai klūpo ir priima palai-
■ minimą iš kunigo Rafael de Ocampo, S.J., pirmųjų šventų 

Mišių proga. Pirmas šv. Mišias atlaikė St. Francis Xavier 
bažnyčioje, New York. Kairėje klūpo Col. Manuel Nieto, 
kariškas padėjėjas Filipinų prezidento Manuel L. Quezon. 
Šalia jo klūpo Coli Carlos P. Romulo, generolo Douglas 
MacArthuro padėjėjas laike filipinų kovų. Šalę kunigo 
de Ocampo yra maj. Pacifiko A. Ortiz, kariškas preziden
to Quezon kapelionas.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiučio 
11 dieną paskelbė 71 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivio pavardę, kurie buvo 
sužeisti Aleutian. š. Afrikos, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių kovose. Su
žeistųjų skaičiuje yra trys 
Chicagos vyrai.

X Juozapas Kuncius va
kar mirė Oak Forest, III., 
prieglaudoje, kurioje išbuvo, 
berods, aštuonis metus. Bus 
laidojamas šį rytą iš prieg
laudos bažnyčios prieglau
dos kapinėse. Kas velionį 
pažino, prašomi nuvykti į 
laidotuves. Prieš pateksiant 
į prieglaudą velionis gyveno 
Dievo Apvaizdos parapijoj.

Du chicagiečiai kareiviai 
atsiuntė savo tėvams atvir
laiškius iš japonų nelaisviu 
stovyklų.

Pama, III. — Rugpiučio 11 
Biznio distriktuose paštas vienas buvęs farmeris

bus išnešiojamas pirmadie- šventė šimto metų sukaktį,
nį, antradienį, trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį 
tris kartus, vietoje keturių 
kartų, ir šeštadienį bus du 
pašto išnešiojimai. Biznio 
firmos ar įstaigos yra įspė
jamos, jog pirmas pašto iš
nešiojimas įvyks apie,30 mi
nučių vėliau, negu pirmiau 
buvo. Užtat nurodoma, kad 
ofisai prisitaikytų prie tų 
sąlygų.

Biznio ir gyvenamų vietų 
apylinkėse pašto išnešioji
mas nuo trijų kartų per die
ną sumažinamas iki dviejų 
kartų, nuo pirmadienio 
šeštadienio imtinai.

Mažas ar visai nebus 
keitimo pašto surinkime 
bartiniu metu.

Išnešiojimo keliai yra per- i 
tvarkomi, kad kogeriausiai 
galima butų aptarnauti vi-

iki

pa- 
da-

X Kun. J. Prunskis va
kar gavo telegramą, kuri 
paliudija jo tėvo J. Pruns- 
kio mirtį Sibire. Mišias šv. 
už velionio sielą sūnus kun. 
Prunskis Šv. Jurgio bažny
čioj laikys rytoj, rugp. 14 
d., 6 vai. ryto.

Piety Illinois pabrango 
peaches

Cobden. 111. — Rugpiučio 
11 dieną pietų Illinois už 
aukščiausios rūšies Elberta 
beaches bušelį buvo moka
ma nuo S6 iki $6.50, kai pra
sidėjo soduose vaisių rinki
mas. šeiminįnkės mokėjo $4 
už bušelį peaches kenuoti ir 
už neišrinktas peaches mo
kėjo aukščiausia — $5.

J. R. Clutts, commision 
salesman, pareiškė, jog El
berta peaches kaina šiais

Dviratis susidūrė su 
automobiliu

Septynių metų vaikas, 
South Oak Park avė., Stick- 
ney, važiavo su dviračiu, ir 
jo dviratis susidūrė su au
tomobiliu, netoli 71-os gat
vės, pereito trečiadienio ry
tą. Vaikas buvo nugabentas 
be sąmonės į ligoninę.

flj

1S

X Townoflakiečiai, dėme
sio! Vakarykščiam “Drau
ge” buvo paskelbta, kad vei
kėjų susirinkimas Anna Kas 
kas koncerto reikalu turėjo 
įvykti vakar. Ištikrųjų gi 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą. Visi kviečiami atsilan
kyti. Atvyks svečias kun. J. 
Jančius, IvIIC.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonas, vakar išvyko 
į Worcester, Mass., dalyvau
ti praeitą sekmadienį įšvęs
to į kunigus marijono Juo
zo Augūno primicijose. Iš
kilmingose šv. Mišiose sve
čias pasakys pamokslą.

X Muz. S. žylius, šv. Bal
tramiejaus parapijos, Wau- 
kegan, DI., vargonininkas, 
su žmona šiomis dienomis 
lankėsi Chicagoj. Aplankė 
sergančią žylienės seserį Ie
vą Gapšienę ir kai kuriuos 
senus draugus.

X Edmundas Daugirdas 
ir Leonardas šerpetis. No. 
Side veikėjai jau antras mė
nuo atostogauja Marcinke
vičių ūkyje, Manteno, III. Ed
mundo tėveliai ir Juozo bro
lis su žmona praeitą sekma
dienį buvo išvykę atlankyti 
atostogaujančių.

Vyras ir žmona susiginčijo kas reikia 
pirma plauti - lėkštės ar puodai 

r

Visokių dalykų Chicagoje bliudus Vyras norėjo, kad 
pasitaiko. Pereitą antradienį būtų pirma plaunama lėkš- 
vyras ir žmona susiginčijo tės. Prasidėjo ginčas. Vyras ' 
kas reikai pirma plauti, ar norėjo, kad pirma būtų plau- 
puodai ir bliudai, ar lėkštės, narna lėkštės, nes pirma 
Pirmiau dėl to ginčo nebuvo, šluostant podus ir bliudus 
žmona išplaudavo pirma rankšluosčiai gerokai susi- 
lėkštes, paskui puodus ir teršdavo ir sunkiau esti
bliudus, o vyras lėkštes, šluostyti lėkštes, 
puodus ir bliudus nušluosty- žmona norėjo pirma plau-, 

ti puodus ir bliudus, nes ji 
buvo paavrgusi ir norėjo ei
ti greitai į lovą.

Po ginčo žmona pravirko. 
Vyras išėjo iš namo. Žmona 
nuėjo gulti. Vyras grįžo apie 
4:30 vai. rytą ir pažadino 
žmoną ir vaiką ir užsukę ra
diją. Kada žmona bandė ra
diją užsukti, tada vyras 
žmoną pastūmė ant grindų. 
Tada žmona pašaukė polici
ją /

žmonos ir vyro ginčas pe
reitą trečiadienį buvo spren
džiamas teisme. Viskas bai
gės gerai, žmona ir vyras 
grįžo iš teismo į namus 
viens kitam paėmę už pa
rankės.

davo. Ir viskas buvo tvar
koje.

Bet antradienį žmona pa
noro pirma plauti puodus ir

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa_ 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

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

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

niKBivvas Ttes^

f

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

-a*

Sekmadienį paskutinė 
liojanti data dėl stamp No. metais yra aukštesnė nuo $2 
13, gera penkiems svarams iki $2.50. Tokios kainos nė- 
cukraus; W serijos raudonos ra buvę per 40 metų sodų 
stampos įsigalioja. biznyje.

ga-
į

Teisėjas pasakė::
“Jūs abu kartu eikite na

mo ir šį vakarą, tu, vyre, iš
plauk lėkštes ir tegu žmona 
jas nušluosto.”

Vyras turi 37 metus am
žiaus, o žmona turi 25 metus invazijos kariuomene, sveikina savo motiną Concetta, se- 
amžiaus.

SUTIKO SICILIJOJE

iU. S. armijos corporal Salvatore De Marco, atvykęs 
savo gimtąjį Mezzojuso miestą, Sicilijoje, su Amerikos

šerį Josephine ir tėvą Nicholas.

X Klierikas P. Jančius, 
Tėvų Marijonų Kongregaci- 

Ijos narys, vakar išvyko po
rai savaičių atostogų pas tė
vus į Naugatuck, Conn. Lais 

| vu nuo mokslo laiku kl. P. 
Jančius “Draugo’’ redakci
joj ir administracijoj padė
jo tai vieniems, tai kitiems 
jų pareigose. Be to, dažnai 
patiekdavo rimtų raštų dien 
raščiui.

I
I Pirkite U. S. Karo Bonus
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