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ANGLAI PUOLA CATANIA MIESTĄ !
ATLANTO ČARTERĮ NEREIKĖS RATIFIKUOTI
LONDONAS, liepos 14.— 

Premjeras Churchill šian
dien pranešė parliamentui, į 
kad Atlanto čarteris nėra 
kokia sutartis ar formalus 
endorsavimas konstitucinio 
pobūdžio, ir todėl jį nerei-1 dien pranešė, kad rusai at- 
kėsią ratifikuoti nei vienoj mušę vokiečių pėstininkų ir 
nei kitoj Atlanto pusėj. tankų divizijas, kurios vi-

Jis tokį pareiškimą pada-įsoms jėgoms bandžiusios jų 
rė atsakydamas į atstovo linijas pralaužti. 
Maurice Petherick paklau
simą apie to čarterio patai-; puolimo, rusų 
symą, kadangi jis labai ben
drais bruožais nusako to
kius dalykus, dėl kurių po 
karo gali kilti nesusiprati
mai tarp Jungtinių Tautų.
Argentina uždarė 
dešimts organizaciją

BUENOS AIRES, liepos 
13. — Ramirez vyriausybė 
Argentinoj šiandien uždarė 
dešimts organizacijų, jų 
tarpe aštuonias organizaci
jas, kurios dirbo sąjungi
ninkų laimėjimui, viena dar 
bo unija, ir viena draugija, 
kuri palaikė glaudžius ry
šius su ašies valstybėmis.

Nors tuo reikalu iki šiol i 
nebuvo jokio platesnio pa-']ua 
aiškinimo iš vyriausybės,1™* su™iP.rint* , 
tačiau manoma, jog tai bu
vo padaryta todėl, kad visos 
tos organizacijos priglaudu- 
sios komunistus. Nors pasi
keitė Argentinos vyriausy
bė, tačiau ir naujoji vyriau
sybė taip pat neapkenčia 
komunistų, kaip ir buvusio
ji. Geriau negu duoti komu
nistams prisidengti tomis 
organizacijomis, Argentinos 
vyriausybė panaikino pačias 
organizacijas.

Sąjungininkai gaus 
vartoti Msrtiniko laivus

WASHINGTON, liepos 14. 
— Pasikeitus vyriausybei 
Martinike, sąjungi n i n k a i 
tuojau gaus naudotis pre
kybiniais laivais, kurie dėl 
kuro stokos kurį laik^ ne
buvo vartojami. Ypatingai 
naudingi bus aštuoni tanke- 
riai vežimui aliejaus.

Martinike taipgi yra ke-1 
turi prancūzų karo laivai, 
kurie 1942 metų pavasary 
buvo demilitar izuoti. Jų mo
torų ir ginklų dalys buvo iš 
jų išimtos ir sukrautos Ca- 
sablankoje, kur amerikiečiai 
jas ir rado.

Rusai atmušė naciu 
puolimą Belgorode

MASKVA, liepos 14. 
Sovietų komunikatas šian

Vietoj gintis nuo nacių 
kariuomenė 

atakavusi vokiečius, kuomet 
jie buvo nuvargę nuo nepa
sisekusių puolimų ant rusų 
pozicijų. Naciai visą laiką 
bando praplėsti savo pozici
jas tose vietose, kur jiems 
pirmas ofensyvos dienas pa 
sisekė prasilaužti.

Rusų pranešimas sakė, 
kad naciai pasitraukę su 
dideliais nuostoliais, bet iš 
visų raportų galima matyti, 
kad vokiečiai stipriai laiko
si tose vietose, kurias jie 
anksčiau užėmė.

Kitur Orel-Kursk-Belgo- 
rod frontuose nebuvo rodo
ma didelės veiklos. Vokiečių 
puolimai šiaurinėj linijos

GERI MEDŽIOTOJAI ’ VIRŠ SICILIJOS

Acme Dnoto

U. S. armijos oro korpuso pilotai ir įgulos nariai buvo paimti troko, kur tai Š. Afri
koje, kai jie grįžo iš Sicilijos, kur jie saugo jo sąjungininkų žygiuojančias jėgas 100
mailių fronte.

Aus-
14.—Ameri-

Karo laivai bombarduoja Catania 
Užėmė du svarbius aerodromus

Vokiečiai rodo didesnį pasipriešinimą.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 14. 

—Anglų parašiutistai šiandien puolė Catania pakraščius, 
o sąjungininkų karo laivai apšaudė Catanijos didįjį aero
dromą. Tuo laiku amerikiečiai užėmė dvi dideles oro bazes 
pietinėj Sicilijoj.

Anglijos aštuntoji armija stebėtinu greitumu prasiva- 
rė pro užimtą Augustą ir artinosi prie Catania, bandyda
ma užimti visą rytinį Sicilijos pakraštį. Pasipriešinimas 
nelabai didelis.

Anglų ir amerikiečių laivams be pertraukos apšaudant 
ašies aerodromus ir garizonus, Amerikos kareiviai pastū
mėjo dar 12 mylių į. Siciliją ir artinasi prie didžios Agri- 
gento ašies bazės. Jie pir
miau buvo užėmę Naro ge
ležinkelių terminą. Aerodro
mai Comiso ir Ponte Olivio, 
kuriuos taipgi amerikiečiai 
užėmė, yra du iš dešimties 
didžiausių aerodromų Sici
lijoj.

Netoli Gėla amerikiečiai 
gavo progą parodyti savo - 
smarkumą, kuomet susirė
mė su ašies motorizuota 
divizija. Per kurį Laiką ko
va ėjo tai sąjungininkų, tai 
ašies, naudai. Amerikos Ge
nerolui Patton vadovau-

są štabą. Tuo metu anglai 
įsistiprino užimtoj Pialozzo- 
lo*

Buvo ženklų, kad ašies jė 
gos renkasi Porto Empodo- 
cle ir 
šiui.
ašiesSirasd nori ginklą 

prancūzams Tunisijoj
NEW YORK, liepos 14.— 

Gen. Henri Giraud šiandien 
pareiškė, kad Prancūzijos 
kariuomenė turinti greit 
būti apginkluota įp aprūpin 
ta reikmenimis, kad ir ji 
galėtų dalyvauti kovoj už 
Prancūziją. Jis paminėjo, 
kad tam tikras kiekis pran
cūzų ir dabar kovoja Sicili
joj.

Prezidentas sveikino 
prancūzus ją šventėj

WASHINGTON, liepos 14. 
— Prezidentas Roosevelt 
šiandien, Bastille day šven
tėje, prižadėjo prancūzams 
laisvę. Jis pareiškė, kad 
prancūzų suverenitetas pri
klauso jiems patiems. Tas 
jo pareiškimas buvo inter- 

j pretuotas kaipo įrodymas, 
jog Amerika nebandys pran 
cūzams nustatyti jų valdy- 
mosi formą.

Kareivis nuteistas 
penkis metus kalėti

LONDONAS, liepos 14.— 
Pvt. Arthur J. Ingebredtsen 
šiandien buvo mili tarinio 
teismo nubaustas penkiems 
metams kalėti už tai, kad 
jis kalbėdamas su dviem 
anglais detaliai suminėjęs 
žinias apie naują karo lėk
tuvą, ir kad civiliai anglai 
taipgi girdėję tuos jo žod
žius. Buvo įrodyta, kad In- 
gebredtsen buvo tuo laiku 
įsigėręs.

Amerikiečiai bombavo 
Burną

NEW DELHI, Indija, lie
pos 14.—Amerikos aviaci
jos dešimtojo dalinio didie
ji bomberiai išmetė devynis 
tonus bombų ant japonų ge
ležinkelių centro Myingyan, 
Burmoje.

bomberiai nakties 
vakar bombardavo 
vokiečių geležinke- 
industrijos centrą.

Japonai žino, kad 
jie praras Mundą 

SĄJUNG. ŠTABAS, 
tralija, liepos
kiečiai jau prisiartino iki 
vienos mylios nuo Munda, 
stipriausios japonų bazės 

Anot vėliau
sių raportų, du japonų ga- 
rizonai New Georgia saloj, 
matomai dalys Mundos gy
nimo jėgų, buvo amerikie
čių sunaikinti. Jiems padė
jo artilerija nuo amerikie
čių užimtos Rendovs salos, 
ir lėktuvų atakos ant japo
nų pozicijų.

Sąjungininkų bomberiai 
padeda kariuomenei, išmes
dami didelius kiekius bom
bų ant japonų ‘įsitvirtinimų 
Mundoje. Anksti vakar ry
tą 32 tonai bombų buvo iš
mesta ant japonų pozicijų, j 
Tikras skaičius užmuštų ? 
japonų dar nežinomas, bet 
sakoma, kad nemažiau 150 
japonų buvo užmušta Eno- 
gai garizone, kurį amerikie
čiai visiškai sunaikino.

Amerikos karo laivai su
naikino tris priešo kariuo
menės iškėlimo laivus prie 
Vangunu salos kranto. Juo
se tuo laiku buvo 150 japo
nų kareivių. Tad valiausiuo
se sąjungininkų veiksmuo
se žuvo 300 japonų.

Mirė teisėjas Oscar 
F. Nelson

CHICAGO, liepos 14. — 
Edgewater ligoninėj šian
dien mirė Superior Courtį 
teisėjas Oscar F. Nelson, 58 i 
metų amžiaus.

Teisėjas Nelson sirgo nuo 
gegužės 16 d., kuomet jo 
gydytojai jam liepė ilsėtis 
po staigios širdies atakos.

Nelsonas buvo teisėjas 
suvirš septynis metus. Jis 
savo laiku buvo žymus re- 

________________________ _ publikonų partijos .vadas, 
PIRKITE KARO BONUS! aldermonas ir darbininkų

daly veik apmirę. Bandyda- Solomonuose
jant, amerikiečių tankai nu- ‘“menės ir 
galėjo vokiečius ir privertė 
juos pasitraukti už miesto 
ribų. Pasėkoje to laimėjimo 
amerikiečiai greitai 
giavo ir užėmė Ponte 
aerodromą.

Nors nebuvo aišku

jas, vokiečiai iš naujo orga
nizavosi didelėms atakoms.

Rusų lakūnai atydžiai da
boja nacių aerodromus. 
Kuomet tik susikoncentruo
ja didesnis kiekis vokiečių 
lėktuvų, jie juos puola ir 
daug jų sunaikina ant že
mės. Vienoj tokioj rusų ata 
koj buvo sunaikinta aštuo- 
ni nacių lėktuvai.

Nacių pranešima! sakė, 
jog stiprios rusų kontrata
kos Belgorod fronte buvo 
atremtos, ir kad rusai nuken 
tėję didelius nuostolius. Į 
rytus ir šiaurę nuo Orei, 
naciai sakėsi rusai negalėję 
pramušti vokiečių linijas. 
Vokiečiai sakė jie per dvi 
dienas sunaikinę 200 rusų 
tankų ir 212 rusų lėktuvų.

Sakoma Rommel 
lėktuvas nušautas

LONDONAS, liepos 
Slaptas vokiečių radio, ku
ris vadinasi Atlantic, šian
dien pranešęs, kad vokiečių 
maršalas Erwin Rommel 
buvo užmuštas, kuomet lėk
tuvas. kuriuo jis skrido į 
Siciliją, buvęs sąjunginin
kų lėktuvų nušautas.

Anot pranešimų 13 Švedi
jos, anglų lėktuvams pasi
sekė prasimušti pro priešo 
lėktuvus. kurie saugojo 
Rommelio transportinį lėk
tuvą, ir matė, kaip jis lieps
nose krito jūron.

Rommelis neva i 
Sicilijon vadovauti 
kontratakoms prieš 
gininkų kariuomenes.

I

14.—

nužy- 
Olivio

Padarius reikalingus pa
taisymus, sąjung 1 n I n k a i 
greit gaus naudotis preky
biniais laivais. Kiek liečia 
karo laivus, tai laivyno sek
retorius Knox reiškė pesi
mistiškai, kad ims daug 
laiko kol jie bus tinkami 
sąjungininkams naudoti.

ORAS
Daug vėsiau prieš pietus.

skridęs 
ašies 

sąjun-

kaip 
kitur.

iš žinios, kad buvo užimta 
Comiso 
galima darytis išvadų, kad vėn. 
dalykai ėjo neblogai. Tuoj . vakar 
po šitų žygių amerikiečiai 
skubėjo Ragusa link, ir 

tuo atim kaip tik spėjo į tą miestą 
jėgoms,

Bombuotas vokiečiu 
kemikalą centras

LONDONAS, liepos 14.— 
Anglų 
metu 
Achen, 
lių ir
Nors prastas oras nedavė 
matyti bombardavimo rezul. 
tatus, tikimasi, kad jie bu-' 
vę geri, kadangi buvo iš- ] 
mesta didelis kiekis bombų, j 
jų tarpe ir didžiosios 8.000 
svarų bombos.

Svarbiausieji taikiniai bu!
vo Acheno plieno ir kemika- Į amerikiečiams sekėsi 
lų dirbtuvės ir geležinkelių 
punktai. ♦

Iš vakar nakties Achen 
ir užvakar Turino bombavi- 
mų matosi, kad sąjunginin
kai nori suardyti ašies su
sisiekimo linijas ir 

1 ti galimybes ašies
.pristatyti reikalingą kariuc 
, menę ir reikmenis Sicilijon.

Ragina italus gelbėti 
sąjungininkams

BERNE, Šveicarija, lie
pos 14.—Visuose didžiuose 
miestuose pietinėj Italijos 
daly dalinama lapeliai, ku
riuose italai raginami viso
mis išgalėmis padėti sąjun
gininkų kariuomenėms, ži
nios apie italų demonstraci
jas prieš karą niekur nepa
tvirtintos.

Italų spaudoje šiandien 
pranešta, kad Turino bom- 
bavime žuvę 101 asmuo 
800 buvę sužeisti.

ruošiasi dideliam mū- 
Kitur nurodoma, kad 
kariuomenė laukia 

amerikiečių Agrigento apy
linkėj. Nors iki šiol pasi
priešinimas buvęs nedidelis, 
sąjungininkai nebijo kad ir 
didesnių kontratakų, nes 
jiems pasisekė iki Šiol Sici
lijon iškelti daug kariuo- 

didelius kiekius
reikmenų ir yra pilnai pa
siruošę by kokiam susirė
mimui su ašies kariuome
nėmis.

Alijantų motorinių laivų 
‘ jėgos pasiekė pačią Messi- 
na, kur atakavo ir padegė 
du italų torpedų laivus.

Sąjungininkai suėmė daug
aerodromas buvo ašies kariuomenės nelais

vėn. Iš viso, sąjungininkai 
vakar užėmė dar penkis 
miestus, tad iš viso Jie da
bar turi užėmę 13 miestų. 
Sąjungininkų laivynai taip 
stipriai laikosi vandenyse 
apie Siciliją, kad per ketu-

I

įmaršuoti pirm kanadiečių.
Žygiuodami į Ragusa ka

nadiečiai užėmė Modica. rias dienas nė vienas ašies 
Jie ten suėmė nelaisvėn ita- submarinas ar karo laivas 
lų Generolą Davė: ir jo vi- nėra bandęs juos pulti.

ir

Lenką premjeras 
suorganizavo kabinetą

LONDONAS, liepos 14.— 
Lenkijos Premjeras Stanis- 
law Mikolajczyk šiandien 
pranešė sudaręs tautinės 
vienybės kabinetą, kuris 
prisilaikysiąs buvusio prem 
jero Sikorskio principų. 
Marian Kukiel, Sikorskio 
pasekėjas, naujam kabinete 
yra apsaugos ministeris.
Buvęs Lenkijos ambasado- kelis 
rius Rusijai Tadeusz Romer kurie dabar laukia 

reikalų svarstymo.

Amerika ims dalyvumą 
pokariniam pasaulyje

WASHINGTON, liepos 14. 
— Demokratų vadas Bark- 
ley šiandien pranašavo, kad 
Senatas šį rudenį bus pra
šomas priimti rezoliuciją, 
kuria bus pranešama pašau 

i liui, jog šis kraštas prisi
dės prie palaikymo tvar
kos užsibaigus šiam karui. 
Barkley nieko neminėjo apie 

tokius pasiūlymus, 
Senato

14.— 
Stim- 
šian-

Stimson matėsi su 
Anglijos karalium

LONDONAS, liepos 
JAV karo sekretorius 
sonas ir jo palydovai
die matėsi su Anglijos ka
ralium ir karaliene. Rytoj 
Stimsonas tęs savo konfe
rencijas ir vizituos Ameri
kos orinių jėgų bazėms.

paskirtas užsienių 
ministeriu. Manoma, kad jis 
tinkamiausias asmuo prave- 
dimui gerų santykių su Ru
sija.

Kabineto sudarymu už
baigta nesusipratimai aukš
tose lenkų sferose apie Len
kijos nusistatymą dėl san
tykių su Rusija.

SKELBKITCS ‘ DRAUGE ’

LONDONAS. — Ameri
kos ir Anglijos bombane- 
šiai dar kartą atakavo na
cių centrus Prancūzijoje.

MASKVA. — Vokiečiai 
pradėjo naują puolimą Kur
sko fronte. Rusai smarkiai 
ginasi.
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
PRISIMINKIME TĖVYNES GINĖJUS

Ne dažnai tenka girdėti 
kad kas viešai maldomis pri
simintų žuvusius tėvynės gy 
nėjus, nors šiaip jau mes 
jų gailimės, verkiame, pri
vačiai ir maldelę sumetame 
Šiuo kartu turiu mintyje se
nosios tėvynės — Lietuvos 
gynėjus.

Kada pirmieji ir antrieji 
okupantai įsibriovė į Lietu
vą ją naikino, gerieji tėvy 
nės sūnūs su didžiausiu pa 
siaukojimu stojo į kovą su 
nelygiais priešais ir daug 
jų krito. Jie troško, kad tė
vynė būtų laisva ir už tą 
laisvę aukojo jaunąsias jė
gas ir ką turėjo brangiau
sio — gyvybę. Tad, jie ver
ti didžiausios pagarbos ir 
mūsų atminimo.

Atsisteigus laisvai Lietu
vai, tauta savo gynėjams s ta 
tys paminklus, puoš kapus,

minės istorijos lapuose, kurs. 
dainas. Šiuo metu, tik jiems* 
padėti galime savo maldo
mis, kurių, nėra abejonės, 
jie laukia. Tad, Federacijos 
apskritys, minint trijų me
tų pirmosios Lietuvos oku
pacijos sukaktį ir dviejų 
metų antrosios, užprašė dve
jas šv. Mišias. Vienos jau 
atlaikytos Šv. Jurgio baž
nyčioje, kitos bus atlaiky
tos liepos 20 d., Aušros Var
tų bažnyčioje. Apskritys 
prašo visų kas tik gali, pa
aukoti valandą laiko, atvyk
ti į Aušros Vartų bažnyčią 
liepos 20 d., 7:45 vai. ryto, 
pasimelsti, išklausyti šv. 
Mišias už žuvusius Lietuvos 
laisvės gynėjus. Žuvusiųjų 
tarpe randasi nevieno mūsų 
pažįstami, draugai ir gimi
nės kurie laukia mūsų mal
dų. Valdyba

BESIRENGIANT PRIE PUOTOS VADUI PAGERBTI
Šv. Vardo draugija kun. Ig. Albavičiui rengia-
veikia mą jubiliejinę puotą, kuri

Cicero. — Praėjusį sek
madienį šv. Vardo draugi
ja ėjo in corpore prie šv. Ko
munijos 7:30 vai. rytą. šv. 
Mišias laikė kun. Abroma-; 
vičius, dvasios Vadas. Gra
žų vaizdą sudarė, kai gau
singas vyrų būrys artinosi 
prie Dievo Stalo.

Po šv. Mišių buvo bendri 
pušryčiai, o po pusryčių su
sirinkimas. kuriam- aptar
ta draugijos bėgamieji rei
kalai.
Rengiasi prie rugpiūčio ld.

Šv. Vardo draugija smulkį 
meniškai aptarė klebonui■

bus rugpiūčio 1 d. Šv. An
tano par. salėj. Vienbalsiai 
nutarta puotoj dalyvauti. 
Užims trejetą stalų. Be to, 
paskirta ir dovana. Nutar
ta ir dvasinį bukietą jubi
liatui klebonui suteikti: rug
piūčio 1 d.. 7:30 vai. jo in
tencija nariai išklausys šv. 
Mišių ir priims šv. Komu
niją.
Bankietas bus šaunus

Vakare 6 valandą bus 
bankietas, kuriame daly
vaus daug dvasiški  j os ir 
profesionalų, nes mūsų kle
bonas kun. Albavičius visur ■

AMERIKIEČIAI ATKIRTO JAPONUS Bendėr, J. Rebek, M. Pan- i 
gonis, Yankowski, M. Zy- | 
rans, Wensberg, V. Cobert, 
Aleksis, A. Markowich, K. 
Parimskienė, M. Šimonis, J. 
Sakai, J. Bender.

Rengėjos, kurios nuošir
džiai darbavosi, yra: A. Bo- ;

risienė, N. ZvirgzdienS ir A. 
Ambrosienė.

Seselės esti labai dėkin
gos visoms geradarėms ir 
laike atostogų nepamirš sa
vo kasdieninėse maldose.

ŠV. Pranciška- s Seserys 
ir Motina M. Dovydą

Įėjom sužinoti: M. Jodziu- 
kinas, Bakanauskan, Lazaus 
kas, A. Baswink, Mickus. L. 
Tautvidienė, Petrauskienė, 
Pradewich, Lascinskis, M. 
Shinkunaš, V. Sakalauskas, 
Pačiukonis, A. Ambrose, L. 
Shileikis, Šaltis, P. Yermok, 
N. Zvirgzdin, A. Vogler, A. 
Yurgelaitis, A. Oveas,
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"Draugas" Acme photo

Amerikiečiai iš naujų įsistiprinimų New Georgia, Salo- 
mons centre, atkirto japonų bazę Munda nuo reikmenų 
pristatymo uosto Bairoko.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDKNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS— 
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

y

turi daug draugu Ir priete- A n fa n A naram IA
lių. Programa bus tikrai j AĮlIdnO P^MpiJa, 
graži. Ją pildys choras ir Detroit, Mkhigan 
seselių mokomi mokyklos 
vaikai, inimant jų orkestrą, i

Šį penktadienį liepos 16 
d. Federacijos skyrius šazir 
kia visas Ciceros lietuvių 
draugijas pasitarti klebono 
jubiliejinio bankleto reika
lais. Čia bus galim-, įsigyti 
tikietus, gauti informacijų.

Tad, rugpiūčio 1 d. pas 
mus, Cicero j, bus didelis ju
dėjimas, savotiška šventė, į 
kurią visus kviečiame, nes <
mūsų gerb. klebonas visų $24.00. 
pagarbos yra užsipelnęs.

Anastazas Valančius
»

Vieša padėka Altoriaus 
Draugijai, už surengimą va
karėlio seselių išleistuvėms. 
Suprasdamos, kaip viskas 
brangu, o reikia važiuoti at
likti dvasinius lavinimus — 
rekolekcijas, tai apmokėjo 
nors keliom seselėm kelio
nę. Iš kasos paaukojo $14.00 
ir vakaro įžanga ir taip pat < 
dovanas suaukotas tam va- i 
karėliui. Be dovanų pinigais '

Aukotojų vardai, kiek ga- Į

Mane 25 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrica.ll y Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerimo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8. v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyrn, priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus
4'

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI!

Telefonas SEELEY 8760

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos 

r

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

STIKLAS — BRIŠIAI 
POPIERĄ APKARPOM DYKAI

BERLAND'S
MAJ. ETOS TR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

■»
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINTŲ INSTRUMENTU

PASLNAUDOKIT PROGA DABAR .
KOL DAR JiEISPARDCOll

TŪBOS, CLARTNETAI, TROM
BONAI. 8AXAPHONES. FLUTES 
«u "caseB" — $85.0*. 417.60,
$45.00 ir >76.00. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI G U IT ARAI, 8PA- 
NIŠKJ MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KO8. TENOR BANJCS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $85.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
LIAI BMUIKOltt, kTRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.60, $8 00, $5.00, $10.00 
ir $16.00. Striūna* dėl rieų vir*- 
mlaėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.60, $28.60, 
$36.00 ir $50.00. PEDALĄ HI- 
BOT3, CYMBOLfi, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE viriems 
brase ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpom*.

EKSPERTTVAfi VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tam*, Triflboms, Sazaphones ii 
taipgi Smulkoma ir Guitarama.

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
014 MaxweU SU, Chleago

«»

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DTVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

▼

I

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

X

I
Greitį Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

f iI
i

r

— teikia — 
8YKE8

PATARNA
VIMAS!

— kuria — 
Specializuoja

Tame!

I

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTAIS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Aki* 
Ištaisa.

Ofisu Ir AUnių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST.
Kampa* 34th Street

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

N-bOklt oupaa- 
{loti n*ran<i*l« 
pakinkoma Gy
venkit lIuoM nuo 
patrūkime Mdoe.

C I A L —— 8 P E
Itklrpkite fij skelbimų ir priduo- 

ktte mum* pirm 36 dienų laiko ir 
mea auteikrime jum*
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMAN RfiTINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trėatmeat*.

NŪRA KO GERESNIO Už

Crerier of Cmtom ApplUncoo for rt yra 
S* 8. 8TATE, RM. Ū10, STA. 41M 
Daily 1* a.M. T1I St Mon., Fri. T11 • P M.

Ma yra apaeUUa caralalma bandymą* Ir 
•abua kitom lalkraJHIuoaai ToImL 
yaatOlymaa *abna atkartota*.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

TW viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokite ja*. leisdami 
ikagsamiauoU ja* modernilklauri* 
metodą, kuri* regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pabalina 
ris* akių Itempim*. ..

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

OFTOMETRI8TAI
1801 So. A*hbu*d Avenat 

Kampe* 16-to*
SeMoamt riek ar. Mis. cMaacc 

OKTBO VALANDOS: 
Kaadlea »:»• a m. Iki 6:66 p. m. 

TrariaA. ir tilt*t. t: s* *. m. 
iki T:M p. m.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu.i 10 ryto iki 6 vak 

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

/

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

DR. S. VVEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTĄ!

STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal sutartų.

Office teL YAEds 4787 
Namų teL PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS

TeL TARd* 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 7868

Ofiso teL VERginia 0036
Reridencijos tel.: HEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel YARds 5921.
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nao 1-3; nao 5:30-8:30
756 West 35th Street

TeL CANal 0257
Res. teL: PROspect 6659

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

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

• Drl O vaL v*knra

TeL YARds 3145

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniai* — 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, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-5, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

Ofiso TeL..................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS LR C HT RŪRO A S

4204 Archer Aveaue
LIGONTU8 PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL
Trečįad, ir Sekm. tįk susitariu®.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TeL JKDvay 2880 Obicaga, UI
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Nedėuomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Te L LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepam* — 
Saukite KEDrie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., fieštad. 8:30 Ud 9:30 vak. 
Rakmadieniaia Dagai anaitarime,

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir
U*
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ketvirtadienis, liep. 15, 1943

KARO BONU REIKALAIS
Per pereitą karą bonai bu

vo pardavinėjami šiurkštes
niu būdu, negu per šį karą. 
Pereitam kare vienas skal
byklos savininkas į skalbi
nius dėdavo šitokį praneši
mą: “Bay Liberty Bonds to- 
day, because if Kaiser wins 
good night shirt”. Pereitam 
kare piliečiai tiesiog buvo 
grąsinami pirkti karo bo
nus, o šiame kare vien tik 
prašomi bei raginami pirkti, 
bet labai švelniu būdu.

Visi valdininkai pripažįs
ta, kad lietuvius daug ra
ginti nereikia. Štai, birželio 
17 d. ponia M. Nares su sa
vo grupe ant Randolph ir 
Statė gatvių pardavė už 
$18,500. Šioks lietuvių uolu
mas pirkime karo paskolos 
bonų tiesiog nustebino sve
timtaučius bei valdininkus. 
Liepos 28 d. toj pačioj vietoj 
ant Randolph ir Statė gat
vių 
vių 
Tą 
ves
terų grupe. Tikimąsi, kad šį 
kartą lietuviai taip pat gra
žiai pasirodys. Patartina, 
kad visi, kurie mano pirkti 
bonus, pirktų tą dieną per 
p. Nares moterų komisiją, 
nes tuomi mes lietuviai pa
sistengsime aiškiau įrodyti 
kad mes remiame valdžios 
pastangas greičiau laimėti 
šį karą.

vaduose susilaukė didelio 
užtarimo.

Amerika tuojaus turės 
10,000.000 armiją, kuri mu
šasi įvairiose pasaulio šaly
se. Išlaikymui tokios armi
jos reikia kolosalių finansi
nių pajėgų. Dėl to yra siū
loma pirkti valdžios bonus. 
Šis bonų pirkimas yra sau
giausias pinigų investmen- 
tas. Kurie darbuojasi tų bo
nų pardavinėjime, darbuoja
si nemokamai. Jie darbuoja 
si vien tik dėl to, kad pagel
bėti savo broliams tapti lais
vais Lietuvoj ir kad apsau
goti savo brolius ir sesutes, 
kurie jau dabar yra viso pa
saulio mūšių laukuose.

Viktoras Balanda 1

Duoda leidimą 
karaliui vestis

z* i

vėl yra skiriama lietu- 
diena bonų pardavimui, 
pardavinėjimą taip pat 
M. Nares su savo mo-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 112L1NOTS

HELP WANTED — MOTERYS

Abelnų Valgykloje

ATYDA

Ateikit Tuojau
•DRAUGAS** HELP VTANTKD 
ADVERTIsnVG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

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 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

LONDONAS, liepos 11.— 
Jugoslavijos vyriausybė nu
tarusi nesipriešinti vedy
boms Jugoslavijos karaliaus 
Petro, 19 metų, su Graiki
jos princese Alexandra, 23 
metų. Savo laiku vyriausy
bė buvo prašiusi karaliaus 
palaukti iki karo pabaigos.

Nenrišmė Rommel 
pasiūlymą vadovauti

Juo daugiau mes pirksime 
karo bonų, tuo greičiau įti
kinsime tą pusgalvį Adolfą 
Hitlerį, kad jis apsiriko ma- 
nydamas, kad amerikonai 
yra sustingę ir muštis nega
li. Hitleris savo menku pro
tu sumanė palikti pasaulio 
valdovu. Hitleris sakosi įve- 
siąs naują santvarką pasau
ly. Faktinai Hitlerio san
tvarkoj nebūtų nieko naujo, 
bet butų viena iš seniausių. 
Hitlerio santvarka yra ver
gija. o vergija nėra nauja 
santvarka bet viena seniau- y
šių ir seniai atgyventa.

Iš tų menkų pranešimų, 
kuriuos gauname iš Lietu
vos, matosi, kad lietuviai 
Hitleriui nepasiduoda. Lie
tuvos jaunimas, matyti, yra 
kupinas Dariaus-Girėno žūt
būtinės drąsos. Nors Hitle
ris Lietuvos valstybę paver
gė, bet jis n s pavergė katali
kų bažnyčios. Lietuvos gy
ventojai katalikų bažnyčios

Darbininkų 
Turret Lathe 

Mokytojo

Mums Reikia Vyru
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirs pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5S49 Sheridan Rd.

DIRBTUVES PAGELBLNINKAM
Pastovūs darbai su proga jsidirbirno. 
Dieną ir nakti šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminsim tą pat) pro
duktą ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite j 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

VYRŲ REIKIA
■ e-*

Be Patyrimo
Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbu šioje

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

DARBININKŲ
REIKIA

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atr.eškįt prirodymus pilietybės.

THE GERRARD CO., INC.
2915 W. 47th St.

Lathe Hands
Electrician

Int. Grinders
Tool Grinder

Repair Mokinių 
Hobbers

Boring Mill
ir

DRAFT EXEMPT t'YRŲ

Tokių, kurie neseniai atgal moki
nosi pr>? Precision Inspection dar
bu. Viršminėti darbai tik 3-čiame 
šifte, nuo 11 vai. vak. iki 7 ryto.

Viršminėtų Vyrų Reikia 
Išplatinimui Darbams.

100% Karo Darbai
Gimimo Liudijimas ir Availability 

raštas reikalinga.
BRAD-FOOTE GEAR
1306 S. Cicero Avė.

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. 
Pastovūs darbai norintiems dirbti.

UNIJOS MOKESTIS

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP. 

2742 W. 36th PLACE

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalingą. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. EDGEtfATER BE ACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

FRF.TGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis.
MICHIGAN INTERSTATE MOTOR 

FREIGHT
2601 Eleanor Calumet 6440

Pirmas lenkų tremti 
nių transportas Į 
Meksiką

CRATERS
Reekalingi prie išdirbimo medinių 
dėžių (eratas) ir taipgi

HANDY MEN 
Pastovūs darbai, atsišaukite —
CENTRAI PARLOR FRAME 

MANUFACTURING CO. 
1311 W. 47th Street

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas.

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

Malonios darbo sąlygos. Poilsio 
laikotarpiai, bonai. veltui apdrauda 
ir ligoninės priežiūra.

Jei dabar dirbate orio Defense 
darbų, neatsišaukite. 

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą 

DX Crysta! Co. 
1841 W. Carroll Avė.

Darbininkų
VEITERKŲ 

VIRĖJŲ 
BUS BOYS 

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Nuolatini darbai. Gera mokestis ir 
proga įsidirbimo dideliame West 
Sid-a restarane.
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. Madison St.
AUTO MEKANIKŲ 

BRAKE VYRŲ 
GAZO PARDAVĖJŲ 

ALIEJUOTOJŲ 
TIRE CHANGERS 

BATTERY VYRŲ 
ABELNIEMS PATARNAVIMAMS

DARBAI ARTI JOSŲ NAMU 
MOTERIS MES IŠMOKINSIME 

Prie svarbių darbų, gera užmokestis. 
Daug privilegijų, priskaitant nuolai
da perkant, group apdrauda, ligo
ninės apdraudę, ir viršlaikis. Senu
mas nesvarbu. Uniformos duodamos 
ir

RAKANDU FINISHERS 
STOCK VYRU 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

ELEVATOR VYRŲ 
Pastovūs darbai. Darbininkams 
laida ant pirkinių. Atūžaukite:

NETCHER’S BOSTON STORE
6th Floor, Employment

MOTERYS 
LIUOSLAIKIS
Ne Madoje

KARO LAIKUOSE

1

AR

išplaunamos.
KREIPKITĖS PRIE VEDĖJO 

Savo Apielinkės Krautuvėje

FIRESTONE STORES
226 W. Lake St., Oak Park 
6425
5650
1818
6000
4400 W. Madison
1550 S. Wabash
1301 S. Wabash
RAŠYKITE Į: 26 E. 16th ST.

W. Cermak Rd., Berwyn 
W. Belmont
E. 71st Street
N. Clark

nuo- STOKIT
DABAR

ŠTAI PROGA
All-around A-l gen. Mašinistui

Mokestis 
Atsišaukite

THE
3428

pagal jūsų norą, 
tuojaus sekančiai — 
ARIDOR CO.
W. 48th Place

l
SVARBŲ 

KARO
/

DARBĄ

DARBININKŲ
IR SPOT WELDERIŲ. PATYRUSIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ.

MERGINŲ — VYRŲ

UNITED ORDNANCE 
INDUSTRIES 

7720 Stony Island
Phone Bayport 3272.

LONDONAS, liepos 12.— 
Daily Mail šiandien prane
šė kad Italijos aukštoji ko
manda atmetusi nacių mar
šalo Rommel pasiūlymą ves 
ti apgynimą prancūzų Kor
sikos ir Rivieros.

VYRŲ! VYRŲ!
Truckars ir Stock Handlers. Turi 
būt stiprūs. Amžius neapribotas. 
65c į vai. Laikas ir pusė už virš- 
laikj. Pastovūs 
savaitę

BUTLER
223 W.

darbai, 5 dienos

PAPER CO.
Monroe St.

i

DECATUR CARTAGE CO.
20th St. & Wentworth Avė.

(Klauskite M r. Sheahan)

CRANE VYRŲ
IR

i IR
ATLIKIT

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATORIŲ 
$1.25 IR SUVIRS 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 
Taipgi Mokinių 

VYRŲ IR MOTERŲ 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 100% 
DEFENSE DARBAI. ATSIŠAUKIT 
DABAR.
WARE BROS. 4458 W. Lake St

Neisim aplankys 
Rusiją ir Angliją

WASHINGTON, liepos 14. 
—Donald Nelson, karo pro
dukcijos tarybos pirminin
kas, gal dar šiais metais 
aplankys Angliją Ir Rusiją, 
ten apžiūrėti jų karo Indus
trijas. Jeigu jis tokią kelio
nę darytų, tai jos tikslas 
veikiausiai būtų koordinaci
ja sąjungininkų valstybių 
karo pramonių su Amerikos 
karo industrija.

į

REIKIA VYRŲ
Reikia prieA darbų lankstyti popieri-
nius baksus. Reguliaris algos pakė- 
r
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau-.... 5

Platink įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

I

Budriko Moderniška Krautuvė

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stickers, Trimmers. Rip 
sawyers. Routers, Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai, Atsišaukite į

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

VYRŲ REIKTA
Dirbti cold storage dirbtuvėje. 
Svarbi pramonė. Gera mokestis, 
viršlaikis.

CHICAGO COLD STORAGE 
ĮVAREHOUSE CO.

1526 S. Statė — Cal. 4340

ROUGH GRINDERS 
DŽANITORIO 

Gera Pradinė Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio 

KELLY O’LEARY STEEL 
WORKS 

5757 West 65th St.
Atdara Kasdien
8 ryto iki 5 pp.

REIKIA MACHINISTŲ 
PAGELBININKŲ 

Patyrusių visokiam darbui. Unija. 
Turi būt patyrę prie krautuvių ra
kandų darbo. Kitoki neatsišaukite. 

UNION CABINET CO. 
400 N. Hermitage Avė. 

Haymarket 2618.

Prie

RIGGERS SAVO NORI PIRKTI

50 Tonų Overhead Cranes 
•Turi būt patyrę

Taipgi
MAŠINOMS mokinių

Patyrimas nereikalinga 
Moderninė Karo Dirbtuvė 

Puiki Transportacija 
Dirbtuvės vedama Canteen 

Valgis Kašto Kaina 
War Labor Board 

Patikrinta Mokestis Rata 
JEI DABAR KARO DARBE — 
STOVĖKIT PRIE SAVO DARBO 

Darbo Valandos: 
Pirmad. perdėm šeštad.
8 RYTO — 6 VAKARO 

Atsišaukit šiandien

)

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ.
CICERO, ILLINOIS

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOMS
MOTERIMS

100% KARO DARBAI

DALĮ
DIRBTUVĖ RANDASI GEROJ 

RESIDENCIJOS VIETOJ

GERA TRANSPORTACIJA

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

NAUJI ĮRENGIMAI

Parduokit Savo
Automobilį

Man reikia Automobilių
KARO DARBININKAMS

Mokėsiu Cash už vartojamus ka
rus — bile metų ar modelio.
Matykite PAUL NORKUS 

1706 W. 47TH STREET 
YARDS 2418

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 

KARO DARBŲ NEBUS 
PRIIMTOS.

I
(LKFSB) Lenkų informa

cijų biuras praneša, kad į 
Meksiką jau išgabentas pir
mas transportas vaikų, mo
terų ir vyrų tremtinių, ku
rie buvo pasisekę iš Rusi
jos išvaduoti ir kurie kai 
kuriam laikui buvo apgy
vendinti pietinėje Azijoje ir 
kituose rytiniuose kraštuo
se. Pažymima, kad yra daug, 
našlaičių, kad žmonės labai 
suvarginti. Dabar, kai SSSR 
ir Lenkijos diplomatiniai 
santykiai nutraukti, lenkų 
tremtinius Sibire sutiko, pa
gal išgales, globoti Austra
lijos vyriausybė.

PRANCIŠKUS SHERPETIS
Gyveno: 4337 Fo. Fairfield 

Avė., tel. LA'F. 3204.
Mirė liepos 12 d.. 1943 m., 

6:30 vai. vak.. sulaukęs 64 m.
Gimęa Lietuvoje. Kilo iš 

Raseinių apskr., Tenenių par., 
Lileikėnų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Petrone ę (po tėvais 
Kromelaitė): 3 dukteris Mari
joną ir žentą Matthew Bruch, 
Eleną Ir žentą Pranciškų Shi- 
menas ir Petronėlę ir žentą. 
Pranciškų Brooks: 3 sūnus — 
Pvt Vladislovą (U. S Armv), 
Benediktą ir marčią Veroniką, 
ir Raymond; 3 anūkus Adene 
Brooks, Benedict Paul Sher- 
pet s. Jr, ir Robert Bruch; 
pusbroli' Juozapą ir brolienę 
Petronėlę Sherpetis ir jų šei
mų: pusseserę Marijoną Vai
čiulienę ir kitas gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos dr-jos ir Amerikos 
Liet. Piliečių W<*t Side kliubo.

Kūnas pašarvotas J. Ltnle- 
vlčlaus koplyčioje, 4 348 So. 
•'■'alifornia Avė. lAidotuv?* J- 
vyks ponktad . liepos 16 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas ) Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos MŽ velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
daivvauti šio«e laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
SūraU, Žentai. Marti. Anūkai. 
Pusbrolis. Brolienė, Pusseserė 
ir kitos Giminei*.

Taldot. dlrekt. Antanas M. 
Phillips, tel. Yards 4908. .

l I
I

r

DIDELIS
□■■■■■■■■■■■■■■■J

Pasirinkimas
Namams Reikmenų, Gerų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

I

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kll.. Nedėlios vaka
ro — 9-tą valandą.

WIIFC, 1450 Kll., Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

VYRŲ — (6)
Išmokti nuolatiniai mold casting 
darbus Aluminum foundrėje. Mes 
išmokinsim nepatyrusius. Pastovūs 
darbai su nauja organizacija k-uri 
siūlo progą jsidirbirno. Jei dabar 
dirbate svarbioj karo pramonėj ne- 
atsišaukit. ........................
ir

mold 
foundrėje.

: 2.:_ . r.
su nauja organizacija 

progą jsidirbirno. Jei

Atsišaukit tarp 8:30 ryto
5:30 popiet. Mstykit Mr. Wack.
BOBOS METALS DIVISION

400 E. Ohio.

Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir pusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietybės.

THE GERRARD CO., INC.
2915 W. 47th St.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

Employment Office 
5219 S. Westem Blvd.

OFISO VALANDOS:
KASDIEN. 8:30 RYTO IKI 5
SEKMAD., 9 RYTO IKI 2

PP. 
pp.

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų, abelnų dirbtuvės dar
bų. Mes išmokinsime. Patyrimas 
nereikalinga. 75c iki 90c į vai. 
40 vai. sav., laikas ir pusė už virš
laikį. Gausite sykiu ir ligoninės 
apdraudą. Pastovūs darbai.

|

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gera pra
dinė mokestis, pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

NATIONAL RIBBON
& CARBON MFG. CO.

626 S. Federal Street

VYRAS
Mckaniškai palinkės Ir drafto paliuo- 
suotas. reikalingas dirbti Machine 
dirbtuvėje. Gera proga tinkamam vy
rui. 100%, Defense darbai. Laikas ir 
pusė už viršlaik).

HARRISON 3057

MERGINŲ — MOTERŲ
Su ar be patyrimo prie lengvų dirb
tuvės darbų. Pakuoti ir dirbti prie 
mašinų. Mes išmokinsim. Puikios 
darbo sąlygos, gera mokestis, laikas 
ir pusė virš 40 valandų, šie darbai 
siūlo gerą progą jsidirbirno.

Atsišaukite

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PLACE

SLIP STITCHERS
Patyrusios prie siuvimo vyrų 
kaklaraiščių (r.eckties). Gera mo
kestis. Atsišaukite į

CARTER & HOLMES
325 N. Wells St.

MOTERŲ
Reikia prie popieros knygų ir sku- 
durių skirstymo. Gera mokestis. 
Atsišaukite.
WESTERN PAPER GRADINO CO.

1101 S. Fairfield Avė.

REIKIA VALYMUI MOTERŲ. — 
Puikios darbo sąlygos ir aplinkybės. 
Valandos nuo 11 vak. iki 5 ryto. 
380.00 ’ '

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

11
) mėnes).
Pašaukit HouM-kcvpcr 

VVHITEHAT.L 4881.

Paragink užsisakyti savo 
i draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
»).

ČIA
KURĮ NORITE GAUTI!

----- __ ___________ -- -

Soda Vyrų
• Steam Table Carver 

Virėjų 
Porterių

VISOKIŲ RESTARANUI 
PAGELBININKŲ 

Pirmos k’.esos Restarane randasi 
viršminėti darbai.
Pastovūs Darbai 

Dieną ir Naktį šiftai 
Mokestis yra gera 

Uniformos ir Valgis Duodama
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. MADISON ST.

AR KAS NORS RADO?

PAMESTAS — RANKINIS LAIK
RODĖLIS. Vytauto Darže, laike L 
Vyčių organizacijos Pikniko. Kas 
rado ir malonės sugrąžinti gaus do
vanų. Atsišaukit prie: WALTER
KLEVINSKAS. 7358 S. Union Avė., 
tel. Aberdeen 6440.

Žentas kaltinamas 
uošvio nužudymu

Bahamas, lie- 
Marig- 

teismui 
mirtimi 
uošvio,

i

RASITE TĄ DARBĄ,

I PIRKITE KARO BONUS!

NASSAU, 
pos 12.—Alfred De 
ny buvo pavestas 
šiandien, ryšium su 
jo multimilijonierio 
Sir Harry Oakes.

Koronerio tyrinėjimas nu 
rodė, kad Oakes buvęs mir
tinai primuštas. Jo lavonas 
buvo rastas dalinai apdegu
sio j lovoj. Lėktuvas, kuris 
vežė jo lavoną į Ameriką, 
buvo atšauktas. Priežastis 
tokio atšaukimo nepraneša
ma.

Marigny sakosi jis nebu
vęs uošvio namuose per vi
sus metus.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.
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Sicilija - kelias į pergalę
Amerikos visuomenė didžiausiu godumu gaudo ži

nias iš karo fronto Sicilijoj. Veik kas valandą gauna
me geresnių ir geresnių žinių. Kad susiJaryti aiškesnį 
vaizdą iš šio karo fronto, mes, kiek galėdami, stengia
mės supažindinti skaitytojus su tais kraštais, kuriuo
se eina mūšiai.
ĮDOMUS KRAŠTAS

Didžiausioji Viduržemių sala Sicilija yra taikoma 
Italijos darželiu. Tai graži gamta, gėlės, vaisiai, ap
link jūra.

Įvairus kraštas, įvairi jo istorija. Ją valdė finikie
čiai, graikai (735 m. prieš Kristų). Vėliau mirtina ael 
jos kova ėjo tarp Romos ir Kartagos. Čia perėjo go
tai, vandllši, Bormanai ir kiti. Visi atėjūnai paliko 
žymių. 1282 m. siciliečiai sukilo prieš juos pavergu
sius prancūzus.

Siciliečiai yra laisvės ir nepriklausomybės mylėto
jai. Daug dėl jos jie kovoja. Jie nekentė ir fašistų, ku
rie taip ilgai jų laisvę varžė. Jie nenusiminė, kai są
jungininkų armijos į jų žemę įžengė, nes tai reiškė jų 
išsilaisvinimo pradžią.
PABAIGOS PRADŽIA

Mes sekame įvykių eigą Sicilijoj. Dar labiau ją seka 
nacių ir fašistų vadai, nes, anot Prezidento Roosevel- 
to, tai nacių ir fašistų viešpatavimo Europoje pabai
gos pradžia. Jiems netekti Sicilijos, reiškia daug ne
tekti ir plačiau atidaryti kelius sąjungininkų tolimes
niems žygiams į Europą. Tik prieš 83 metus Garibaldi 
skynė italams kelius iš Sicilijos į Neapolį ir galutinai 
prie sujungtos Italijos.
KELIAS Į TAIKĄ

1915 m. Italija įstojo karau sąjungininkų pusėn prieš 
teutonus. 1939 m. gegužės mėn. 22 d. pasirašė sutartis 
su Hitleriu ir tuo Mussolinis įvėlė italų tautą į šią būklę.

Palermo j, didžiausiam Sicilijos mieste, pasakojamas 
toks posakis: ‘‘Europa yra pasaulio garbė, Italija — 
Europos, o Sicilija yra gražiausias Viduržemių darže
lis.”

Ir toji Sicilija, kuri tiek daug kartų kraujuose yra 
plūdusi, gali būti keliu į teisingą ir pastovią pasau
lio taiką.• ... .... 

Didelis skirtumas f
Sąjungininkai, įkėlę koją į Siciliją, tuoj pradėjo rū

pintis vietos ‘ gyventojų medžiaginiu būviu; maitina, 
sveikatingumu rūpinasi etc. Tuo būdu užkariaujama 
ne tik teritorija, bet ir žmonių širdys. Taip sąjunginin
kai elgėsi šiaurės Afrikoj, taip elgsis visur kitur, kur 
tik jie įeis.

Visai kitaip elgdavos vokiečiai naciai ir italai fa
šistai. Kur tik jie įsiveržė, kokį kraštą okupavo, iš 
vietos gyventojų atiminėjo turtą, iš bumų traukė pas
kutinį) duonos kąsnį, persekiojo ir kankino.

Toks didelis skirtumas tarp kariaujančių pusių yra 
dėl to, kad sąjungininkai kariauja dėl žmonių išlaisvi
nimo ir jų gerovės, kuomet kruvinoji nacių, fašistų ir 
japonų militaristų kombinacija siekia pasaulį sugriau
ti ir žmones diktatūrų vergais paversti.

Dar vienas laimėjimas
Ilgoką laiką ėjo diplomatinė kova dėl prancūzų sa

los Martinique. Kovą laimėjo sąjungininkai. Laimėji
mas yra stambus, nes nereikėjo panaudoti ginklų, pa
kelti nuostolių ir pačią salą apgriauti. Dabar salos 
gyventojai ir jų laivai pagelbės kariauti ašį.

Martinique sala yra tarp Pietų ir šiaurės Amerikos. 
Strateginių atžvilgiu ji yra labai svarbi.

Dėl bendradarbiavimo su Sovietais
MASKVA NESIDŽIAUGIA

Korespondentų prisiųstomis žiniomis iš Maskvos, So
vietų Rasi jos spauda visai mažai reikšmės tepriduoda 
Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos žygiams 
Sicilijoj. Komunistiškoji spauda ir patsai Stalinas vis 
dar tebereikalauja “antrojo fronto” pačiame Europos 
kontinente.

Maskva reikalavo atidaryti antrąjį frontą kontinen
te prieš metus ir anksčiau. Sąjungininkų karo vyrai 
tų reikalavimų pildyti negalėjo, nes būtų reikėję pa
kelti milžiniškus nuostolius, pražudyti daugybę gyvy
bių. Bet Maskvai, kaip teisingai pažymi Chicago Tri
būne, tie dalykai nerūpi. Jai rūpi išimtinai Rusija ir 
diktatūrą išlaikyti.
TEKALBA FAKTAI

Ta proga norime pastebėti, kad šios savaitės trečia
dienio laidoje Chicago Tribūne tuo klausiniu davė iš
samų editorialą ir plačiai citavo eks-komunisto Max 
Eastmano straipsnį, įdėtą šio mėnesio “Reader’s Di- 
gest” žurnalo laidoje.

Max Eastman stipriai pabrėžė, kad, siekiant glau
desnio bendradarbiavimo su Sovietų Rusija, reikia rem
tis faktais, bet ne propaganda. Jisai, pažymėjęs, kad 
Jungtinėse Valstybėse veikia visa eilei organizacijų, 
ugdančių draugiškumą Sovietų Rusijai ir teikiančių 
jai medžiaginę pagalbą, visai teisingai sako, kad Ru
sijos vadai nieko nėra padarę, kad populiarizuoti Ame
rikos valdžios santvarką. Priešingai, ten panaudoja
mos policinės priemonės, kad prismaugti bet kokį de
mokratijos naudai sąjūdį.
MŪSŲ KELIAI SKIRIASI

Tribūne rašo, kad mums nėra reikalo panaudoti ko
munistines priemones kovai su vietinių komunistų są
jūdžiu ir jo agentais. Reikia teisybę skelbti, kad mūsų 
keliai skiriasi nuo Rusijos kelių, kad Rusija neturi in
tencijos tapti demokratišku kraštu ir kad ji siekia 
sugriauti demokratiją visur, kur tik ji egzisiuoja.

Remti Rusiją militarišku būdu, kaipo sąjungininkę, 
būtinai reikia, nes jos kariuomenė ryžtingai kariauja 
prieš ašį. Tačiau populiarizuoti ir remti jos šiandie
ninę komunistinę diktatūrą yra pavojinga, nes tuo ga
li būti pažeista šio krašto demokratinės santvarkos 
pagrindai.

Įdomi statistika
Užvakar, t. y. praėjusį antradienį, suėjo 584 dienos, 

kai Jungtinės Amerikos Valstybės įstojo į šį karą.
Pažymėtina, kad pirmame pasauliniame kare Ame

rika išviso buvo 584 dienas. Tiek dienų suėjo 1918 m. 
lapkričio 11 d. — Paliaubų Dieną. •

Jei palyginsime skaitmenis 584 dienų pirmojo pasau
linio karo ir tiek pat dienų šio karo, pamatysime, ne
mažą skirtumą.

Aname kare frontas buvo gana siauras. Amerikos 
karo jėgos buvo sukoncentruotos Prancūzijoj. Šiandie
ninis karo frontas apima veik visą pasaulį. Pacifike 
jis tęsiasi apie 10,000 mailių — nuo Aleutians salų 
aplink Burmą; Viduržemiuose apie 2,000 — nuo Gib
raltaro iki Suezo; Vakaruose apie 2,000 mailių — nuo 
Šiaurės jūrų iki prancūzų-ispanų sienos.

1918 m. Jungtinėse Valstybėse buvo 103,587,955 gy
ventojai, o 1943 m. yra 133,965,000. 1918 m. U. S. ka
riuomenėje buvo 4,355,000 vyrų, 1943 m. — 9,300,000. 
Pirmojo pasaulinio karo metu Amerikos karo pramo
nėj dirbo 9,000,000, dabar — 10,000,000. Žemės ūky 
anais laikais dirbo 11,100,000 asmenų, o dabar — 11,- 
659,000. Per pirmojo pasaulinio karo 584 dienas fronte 
žuvo 350,000 amerikiečiai kariai, šiuo karo metu — 
90,860. Pirmasis karas kainavo $22,625,252,843, dabar
tinis ligšiol kainavo $81,131,000,000. 1917-1918 metų 
karas Amerikai kainavo $1,000,000 į dieną, o dabar 
kainuoja $10,125,000 į dieną.

Statistika įdomi. '
Reikia tikėtis, kad priešai greit bus nugalėti ir kad 

daug didelių nuostolių Amerikai nebepasidarys. Kad 
taip būtų, reikia kuo geriausiai aprūpinti savo kariuo
menę geriausiais ir moderniškiausiais karo pabūklais.

Kun. K. Vasio sukakties proga
Kun. K. Vasį, Aušros Vartų par. kleboną, Worcester, 

Mase., šią savaitę švenčiantį 30 metų kunigystės ir 55 
metų amžiaus sukaktį, nuoširdžiai sveikiname.

Sukaktuvininkas mums, laikraštininkams, yra arti
mas, nes ir jam teko spaudos darbą dirbti. Jis yra dir
bęs ir prie “Draugo” ir prie “Kataliko”, redagavęs 
“Moksleivį”, bendradarbiavęs visoje mūsų laikraščių 
eilėje. 4

Kaip visuomenininkas jis taip pat yna plačiai žino
mas, nes buvo Federacijos centro pirmininku, Kunigų 
Vienybės pirmininku, dirbo Tautos Fondui, buvo A- 
merikos Lietuvių Tarybos (pirmojo pasaulio karo me
tu ). nariu.

Sicilija įdomi sala

Ten daug makaronų, dainuojančių 
žmonių ir šlamančių palmių

Vykstant kovoms Sicilijo
je, pravartu keletą smulk
menų patiekti skaitytojams 
iš Sicilijos salos gyvenimo.

Sicilija — Vezuvijaus se
sutės — Etnos tėvynė, tai 
dūsaujantis ugniakalnis.

Sicilija — Apeninų pusia
salio, Italijos bato atkritusi 
dalis, kurią nuo sausažemio 
skiria tik labai siaura, apie 
10 kilometrų vandens juos
ta.

kurie

gatvėse 
lyg ug- 
žmonių

TIRŠTAI APGYVENTA
Sicilija — didžiausia Vi

duržemio jūrų sala, užiman
ti apie 25,738 kv. kilometrų 
žemės plotą su 4,132,000 gy
ventojų. Nors saloje nema
žai yra aukštų ir negyvena
mų kalnų, vis dėlto, gyvena
ma gana tirštai, po 160 žmo
nių viename kilometre (my
lia sudaro pusantro kilomet
ro). Gyventojų spiečiasi dau
giausia miestuose, sodžių 
beveik nėra.

Sicilijos salą galima pa
vadinti saulės sala, nes čia 
beveik nebūna tokios dienos, 
kada nebūtų saulės. Jei ir 
lyja, tai nelyja per visą die
ną, bet kelias valandas, p 
šiaip šviečia ir degina 'kait
ri saulė. Jau 8 valandą rytą 
taip saulė svilina, • jog Šim
kų ir kvėpuoti.

Visi svarbesnieji Sicilijos 
miestai yra išsistatę jūrų 
pakraščiuose, visi jie yra 
uostai, svarbiausias tačiau 
ir miestas ir uostas beveik 
visais laikais buvo ir tebėra 
Palermo, dabar su 362,000 
gyventojų. Palermo miestas 
yra Sicilijos sostinė. Čia ver
da gyva prekyba, čia yra 
uaugybė įvairių gražių rū
mų. gražių bažnyčių, pui
kiausių paminklų.

Palermo gatvės tiesios, 
plačios, namai aukšti, dideli. 
Aie ir nešvarumo čia esa
ma. ; 4
DAUG SKALBINIŲ IR 
MAKARONŲ PRIKABINTA

Kai į Siciliją atvyksti, 
tuojau į akis krenta daug 
pakabintų skalbinių, marš
kinių ir kelnių. Taip pat

matyti daugybė pakabinta 
virtinės makaronų, 
džiovinami.

Nors Palermo 
kartais esti karšta, 
nies lauže, tačiau
plikais kaklais, šviesiais rū
bais ar vienplaukių nepa
matysi: visi apsirengę daž
niausiai tamsiais rūbais ir 
visas kūno dalis paslėpę nuo 
saulės.

Kaip uždaryti vyrų ir mo
terų kaklai, kad neprasi
skverbtų saulės spinduliai į 
žmogaus kūną, taip lygiai 
užleisti ir visi Palermo lan
gai medinėmis što'romis, ku
rios nepraleidžia nei vieno 
saulės spindulio į kamba
rius. Niūru žiūrėti į tokius 
namus. Atrodo, kad visi na
mai negyvenami. Toks vaiz
das buvo matyti gegužės 
mėnesį, kai ten lankėsi lie
tuvių ekskursija.

Palermo mieste moterys 
labai kuklios ne tik drabu
žių, bet ir elgsenos atžvil
giu. Reta moteris išdrįs pa
žiūrėti į praeinantį pro šalį 
vyrą, reta pažiūrės į keistą 
baltuolį kitatautį. į saulės 
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nenudegtą. lietuvį...
GATVĖSE SKAMBA 
DAINOS, GIRDISI 
ŠVILPIMAI

Būdamas Palermo mieste 
jauti žmogus, kad esi tikrų 
poetų šalyje. Šiaip, rodos, 
tingūs žmonės, gatvėse rodo 
nepaprastą judrumą, nepa
prastą gyvumą — visi bėga, 
visi rėkia, visi šaukia... Kiek 
yra gatvėje žmonių, tiek pat 
girdėti ir balsų... Visi tarp 
savęs nepaprastai garsiai 
kalba, o jei eina vienas ir 
neturi su kuo kalbėti, tai 
dainuoja arba švilpia.

Sicilijoje daugiausia važi
nėja asilais arba mulais už
kinkytais į dviračius, Eetu- 
viškai tariant, į “bėdas”.

Dviračių ratai gana aukš
ti, ratų ratlankiai, stipinai 
ir stebulės išmargintos ryš
kių spalvų — dažniausia 
raudonų ir mėlynų, įvairio
mis roželėmis, o vežimų šo
nai tomis pat spalvomis,

•
įvairiais muzikantų vaiz
dais, scenomis iš vestuvinių 
ir kitokių apeigų papuošti.

Vežimai sukelia savotiško 
ir malonaus įspūdžio. Malo
nu pažiūrėti į tokius vežimė
lius prisėdusius daugelio vie
tinių linksmų gyventojų, ku
rie važiuodami linksmai dai
nuoja, mosuoja plačiomis 
skrybėlėmis, o vargšas asi- 
lėlis arba mulas vos vos be- 
patraukti gali, kad ir gerais 
Sicilijos keliais.

Žinoma, ne visi Sicilijos 
salos vežimai tokie gražūs, 
ne visi gražiai dažyti ir 
marginti. Yra ir paprastų, 
kuriuos taip pat traukia 
mažyčiai asilėliai.

Stebėtis reikia, kaip dide
lį, dėžių prekėmis prikrautą 
vežimą traukia mažytis asi- 
lėlis... Vežimas, lyg šieno, 
tris kartus aukščiau už asi
liuką dėžių prikrautas, o asi
liukas, net nepraikaituoda- 
mas ir nedejuodamas, kant
riai traukia vežimą.
VIENI KITAIS 
NEPASITIKI

Sicilijos gyventojai kai 
nusiperka apelsinų krepšį, 
jie neneša to krepšio laip
tais į antrą ar trečią aukš
tą. bet nuleidžia v.rvę iš 
ketvirto, trečio ar antro 
aukšto lango ar balkono vir
vę; apačioje prikabina krep
šį it traukia .aukštyn... Kai 
kas sako, kad jų tingumo 
požymis, o kai kas pareiš
kia, jeg tai praktiškumas.

Sakoma, jog vietos gyven
tojai esąs mišinys iš grai
kų, saracėnų, lotynų, arabų 

-ir dar kitokių. Gal dėl td jie 
tokie keisti, vieni kitais ne
pasitiki.

Štai vienas nepasitikėji
mo pavyzdis.

Lietuvoje ar Amerikoje 
karves meldžia namuose ar 
ganyklose, pieną veža ar ne
ša miestuosna 
liuosna, kur jį 
perka. Sicilijoje 
virkščiai. Ten 
miestą neša
karves miestan atveda, čia 
pat gatvėje pirkėjui matant 
karvės savininkas pieną iš- 
melžia, parduoda pieną ir 
vėl veda iš miesto karvę į 
namus ar ganyklą... Tai ne 
koks pramanytas anekdotas, 
bet tikras faktas, neretai 

(Nukelta į 6 pusi.)

ar mieste- 
miestelėnai 
daroma at- 
ne pieną į

ar veža, bet

SICILIJOS VADUOTOJAI IŠPLAUKĖ

Užpuolimo jėgų kariai, amerikiečiai, kan adiečiai ir britai, mosikuoja rankomis į ki
tus laivus, kurie išplaukė' iš Š. Afrikos uos to pulti Sicilijos.
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Kareivis neteko kantrybės, o japonai 
dėl to gyvybės
NUSIBODO PURVYNE GULĖTU — ŠAUTUVU, GRA
NATOMIS IŠVALĖ JAPONŲ LIZDUS. — KITI Jį PA
LAIKĘ MIRUSIU.

Sakoma, viršininkai laužo 
galvas neišmanydami kokį 
medalį reikėtų suteikti ka
reiviui Sgt. Fred M. Barnet, 
30, iš Independence, Kan., už 
tai, kad vienos kovos metu 
Attu salose jis, netekęs kan
trybės, baisiai supyko.
Daryk tu ką nori

Vienu tarpu Barnet su ka
reivių grupe pusę dienos mė
gino iškrapštyti taip uolų ir 
apkasų pasislėpusius Japo
nų lizdus. Niekaip negalėjo t 
amerikiečiai prieiti. Japonai, \ , .. .
matyt, buvo “iki dantų" ap- j2*“'1’*- *acluJ*k »
sišarvavę, ir kaip tik kuris 
iš amerikiečių pasijudino, 
japonai tuoj paleido šuvius, 
nes tarp vienų ir kitų buvo gulėti ir savo veidą visą lai- 
atviras laukas, amerikiečiai ką. murdyti purvyne”, 
vienoj pusėj žemumoje, o ja- uosi Pvt. Barnet. 
ponai tarp uolų ir apkasų 
aukščiau.

Kelias valandas amerikie
čiai ten šliauž.nėjo po snie
gą ir purvą. O ir toks šal
tas, plaunantis vėjas. Atro
dė, kad nieko nebus.
Nusibodo purvyne gulėti

Tik staiga Private Barnet 
neteko kantrybės, ir baisiai 
įtūžęs, atsistojo.

“Kur tu po velniais eini?” 
sušuko seržantas.

“Tenai”, pirštu rodyda
mas į japonų pusę, atsiliepė 
Barnet.

“Durniau tu, žemyn!” pil
na gerkle surėkė vėl seržan
tas.

“Po galais žemyn; jau dvi 
savaiti kaip snukį laikdu 
purvyne pakabinęs”, toliau 
savo varė Barnet ir pasilei
do bėgti dešinėn pusėn.

Išvalo granatomis
Tuoj pasigirdo šūviai 

kulkos pradėjo šokinėti apie 
Barnet kojas. Bet jis dūmė 
kiek nešė kojos ir pats neži
nojo kaip laimingai pasiekė 
pakalnę ir pasislėpė užkam
pyj. Pasilikę kareiviai, išgir
dę šūvius, manė, jog Barnet 
jau galas ir prisiminė koks 
jis geras žmogus buvo.

Barnet tuo tarpu slapto
mis, atydžiai slinko arčiau 
japonų apkasų. Nematomas 
pagaliau pasiekė priešo sla- 
pyvietę. savo šautuvą pasta
tęs. Vėl pasigirdo šūviai ir 
amerikiečiai vėl sudejavo. 
Bet pažiūrėję į tą pusę, kur 
pasigirdo šūviai, amerikie
čių akys vos neiššoko kai jie 
pamatė Barnet stovintį ties 
apkasais ir šautuvu šaudan
tį į japonus. Paskui keletą 
žingsnių pasitraukęs atgal, 
metė apkasan grenadą. Eks- 
pliozija iškėlė viršun 
giau kaip tik sniegą.
Mėto daugiau “kiaušinių”

Pribaigęs tuos, Barnet Pittsbiirgho diecezijos 
prislinko prie kitos japonais , , . , ,
prilindusios duobės. ton llClllVIČii KUflięBI 
įmetė granatą, ir atšoko atliko birž. 21-26 d. rekolek- 
nuo ekspliozijos. Po to dasi- cijas Lietuvos pranciškonų 
varė dar prie kito japonų vienuolyne, drauge su tėvais 
lizdo, ir su tuo panašiai ap-1 pranciškonais. Tai dar pir- 
sidirbo. I mos lietuvių kunigų reko-

Kulkos šokinėjo Barnet1 lekcijos minėtame vienuoly- 
apie kojas. Jis ant pirštų ne JLKFSB).

galų slinko toliau.
Pasilikęs seržantas nega

lėjo ilgiau laukti. “Eikime, 
jūs lurbiai”, jis liepė pasiti
kusiems kareiviams. Visa 
dalinė leidosi paskui jį ja
ponų pozicijų linkui. Pasie
kęs vietą, rado Barnet durk
lu rankose pribaigiantį ja
ponus, kurie buvo primušti 

, Barnet numestos granatos. 
Apie tuiznas japonų gulėjo 
išmėtyti, negyvi.

Seržantas pribėgęs prie 
Barnet, ėmė ieškoti jame

Darius - Girėnas Prieš DešimtmetiTANKAI SICILIJOS PAKRANTĖJE

r. , . .................... ••Draugas” Acme piloto
Kur tai Sicilijoj Amerikos tankai išlaipinti iš laivo ir pas.ekė pakrantę. Valan 
vėliau sunkioji artilerija buvo išlaipinta į krantą ir nuvyko salos gilumon.

I

i

Ja

saip keikdamas. Bet nerado 
jame skylių.

“Nusibodo man taip ilgai

aiški-

Paaiškinimas apie naujus federalius 
mokesčius

Nuo liepos 1 dienos pra
sidėjo atskaitymas taksų už 
asmenines pajamas. Nuo to 
laiko bus galima mokėti tak
sus už pajamas dalimis, pa
gal algą, o ne viską iš sy
kio. Taksai bus mokami at
skaitymu iš algos, panašiai, 
kaip buvo mokama ir So
čiai Security taksai. Tai nė- 

j ra nauja priemonė Federal 
Individus l Income taksams 
kolektuoti. Prie to yra pri
dėti ir Victory taksai, ku
rie buvo numušti nuo 5 nuoš.

. ’ ligi 3 nuoš.
Nauju įstatymu, “Taksų 

’’ (Withholding

.Stebisi Lietuvos 
vyskupų drąsa

(LKFSB) Gavome laišką 
iš vieno asmens, kuriam te
ko ilgėliau pagyventi nacių 
režimo sukaustytoje Vokie
tijoje. Laiške pareiškiamas 
nusistebėjimas, kad Lietu
vos vyskupai, nežiūrint na
cių kerštingumo, išdrįso 
jiems įteikti tokį stiprų pro
testo raštą.

Netaip seniai ir Londone 
savo centrinę turinti infor- Sulaikymo’ 
macijų agentūra KAP pra- Tax) išskaitoma 20 nuoš. 
nešė, kad gavusi žinių, jog iš algos virš paliuosavimų. 
Lietuvos katalikų kunigai p0 paliuosavimo kai kuriems 
labai ryžtingai pasipriešina 
įvairioms nacių neteisin
goms užmočioms. i 

i

Dr. Končius lankėsi 
t 

pas Šv. Tėvo atstovą
(LKFSB) Lietuvos šelpi

mo reikalais pas ar»iv. Ci- 
cognani, šv. Tėvo atstovą 
Amerikoje, lankėsi Dr. Kon
čius, vardu Lietuvių Kunigų 
Vienybės. Popiežiaus atsto
vas parodė susidomėjimą ir 
prielankumą Lietuvos reika
lams. Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių ir kitų 
katalikų aukos Lietuvos rei
kalams buvo ganą gausios ir 

I per paskutinius 9 mėnesius 
išlaikymui atstovybės prie 
Vatikano bei Lietuvos žmo
nių šelpimui gauta 10,886 
dol., kurie ir persiųsti per 
Vatikaną. Paskutiniu metu 
kunigų vienybė rūpinasi iš
gauti leidimą į Lietuvą ga
benti vaistus. Be to, kelia
mas klausimas pradėti auk
lėti Jungt. Valstybėse dau- 
g au naujų lietuvių kunigų.

■ kurie po karo pas š vęstų 
dau-' darbuotis nuterietoje Lietu

voje.
_

asmenims nereikės mokėti 
daugiau kaip 10 arba 12 
nuoš. nuo savo algos, šie tak 
sai nėra “gross tax-’ pagal 
algą.

___  __ ______________ I 
i gali sau nei dalies pasisa
vinti. Už kiekvieną užlaiko
mą asmenį yra dar $6.00 
paliuosavimas per savaitę.

j arba $312 per metu?.
Nesumaišykite šių paliuo-

ir

Kiekvienas darbininkas
turi išpildyti, pasirašyti ir savimų su pagrindinius pa- 
priduoti darbdaviui “Wtth- j amų mokesčių paiiuosavi- 
holding Evempticu Certifi- mu. Jie vartojami tiktai, kad 
cate’. Jei kuris to neprada- išspręsti, kokia suma bus 
rys, turės išskaityti 20 nuoš. atskaityta. Štai, trys pavyz- 
iš visos jo algos. Darbda- džiai:
viai parūpina blankas. John Smith. nevedęs už-

Jeigu kurio vedybų stovis dirba $37 į savaitę. Iš tos 
pasikeičia arba užlaikomų sumos, $12 yra paliuosuoja- 
asmenų skaičius padidėjo, (exempt). Iš liekamų $25 
turi apie tai pranešti darb- atskaitoma 20 nuoš. Taigi 
daviui bėgiu 10 dienų.

Jūsų darbdavys nuspręs, 
pagal Exemption Certificate, 
kiek reikia atskaityti iš al
gos. Nevedusių asmenų su
ma paliuosavimui nuo tak
sų yra $12 per savaitę arba 
$624 per metus. Vedusių $24 
per savaitę arba $1,248 per 
metus, šis paliuosavimas 
gali būti padalintas tarp vy- 

j ro ir žmonos, jeigu abu dir
ba, arba vienas gali visą 
priimti. Tuo atveju kitas n—

I

Lietuva gyva 1 Afrikos fronte
Nemažas skaičius lietuvių kareivių yra ir britų ar

mijoje. Vienas lietuvis kareivis atsiuntė e lėraštį iš š. Af
rikos apie Lietuvą. Mes šį eilėraštį dedame į “Draugo”
puslapius. Eilėraštį parašė kareivis Bruno Vieraitis.

LIETUVA — JI MANO SAPNŲ ŠALIS
Lietuva — ji mano sapnų šalis
Jinai man rytojus ir svajonė...
Kokie stiprūs plakimai širdies 
Vis — kasdien, kad apie ją galvoju.

Aš buvau pas ją — kaip geras vaikas...
— Aš mačiau ją džiaugsme ir skausmuos 
Basas išlakščiau — upes, pakrantes —
— Meldžiau Dievą altoriuos šventuos’... 
Ten matydavau motulę besišypsant

Ji ir budindavo rytais taip švelniai
Ji ir dirbdavo ir melsdavos per d’eną 
Atsikėlusi su ankstybais gaidžiais —

•

Tenais pievos žieduotos — šilkinės — 
Vyturėliai melsvumoj dangaus’ 
Mielos ten dainelės — vakarinės — 
Širdį jos pripildo — ko brangaus’...

Vieną dieną marios kur bangavo — 
Ir žuvėdros mojavo sparnais----------
Tolumos sugundė širdį mano 
Nuaidėjau — ir paklydau vandenais.

Bet Lietuva mano sapnų šalis’ 
Jinai man rytojus ir svajonė 
Stiprus... stiprūs plakimai širdies 
Vis kasdien, kad apie ją galvoju.

Bruno B. Vieraitis.

I 
kiekvieną savaitę jam iš al
gos atskaitoma $5.

George Jonės yra vedęs 
ir turi 3 vaikus. Jis uždir 
ba $50 į savaitę. Jo paliuo- 
savimai yra $24 už save ii 
žmoną ir po $6.00 už kiek- i 
vieną vaiką. Viso $42. Ga 
Įima išskaityti sulaikymą 
tiktai iš $8. Taigi, Jonės 
darbdavys išskaito 
$1.60 per savaitę.

James ir Sarah 
abu dirba. Jie turi 
užlaikomus asmenis
Jie nusprendžia pasidalinti 
vedusiųjų paliuosavimą iš 
$20 taip, kad kiekvienas iš 
jų turi po $12 per savaitę, 
iš kurių nieko neišskaitomi. 
Kadangi Jhmes 
asmenis, jis gali 
$24 per savaitę.

.savimai yra $36

tiktai

Brovvn, 
keturis 
namie.

i

/

užlaiko 4 
atskaityti 

Jo paliuo- 
per savai

tę. Jeigu James vienas dirb
tų, jis galėtų pasisavinti pil
ną $24 paliuosavimą ir prie 
to $24 už jo užlaikomus as
menis arba $48 per savaitę 
paliuosavimui.

Viena- įspėjimo žodis. Ga
limas daiktas, kad suma iš
skaityta iš algos nebus lig 
cento 20 nuoš. jūsų algos 
virš “withholding” paliuo- 
savimo. Atskaityta suma 
gali būti truputį didesnė ar
ba žemiau $20.

Taksų mokesčiai, atskai
tyti iš algų darbdavio būn? 
įmokėti j Suv. Valstijų Iždą. 
Išskaityta iš algos stovi dar
bininko kredite Ižde prieš 
sumą, kurią jis skolingas už 
Victory ir pajamų mokės 
čius. Po metų laiko, arba 
jeigu tarnyba baigtųsi, darb 
davys duos certifikatą. ku
ris parodys, kiek uždirbote 
per metus ir kiek buvo iš
skaityta iš algos, šio certi- 
fika*o nereikia pamesti, nes 
tai jūsų taksų mokesčių kvi
te. OHI

I

I

— Sakyk, Stasy, kada gi 
tiesime sparnus per Atlan
tą? — kalbėjo S epoaas Da
rius jau gal dešimtą kartą 
savo draugui Stasiui Girė
nui.

— Kas gi taVe ten vilioja 
— t artai, garbė, laimė ar ne
laimė? — pajuokavo Stasys.

— Žinai, Stasy, kad nei j 
turtai, pagaliau, nei garbė 
manęs ten netraukia. Lai
mė ar nelaimė, kas gi da
bar pasakys? Jei žygis pa
vyktų, tai ir būtų laimė, jei 
mūsų tėvynės keliai nusag
styti nelaimėmis ii" p 3 SI 3.11 
kojiniais. Dabartinio mėtų, 
kaip matai, pasaulis šuoliais 
pažangiuoja, pasižaboja var. 
denis ir orą, kyla į dausas, 
kilkime ir mes, pasaulis te- i 
mato, kad laisvas lietuvis 
taip pat sparčiai žengia pir
myn ir gali įnešti savo dal 
pasaulio kultūrai bei pažan
gai.

— Taip Stepai, eš kartais 
net naktimis nemiegu bestu
dijuodamas šią problemą. 
Bet... vis tie pinigai... žinai, i 
kad nesame turtingi, iš kur 
imsime pinigų lėktuvo pir
kimui ir kelionės lėšų pa
dengimui? — įrodinėjo rim- 
!.u susirūpinusiu veidu Sta-į 
sys.

— Et. Stasy, tu vis su 
tais pinigais.

Mūsų senuoliai sako, jei 
Dievas davė dantis, duos ir 
duonos. Taip ir mums, jei 
jau davė sparnus, duos ii 
jėgų. Prašysime savo tau
tiečių pagalbos. Aš jais pa 
sitikiu. Jie nudirbo— dau£ 
gražių darbų savo tėvynei 
tai supras ir šj svarbų žy 
gį tėvynės garbei.

— Gal supras, o gal ne 
Bet eik tu žmogus lyg elge 
ta pakely, rinką ištiesęs iš
maldos prašyti... O kaip man 
sunku prašyti...

— Atsižadėkime savęs tė
vynės labui ir savo grašius 
sudėkime, kiek turime. Tau
ta mūsų vis neapleis. Kiek 
čia žmogus gyvena šioje že
mėje. tauta amži?is gyvens

Miela, juk, bus kai spau 
doje rašys, radio praneši
nės, visur lietuvių ir Lietu
vos vardas skambės. Nebi
jočiau su savo lėktuvu ne- 
į griuvėsius pavirsti, jei til 
ant tų griuvėsių augtų įau 
ji idealai bei siekimui, ir 
jaunosios kartos ryžtingu
mas.

— Bravo Stepai! Sutin
ku. Tad žingsnis pirmyn! — 
paspaudė ranką Stasys Ste
pui.

------o----- .
Prasidėjo centų rinkimą*: 

tautos vardui pagarsinti. 
Daug raš?lo išlieta spaudo 
je, daug skambių žodžių iš
kalbėta radio valandose, 
šaukta susirinkimai, planuo 
ta. aukota, rengta piknikai, 
vakar?i, kol, paganau, vie
na diena “ Lituamca” atsi
stojo ant kojų.

Ir gražus ta? mūsų oro 
paukštis — gėrėjosi Stasy3 
pieštuku apvedęs ratą, ku
riame bus įrašytas lėktuvo 
vardas. — Tik kas atliks 
krikšto apeigas?

— žinai, Stasy, jei šian
dien galiu skrajoti padan
gėmis. tai už tai esv. dėkin
gas savo motinai, eros akys

ir siela dėl manęs visados 
budėjo, ji budės ir lydės 
mus per Atlantą, eavo rū
pesčiu, džiaugsmu ir malda. 
Tad jai noriu pavesti pa
krikštyti savo lėktuvą.

— Gerai Stepai, tu esi 
laimingas dar turi motiną. 
Aš bent tuomi jau negaliu 
pasidžieugti. Daryk, kaip 
nori.

----- o----
Atėjo ir praėjo laukiamo

ji diena ir Dariaus motinai 
vadovaujant atlikta krikš
tynos — lėktuvu, duotas 
vardas “Lituanica”. Daug 
buvo kalbų, susijudinimo, 
džiaugsmo, ypač tiems, ku
rie šį žygį karštai rėmė. Da
bar tik laukta paties žygio. 
Ir netrukus oro bangomis 
pasipylė garsai — “išskri
do Lituanica, išskrido! Prie 
radio glaudėsi seni, jauni ir 
net vaikui. Gi tuo tarpu Li
tuanica lyg beržas audros 
lankstomas siūbavo padan
gių skliautais, o vikrios Da
riaus rankos pavaduojant 
Girėnui, suko tai dešinėn, 
tai kairėn, tai aukštyn pa
kildami, tai žemiau nusileis
dami, skriodė oro kelius, 
pralenkdami besotes Atlan
te bangas, aukštas kalvas, 
tyrus ir derlingus Europos 
laukus.

— žinai Stepai, man„- sie
la kažko taip nerami, ne
jaugi ji nujaučia ką blogo 
— guodėsi Stasys lengvai 
vairuodamas priešo vokiečio 
žemėje.

— Et Stasy, nebūk mote
riškė, jei pasprukom iš ty
kojančio Atlante na-rų, tai 
mūsų laimėta. Duok man 
vairą. Tu paimk gaivinan
čių pilsukų ir mėgink pri- 
snūsti, atgaivinti suvargu
sius dirksnius. Aš tave pa
žadinsiu, kai Kaunv aero
drome orkestras sugros mar 
šą.

— Kažin ar gros — juo
kavo neramiai apsidairyda
mas Stasys.

— Žinoma, kad taip, nė
ra abejonės, kad visa Lie
tuva budi. Mar.o motina Chi
cagoje tai tikrai budi...

— Gal ir mano motina 
kapuose jjaučia... Ištikrųjų 
norėčiau, kad dabar tas ka
pas turėtų ryšį su mūsų že
me — su manim — Girėno 
akyse sužvilgo ašaros.

Taip, sugrojo Kaunas liūd 
ną maršą, jo garsai sklido 
virkdydami kiekvieną širdį 
ir apniūkusioje Lietuvos pa
dangėje pasirodė du žibin
tai. kurie rodys kelią j?u 
naj’i kartai ir ugdys drąsą 
jos gyvenimo kovose.

Laisve te

Lietuviams atmin
tinos dienos

(LKFSB) Prieš penkeris 
metus, 1938 m. liepos 12 d. 
mirė rašytojas, poetas Pr. 
Kasperaitis.

— Prieš dešimts metų. 
1933 m. liepos 14 d., mirė 
žymi Prūsų lietuvių veikė
ja M. Raišukytė.

— Šiemet, liepos 16 d. su
eina 50 m. amžiaus Lietu
vos rašytojui Butkų Juzei.

— Liepos 16 d. sueina 45 
m. amžiaus garsiai Vilniaus 
krašto lietuvei M. Kubiliūtei
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LABDARYBĖ

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; zN. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

9

Labdarių centro 
mitingas

Labdarių centro susirin
kimas įvyko birželio 30 d., 
Šv. Kryžiaus par. salėj.

Kuopų atstovai ir rapor
tai:

1 kuopa: 4 atstovai; ga
vo amžiną narę Mykolą ir 
Petronėlę Deveikius. Kapi
nių rinkliavoj 
vietą.

2 kuopa: 1 
vežė $100.00; 
liavoj užėmė 6 vietą.

užėmė antrą

atstovas; at- 
kapinių rink-

kienė aukojo nertinius lei- 
sus dėl albos ir kamžos; ma
žesnius lininius dėl altoriaus 
numezgė Jokubauskaitė. Te
odora Atroškienė liktorius 
dėl palaiminimo. Iš Indiana 
Harbcr Rimkienė ir sūnus 
aukojo iš motinos palikimo 
■auksinį baltą arnotą, kopą 
ir velioną dėl palaiminimo, 
albą ir daug kamžų minis- 
trantams. Visi daiktai buvo 
supirkti kun. Stanislovo A- 
domino — kielikas, kupka. 
šv. Mišių knyga, žvakės, 
smilkykla ir kiti daiktai.

Šv. Kazimiero seserys pa-

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

SU GED U SIS MAISTAS,
NUODAI

I

Daktaro atsakymai 
klausimus

i

Šie aukojo senelių prieg
laudos koplyčiai: Marijona 
Grincaitė, Vincas, Agota ir 
jų duktė Salomėja Balsiai, arnotus veltui. Iš viso
Emilija Malinauskienė, Sta- ^uhų buvo surinkta $508.83, 
nislava Visockiene^ Kotrina 
Plekaitė, M. Petkienė, B. 
Kavaliauskienė, Ona Švei- 
kauskienė, Al. Mickeliūnas 

; iš Joliet, Mrs. Hattie Wabol,
D. Bartkienė, Stankienė, Jo- 
sephine Mack, Mr. ir Mrs. 
P. Vaickauskis, Nevardoms-

Žmonės

3 kuopa: 5 atstovai; rink- kienė, N. N. — $10.00, Ur- 
liavoj užėmė 3 vietą; $90.5 šulė Jucienė, Pranciška Vait

nešvarios, nors puikios baž
nyčios, trykšta fontanai, 
tyliai šlama aukštos paimu 

7 viršūnės, vis dėlto kai kas 
Palermo miestą pavadina

— La- 
pasitai-

Atsakymas C. K. 
hai retai, bet visgi 
ko, kad 32 metų amžiaus 
moteriškei gali įvykti kli-' miestu,
materija (gyvenimo per-' P^rmo gatvės pilnos ba- 
svara), ypač jei yra maža- i sų vaikogalių. kurie visi, lyg 
kraujystė. i uba£ėliai, paskui atvykėlį

Atsakymas V. G. — jei kitatautį rankas išt esę bė- 
karvė turi tuberkuliozą. taiĮSa’PfaŠ0 išmaldos, o jei vie- 
vartojant tos karvės pieną 
galima užsikrėsti <_____
Didžiuma šteitų Amerikoje vaikų, 
stropiai kontroliuoju pieno 
produkciją ir naikinu tuber
kuliozines karves, 
saugoti piliečių 
Seniau kai tokios 
nebuvo, tai kas 
vaikas sirgdavo 
džiova.

Atsakymas P. L. — Cho- 
rea (Šv. Vito šokis) nėra 
limpanti liga. Tąją ligą gau
na vaikai dažniausiu persir
gus širdies reumatizmu; o 

i širdies reumatizmą gauna- 
i ma nuo sugedusių tonsilų, 
nuo sūpavusių dantų arba 
nuo bile infekcijom.

Atsakymas M. C. — Iki 
šiol dar nėra išrasta čiepų 
nuo vaikų paralyžiaus, to
dėl daktarai nuo tos ligos 
ir negali čiepyti.

Atsakymas A. A. T. — 
Ką tamsta savo laiške va
dini ‘‘ekzema” gali būti vi
siškai nt ekzema, o kita o- 
dos liga. Taigi jokių vaistų 
tamstai rekomenduoti nega
liu. Kreipkis pas daktarą.

mieji toksinai. Mikrobiniai 
toksinai yra taip smarkiai 
nuodingi, kad užtenka vie
no lašelio žmogų užmušti. 
Senovės gadynėje didžiūnai 
nuodindavo savo konkuren
tus bakterinių toksinų kon
centratais. Ir mikrobinių 
toksinų stiprumą nesunaiki
na nei karštis, nei šaltis, nei 
laikas. Už tai sugedusią mė
są net ir gerai išvirinus yra 
pavojinga valgyti.

Sugedęs maistas žmogui 
yra nuodai.

Šiluma ir drėgmė sudaro 
palankias sąlygas puvėsių 
mikrobams veistis, už tai 
vasaros metu maistas grei
čiau genda-pūva.

Šaltis mikrobų neužmuša, 
tik jų veisimosi procesą su
lėtina.

Net ir leduose laikoma 
mėsa, žuvis, pienas ar grie
tine ilgainiui gali sugesti. 
Neretai pasitaiko, kad žmo
gus suvalgęs seno “aiskry- 
mo” porciją, apsinuodyja ir 
smarkiai suserga.

Maistą gadina gyvieji mi
krobai bei mikrobų gamina-

I nam ką nors išmesi, tai tada 
džiova, neatsikratysi visos gaujos 

lydės tave per visą 
miestą, neleis tau laisvai pe
reiti, kol pagaliau jėgų ne
betekęs pats save vaikoga- 
liams atiduoti turėsi... Poli
cija tavęs taip pat negelbės, 
matyti, Sicilijoje taip priim
ta, taip turi būti...

Sicilijos salos pakrantėse 
stūkso plikos aukštos uolos,• 
vidus pasipuošęs medžiais ir 
gėlėmis.

Lietuvoje auga rūtos dar
želiuose, o SicTjos saloje 
rūtos auga laukuose.

K. B. 
......... ..........................—» 
Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

kad ap- 
sveikatą. 
kontrolės 
ketvirtas 
bovinine

Simptomai pasireiškia ke- 
letai valandų praslinkus po 
suvalgymo sugedusio mais
to. Tuomet žmogui smarkiai 
paleidžia vidurius, labai tą
so vemti, pilvą skausmai 
raižo, darosi silpna. Be to, 
silpnesniuosius šaltas pra
kaitas išpila, baisiai galvą 
skauda ir šiurpulys krečia.

Mirtingumas nuo 1 iki 4 
nuošimčių. Nuolatinis be at
vangos vėmimas yra gyvy
bei didžio pavojaus ženklu. 
Vaikus sunkiau išgelbėti.

be daiktų, kuriuos 
patys supirko.

Šiuos pinigus ir 
surinko Marcijona Navickie
nė, Ieva Jokubauskaitė, a. 
a. Uršulė Auškalnienė, Lau
rinavičienė ir centro rašti
ninkė Ona Jasparas. Balan
džio 16 d. buvo viskas įteik- ne^ gardžius valgius. Ji 
ta ir senelių prieglaudos na- jau 3 metai dirba labdarių 

piknikuose. Jos pagelbinin- 
kės: M. BLudienė, S. Visoc- 
kienė, O. Malinauskienė, Si- 
monavičienė, Pautienė, Kun- 
drotienė, Ramanauskienė, 
Paukštienė, M. Gricaitė, Ce- 
snienė, Gedminiene, Raka- 
šiūtė, Mažeikienė, M. Bal
sienė.

Vajaus knygutes sugrąži
no J. Petkūnienė — $10.50, 
J. Brazauskas — $10.00, O. 
Butkienė — $10.00.

Mūsų veikėjui, kuris bu
vo sunkiai susirgęs, V. Ku-

I

daiktus

atvežė; vajaus knygutę per kaitė, Liudvika Abromaitie- me šv. Mišios už geradarius 
M. Chasas $14.00; penkis nė, Ivanauskai, Stefanija atlaikytos birželio 13 d. Šv.
dolerius aukojo Frank Mi- Briverinaitė, Apolonija Lau i Mišias atlaikė dvasios va-
liauskas; po vien*. dolerį: 
Jonas Smulskis, J. Chasas, 
Mrs. Susan Braun, Ambra- 
zino Varacenske, Ona Skir
mantas, N. N., Mrs. T. 
kolaitis, Leo David, S. 
vidauskas.

4 kuopa: 3 atstovai; 
vežė $15.00.

5 kuopa: 1 atstovas;

das kun. A. Linkus.
Mrs. A. Jaspar

rinavičienė, Vištartlenė, Te
klė Norbutienė aukavo $30 
amžinai lempai, Petronėlė 
Rudienė, Rudokienė, Balsiai, 
Brighton Park Apaštalystės 
dr-gystė, Kybartų šeimyna, 
Antanas Zalumskis, Uršulė 
Sadauskienė, Kazlauskienė, 
Tolesienė, Tretininkų dr-gi- w- Paukštis, Jonas B. ča- 
ja iš Brighton Park, M. Ja-; P&S, Anna Andriekas. An- 

vežė $100.00; Nathan Kon- nušauskienė, Emilija Jerum- 
tor aukavo $10.00 per Joną bauskienė, Meškauskienė, A- 
Dimšą. Rinkliavoj užėmė 5 nastazija Tibelskienfi, Anta- 
vietą.

6 kuopa: 1 atstovas; at
vežė $100.00.

7 kuopa: 3 atstovai; rink
liavoj užėmė 7 vietą.

8 kuopa: 6 atstovai; atve
žė nuo kapinių būdos $91.02; nė, Pauklis, Balsis, 
rinkliavoj užėmė pirmą vie
tą — padarė $154.43.

10 kuopa, West Pullman:
1 atstovas; rinkliavoj užė
mė 6 vietą; padarė $62.89.

23 kuopa: 3 atstovai; rink 
liavoj užėmė 4 vietą — pa
darė $89.15.

Kunigai kapinėse surinko 
$217.27. Iš viso kapinėse su
rinkta $880.15. Centras dė
koja visiems ir visoms rin
kėjams ir aukotojams.

Vytauto darže, piknike, 
padarė $2,360.01.

Nutarta padaryti ūkyje 
platformą šokiams.

Komisija tam darbui: ku
nigas A. Linkus, K. Yodelis, 
M. Sriubas, S. Cibulskis, A. 
Valančius.

Sekmadienis, rugsėjo 5 d. 
parinkta didžiajam labdarių 
centro rudeniniam piknikui, 
kuris įvyks labdarių ūky.

Rast., Mrs. A. Jasper

Mi- 
Do-

at-

at-

_  ,,. :
nas ir Stella Brojai, Stanis
lava Mažeikienė, B. Vegie- 
nė, Mrs. Kass, Barbora Geš- 
tautienė, Kaminskienė, Va
lerija Ribinskienė, Ona Ku
likauskienė, Žilienė, Graibie-

į

Aukos prieglaudai
Vajaus knygutė priduota 

geg. 26 d. iš Brighton Park• 
per D. Varną $11.00: Jonas

į
tanas Pakeltis, Albln Mise- 
vic, Helen M. Juzaitis, B. 
Shulis, Lt. Dominic J. Var
na, Jr. $2.00, M. Varna, L. 
Varna.

Iš labdariu 8 kuopos
Brighton Park. — Lab

darių Sąjungos 8 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą.

Nauji nariai įstojo į lab
darių rėmėjus: biznierius A. 
Yocius, F. Neverdomskienė, 
P. Šeputis, U. Bartkus, D. 
Bartkus, M. Žutautas, A. 
Kinderienė.

F. Vaičekauskas raporta
vo iš kapinių dienos rink
liavos. Padėkota visoms, ku
rios prisidėjo prie kilnaus 
darbo.

cent-

Garbės nariai ir 
kiti aukotojai

Labdarių Sąjungos
ro susirinkime Navickaite į- 
teikė Lietuvių Dukterų Dr- 
jos auką senelių prieglau
dai — $125.00, A. Vaišvi
lienė pridavė Sophle Bart
kus vadovaujamo Am. R. 
Kryžiaus šeimininkių viene
to auką prieglaudai $100.00.

Kiti aukotojai: Jonas Šva
bas ir Jonas Bartašius po 
$5.00; Agota Jaukšienė $1.

Visiems aukotojams Lab
darių Sąjungos valdyba ta
ria nuoširdų ačiū.

Diagnozą nustatyti nesun 
ku jei šeimoje keletas as
menų nuo sugedusio mais
to suserga. Bet jei tik vie
nam asmeniui pasitaiko ap
sirgti^ tai tuomet nelengva 
prie išvadų prieiti, nes la
bai panašūs simptomai pa
sireiškia ir pas susirgusius 
appendicitu, ar dysenterija,

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA- .
MIA U SIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

likauskas, kuopa aukojo do- ar Yidurių šiltine’ ar kit<> 
vaną kia vidurių liga. Todėl ne-

’ . saugu pačiam mėginti gy-
Pne kapinių būdos labai dyįįs Ypač pavojinga gerti

gražiai pasidarbuota. Pelno nors paliuosavimm vidų- 
padaryta $85.00. Darbavosi: rių jei būtų appendicitis.

Mažesnės aukos: Doviaaus 
kienė, Gubistienė, J. Dobro- 
valskienė, D. Varna, Mežie- 
nė, Caponis Ona, Mrs. Wil- 
liams, Ona Rutušas, Elzbie
ta Korzaikas, E. Kinčinie- 
nė, Emma Eudeikls, Minnie 
Gapšis, Zigmas Gedvilas, 
Julia Petkūnienė, M. Sadaus 
kienė, Vitkienė, Pilipavičie
nė iš Marąuette Parx, Bu
kauskienė, N. N., Marijona 
Gurskienė, Paplauskienl, 
Poškienė, M. Mickienė, Jur- 
gelicnienė, Barbora Stepo
navičienė, Agota Oiapienė, 
Sofija ZvingauskienS, Irane 
Vingeliauskienė, George ir 
Stella Rastenis, M. Biudzie- 
nė, O. čemauskienė, Elena 
Chapienė, Ona Klimienė, Vi- 
ctoria Svekaris, Bumbulie- 
nė, Stanislovas ir Elzbieta 
Makalauskai, Klumbienė, 
Peculevic, Sakalauskienė, 
Joe Srnke, Valauskienė, B. 
Mažeikienė, Domarkienė, Bu 
bulienė, Brigita Paulienė, 
Vaikutis, Zauberienė, Lind- 
zienė, Šeputis, Stella Juce
vičienė, Miciūnienė, Rudie
nė, Adelė Meškienė, Nasa- 
kaitienė, N. N., Jonas Ke- 
rulis lelijavą arnotą; Juo
zapas Klimas žalią arnotą; 
Šv. Kryžiaus seserys a. a. 
motinos Marijos palikimo 
aukojo šešis liktorius dėl 
žvakių; Rekašienė aukojo 
dvi stulas ir velioną dėl kam 
žos; Ieva Jokubauskaitė au
kojo lininius drabužius dėl 
šv. Mišių; Marijona Grin-Į 
caitė dvi juostas ir <albą ner
tinių, taipgi Bessie Mažei- paimsiant salas ir Kula Gulf.

Pirm. H. Širvinskienė ra
portavo iš kapinių dienos 

I pikniko. Virtuvėj mūsų kuo
pa pelnė $617.49. Padėkota 
Šv. Teresės draugijos na
rėms už pagalbą prie stalų 
patarnavimo ir gaspadinėms 
bei viršininkei E. Celedinie-

O. Vaicekauskienė, Bukulie- 
nė ir Tamašauskienė.

I

Aukojo virtuvei: E. Cele- 
dinienė, J. Brazauskas, S. 
Viscckienė, O. Malinauskie
nė, Mikalauskiene Tama
šauskienė ir M. Balsienė, 
kuri visuomet aukoja kiek
viename reikale.

Ir padėkota vežėjams, ku
rie nesigailėjo savo gazoli
no nuvežti darbininkus; S. 
Visockienės žentas, N. šir
vinskas ir biznierius Paukš
tis. Ačiū jiems.

Prie baro pasidarbavo J. 
Klimas, T. Trakšelis ir A. 
Mickeliūnas iš Rockdale, UI.

Labdarių 8 kuopa dėkoja 
visiems biznieriams ir dar
bininkams, kurie prisidėjo 
prie pikniko pasisekimo.

Ona Ivinskaitė, rašt.

Snapsą gerti taipgi yra pa-f 
vojinga. Geriausia, tai ne
atidėliojant šaukti daktarą.

Pasekmės po apsinuody- 
jimo sugedusiu maistu yra 
šiokios: viduriai jau gerai 
neveiks, bus arba perkieti, 
arba'dažnoka diarrhea. Virš 
kinimo sistema taipgi bus 
pakrikusi. Nuo to gali pra
sidėti cukrinė liga, anemija, 
kepenų ligos ir eibės įvai
riausių chroniškų negalavi
mų. Ilgokai žmogus po per- 
sirgimo neturės gero apeti
to. Bendra sveikata bus silp 
noka.

VYKSTA Į KOVOS LAUKĄ

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

t----.----- ------------------------ --...M

SICILIJA ĮDOMI SALA
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Palermo gatvėse matomas.
Nors Sicilija ir labai tur

tinga makaronais, įvairiais 
vaisiais ir kitokiais p^etų 
šalies produktais, nors pati 
Sicilijos sostinė gražiai ir 
turtingai išsistačiusi, gra
žios ir plačios gatvės, tik

■■
Y\ R “D X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
*-***D*xll Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
kų ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų. *

“Pigią mėsą šuniui ėsti”... 
Taip, kad išvengti ligos* rei
kia saugotis nevalgyti suge
dusios mėsos ar pasenusių 
valgių.

%

APROKAVIMAS 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 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

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 seny rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

p nota

U. S. laivyno jėgos vyksta į Kolombanga ra apylinkę kovoms, Solomons centre, pirm

DIRBTUVES
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IS VARGDIENIU SESERŲ GUDOS SUSIRINKIMO šir-

ne! Po savaitės sunkaus dar se gražiuose miškuose, Nr. | troškulį galėsite patenkinti, apdėti. Lauksime ir tikimės 
f 35-tame darže pasitiks jus nes rėmėjos žada stalus į- pasimatyti “Ryan Woods” 

Rėmėja

Liepos 13-tą dieną įvyko 
Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas, kuri atidarė 
pirm. J. Mačerniene. šiame 
susirinkime įsirašė nauji 
nariai ir seni atnaujino sa
vo metinį mokestį — sekan
tieji: Uršulė Jucienė, Alek
sandra Urbonienė, Pranciš
kus Vaičekauskas, Ona Klu- 
mpienė, p. Totskelienė, Ona 
Gripelienė, p. Lukošienė, J. 
Kulikauskas, Agnietė Kuli
kauskienė ir Uršuie Stirienė 
įmokėjo $10.00 amžinos na
rystės — tuo būdu jinai su
mokėjo iš viso $40.00. Val
dyba, nuoširdžiai aeKoja ir 
džiaugiasi, kad j gildą įsi
rašo vis daugiau naujų na
rių; bet taip pat labai ge
rai daro ir senieji nariai, 
kurie vykdo savo užduotį, at
naujindami metinį mokestį. 
Būtų labai gerai, kaci ir vi
si kiti, nelaukdami paragi
nimų tai padarytų. Neužil
go bus pagamintos mokes
čių knygelės ir išsiuntinėtos 
visiems nariams. Bet visgi 
prašomi jų nelaukti ir savo 
metinius mokesčius sumo
kėti, o knygutės kada bus 
siunčiamos, jose bu* pažy
mėti ir jūsų mokesčiai.

Gražią ir nuoširdžią atsi
sveikinimo kalbą kaipo dva
sios vadas, kun. J. Dam
brauskas pasakė į susirin
kusius ir perstatė naują dva 
sios vadą kun. Petrą Mali
nauską, MIC., Tėvų Marijo
nų seminarijos profesorių, 
kuris savo nuoširdžioj kai- ’ 
boj sveikino susirinkusius,' 
ir pasižadėjo kiek aplinky
bės leis dirbti Vargdienių 
Seserų Gildos naudai ir jos 
gerovei. Susirinkimas nuo
širdžiai ir karštai sutiko sa
vo naują dvasios vacą kun. 
Petrą Malinauską, M1C., ir 
pasitiki, kad jisai dirbs ir 
aukosis draugijos labui kaip 
ir jo pirmtakūnas, kun. J. 
Dambrauskas.

bo pasijuntame poilsio rei
kalingi ir mūsų žvilgsniai 
alkanai siekia laukų žalu
mos, skliautų saules ir vė
jų laisvės. Taip, jūsų nuvar
gusios kūno jėgos atsigai
vins, pamiršite vargus ir 
rūpesčius, tapsite jaunumu 
ir gyvenimu pripildyti.

Ateikite, atvažiuokite į 
Ryan Woods, 87-tos ir West 
ern Avenue, sekmadienį, lie- 

jpos mėnesio 18 dieną. Šiuo- 
i________________________________________________

Šv. Kazimiero Akademijos 1 vairiais lietuviškais valgiais 
Rėmėjos. Visi skyriai ruo
šiasi prie šio išvažiavimo 
ir širdingai kviečia didžiai £ --------------------------- - --------

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

i Šv. K. A. Rėmėju 
pramoga bus šauni

Žavingoji vasara visų
dyse kelia nerimų. — Kur 
šiandien eisime? — Kur 
linksminsimės? — Kur drau 
gų rasime? Vis tai širdies 
klausimai ir svajonės, ka
da pievos , pasipuošia žalu
mynais ir gėlėmis, kada me
džiai dvelkia jaunumu ir vi
liojanti gamta traukte trau
kia pas save.

Ar galima sekmadieniais 
po pietų sėdėti naime? Oi

dėkoja kun. Juozapui Dam
brauskui, MIC., gildos stei
gėjui, jos dvasios vadui ir 
Aušros Vartų parap. klebo
nui, kur Vargdienių Seserų 
Gildą per pastaruosius me
tus laikė savo susirinkimus, 
ją globojo ir jai ištikimai 
dirbo.

Toliau kalbėta apie pikni
ką, kuris įvyks liepos 25 d., 
Aušros Vartų parap. “Rū
tos” darže, West Sidėje.

Prie baro dirbti apsiėr"ė 
pirm. J. Mačerniene, K. Mi- 
černis, p-nia Pumputienė; į 
talką pasikvies Petrą Gailių. 
Joną Žalandą ir p-nią Luko
šienę.

Prie bingo — M. Navic
kienė, M. Petkienė; jos pa
sikvies į talką O. Jasparie- 
nę ir kitas.

I

Virtuvėj šeimininkaus tės bus pasiųstos, 
vestsaidietės ir townoflakie-{ 
tės — Ragauskienė P. Turs- 
kienė ir kitos.

i

duoti klebonui kun. Dam
brauskui, MIC.

Įsitėmykite, kad Vargdie
nių Seserų piknikas prasi
dės 5-tą valandą po pietų.

Dar randasi keletas do
vanų knygučių. Jei nariai 
panorėtų jų paimti ir papla- 
tinti, malonėkite šaukti te- 

i lefonu Seeley 4377. Knygu- 
J. K.

I gerb. klebonus, kunigus-asis 
tentus, ir visus lietuvius. Rė 
mėjos savo tikru nuoširdžia 
draugiškumu jus priims, pa
vaišins ir palinksmins. Čia 
rasite draugų, pažįstamų, 
žodžiu, Labai linksmu, jau
kią kompaniją. Savo alkį ir

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis
Kainomis 1

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės —mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba
• cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street TeL Yerrds 2-588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

£.1

I

Lietuviškam 
Žydukas

• REMKITB
SENĄ 

h. .
LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Susirinkimas nuoširdžiai

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.

NULIŪDIMO VALANDOJE

f

Pikniko lėšoms padengti 
aukojo šie geradariai: An
tanina Leščinskienė $25.00; 
Kostantas Draugelis $5.00; 
Josephine Ragauskienė $5; 
Agota Balsienė $5.00. Ačiū 
labai aukotojams, ir Jei dar 
rastųsi daugliu, kuriė no-j 
retų ką” paaukoti bingo loši- 
mUi a/ipiriigaiš; malonėkite 
kreiptis į Aušros Vartų kle
boniją prie dvasios vado ku
nigo P» Malinausko, MIC., 
o jei jisai nebūtų, galite pri-

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQU0R 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 8054

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖJIMAIS

MIITUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Represent&tive.

SHOIVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

■■■ ■ < . ■■ 44 i —

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

PER30NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PKEFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distributors of the famons Monteilo “Most Beantiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LECHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lathuanian Chamber of Commerce

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

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

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.

HIARGUTkf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
/ 

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

e

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

Telefonas — GROvehill 2242

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN R0CKW00L” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKA ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingos 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jas, jūsų huosavvbę ir Kišenę 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS. VALVĖS. MALIAVOS, 
BOILERIU PATAISYMUI DALIU. TANKŲ. ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ-

— Pašaukit dėl Veltui Apkainavim-o — 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
•NO DR1P” ------- “NO DRIP"

$1.90 už Galionų. — SpecialS Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blėdės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro jt- 
rauktuv.ų—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

LENGVA UŽDĖTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždėkit su senu galu brušiu ar šluotele.

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. < Streets

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

• Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 718

Tetephone YARDS 1418

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phonee YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23 rd PLACE Phone CAN.VL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
19756 8. MCHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
16821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone Y ARUS 4988

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFORNIA A VE. Phone LAFAYETTE 8571
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Žemėje ar ore 
saugiau

X Jurgis (George) Rude
lis, “Margučio” bendradar
bis ir šoferis, prieš apie sa
vaitę išvyko Dėdei Šamui 
tarnauti. Jis buvo geras dar
bininkas, bus geras ir ka
rys. Į kariuomenę įstojo sa
vanoriu.

X Kun. Petras J. Leketas, 
cicer ietis, perkeltas asisten
tu į naują parapiją — Chip- 
pewa Falls, Wisc.

X Klebonas kun. J. Dam
brauskas savo parapijie
čiams išsiuntinėjo dovanų 
knygutes, kurios bus išda
lintos piknike rugpiūčio 9 
d., Vytauto parke. Būtų la
bai gera ir gražių kad pa
rapijiečiai šias knygutes 
kuo greičiausiai užpildytų ir 
grąžintų, nes tai daroma 
mūsų parapijos naudai.

X D r. Al. Račkys, mūsų
dienraščio sveikaios sky- parašiutistų gyvenimą”, 
riaus vedėjas, prieš keletą 
metų lankė tas Sicilijos vie
tas, kuriose dabar eina mū
šiai. Su juo drauge keliavo 
jo žmona Kotryna ir kun. 
Kapočius, Kauno dekanas.

Parašiutistas Chicagos 
gatvėkary sutiko nelaimę. 
Jam reikėjo dvi savaites iš
būti ligoninėje.

Tech. Sgt. Carl Campbell,
38 metų, 8243 Emerald avė., 

. iš lėktuvų šoksta jau nuo 
gegužės mėnesio, 1942 me
tų. ir nebuvo nė kaitą susi
žeidęs

Prieš dvi savaites jis par
vyko namo aplankyti savo 
šeimos.

Parašiutistas grįžęs j na
mus, pirmą dieną mieste įli
po į gatvėkarį. Geras mies
tas, jis pastebėjo, kareiviai 
gali nemokamai važiuoti.

Tuojau kažkaip netikėtai 
parašiutistas prarado pu
siausvyrą ir jo ranka pasly
do per langą. Jo ranka buvo 
sužeista.

Pereito pirmadienio vaka
re parašiutistas išvyko į sa
vo stovyklą. Jis šypsodama
sis tarė:

“Gera yra grįžti į saugų

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H33N0IS

JAPONAI APŠAUDOMI

•‘Draugas' Acme photo

’ U. S. laivyno jėgos iš patrankų apšaudo japonų pakrančių pozicijas Solomons centre, 
j Ui S. naikintuvai ir kruseriai arti priėjo pr ie japonų ir sudavė jiems smūgį.
i.............................................................. .......................... .....................................................................

gestų javai ir uogos ant laukų

Chicagos arkivyskupas S. Stritch 
remia lietuvių kilnius sumanymus
RAGINA UŽBAIGTI SENELIŲ PRIEGLAUDOS NAMŲ 
STATYBĄ. LIETUVIAI 
JKAMS HIGH SCHOOL.

TURĖTŲ TURĖTI BERNIU-

X Helen Bartus h, apie 
kurią plačiai rašė Daily 
Times, atostogų metu dar
buojasi Am. Raudonajam 
Kryžiui. Ji yra lietuvaitė 
dainininkė, dainavusi Chica
gos operoj ir per radiją.

X Paulių namuose, 4322 
So. Artesian Avė., tikrai 
linksma nuotaika, nes neti
kėtai buvo parvykęs sūnus 
Jonas, tarnaująs kariuome
nėj. Savaitę paviešėjęs grį
žo tarnybon.

X U. ir V. Gdeckai, 3356 
So. Lowe Avė., pasinaudo
dami atostogomis, išvyko į 
Beverly Shores, Ind., savai
tei, kitai.

X Pranas ir Antanina Jus 
kai, bridgeportiečiai, išvyko 
savaitei į Sand Dur.es pa
simaudyti. Su jais drauge 
išvyko ir Marijona Ruzginie- 
nė, Juozo Ruzgino žmona, 
kuris turi auksinių daiktų 
krautuvę — Halsted Str., 
tarp 32ir 33-čios gatvės.

X Antano ir Elenos Ma
lišauskų sūnus Antanas, jū
rininkas buvo parvykęs ke- 
letai dienų pas savo tėve
lius ir rytoj išvyksta atgal 
tarnybon. Jis metus laiko 
išbuvo Alaskoje ir daug į- 
domybių matė. Mališauskai 
yra uolūs visų gerų darbų 
rėmėjai. Gyvena — 5541 S. 
Paulina St.

X Pvt. Juozas Zabraus- 
kas, esąs kur nors Pacifiko 
karo fronte, rašo mums laiš
ką, pažadėdamas parašyti 
“Draugui” karo nuotykių.

X Dominikas ir Ona Tau- 
jeniai, “Draugo” skaityto
jai, rašo iš Wisconsino, kad 
dienos 
iki 115 
vėsios, 
bulvių,
jie kviečia pas save atosto
gų

Arešliiotas vyras 
moteriškais rūbais

Chicago, III. — Pereito 
pirmadienio vakare policija 
areštavo 24 metų amžiaus 
vyrą, studentą dent'stą, kai 
jis išėjo iš moterų rūbų 
krautuvės apsirengęs nau
jai pirktais moteriškais rū
bais. Jis kaltinamas netvar- 

Šis vyras trečiadienio 
turėjo pasirodyti teis-

ka. 
rytą 
me.

metu šiluma siekia 
laipsnių, bet naktys 
Jau užauginę naujų 
daug uogų. Ir kitus

NAUJAS RADIJO 
KALBĖTOJAS

Prelatas Burke kalbės Ca- 
tholic Radijo Hour liepo3 
18 ir 25 dienomis. Catholic 
Radio Hour garsiausia ka
talikų radijo valanda Ame
rikoje.

Antradienį, liepos 13 
lietuviai lankėsi pas J. 
aki v. Stritchą ir turėjo 
svarbų pasikalbėjimą lietu
viams rūpimais klausimais. 
Arkiv. Stritch pritarė lietu
vių kunigų sumanymui pra
dėti organizuoti ruošimą 
naujų kunigų, kurie ateity
je galės apaštalauti Lietu
voje ir tarp lietuvių kituose 
kraštuose, šis reikalas bus 
stengiamasi įgyvendinti.

Buvo svarstytas ir labda
rių namo — senelių prie
glaudos — klausimas. J. E. 
ark. Stritch čia parodė daug 
prielankumo, pareikšdamas, 
kad šiam dalykui reikia su
daryti penkių lietuvių kuni
gų komitetą, kuriam pats 
ark. Stritchas sut ko vado
vauti. padėti užbaigti namo 
statybą ir įstaigos vedimu 
rūpintis. Tasai komitetas 
tvarkys ir tolimesnius prie
glaudos reikalus.

d., 
E.

prisiminė, 
lietuviams 
aukštesnę

I

Ekscelencija 
kad Chicagoje 
reikalinga turėti 
mpkyklą (High school) ber
niukams ir suminėjo, kad 
turi vilties, jog karo sunku
mams palengvėjus, tėvai ma
rijonai imsis šį reikalą tvar
kyti.

Lietuvių kunigų delegaci
ja — Mons. M. L. Krušas ir 
kun. A. Linkus — buvo pa
tenkinti šiuo vizitu ir J. E. 
ark. Stritch parodytu prie
lankumu lietuvių reikalams.

(LKFSB)

Vagys migazavo vištas; 
pavogė 450

Kankakee. III. — Mano- 
. ma, kad vištų vigys norėda
mi pristatyti į Chicagos juo
dą rinką mėsos, pareito pir
madienio vakare nugazavo 
Ed. Stimpson farmoje, neto
li Manteno, daugiau kaip 
500 vištų. Vagys paėmė 450 
vištų ir 46 paliko “miru
sias” (nukeipusias). Keletas 
vištų lavonų buvo paimta iš
tirti, ar kartais jos nėra už
nuodytos. Pareigūnai mano, 
jog paukštės buvo nuga- 
zuotos, kad išvengti triukš
mo.

Daugiau kaip 100,000 dė
žių žirnių sugedo ant laukų 
šiaurinėje Illinois dalyje dėl
to, kad nebuvo pakankamai 
darbininkų. Karščiai greitai 
prinokino žirnius ir nebuvo 
iš karto tiek darbininkų, ku
rie būtų galėję staigiai pri
nokusius žirnius nuimti.

Nors laike dviejų mėnesių 
į farmas buvo nusiųsta 25.- 
789 darbininkai, bet dar jau
čiama didelė darbininkų sto
ka ir daug nukenčia sodų ir 

įjavų ūkis.
Michigano steite yra pa

vojus, kad gali sugesti apie 
vieno milijono dolerių ver
tės aviečių uogų dėl stokos 
skynėjų. Reikalinga skubiai 
1,000 skynėjų-rinkėjų, kad I______________________

būtų galima surinkti uogas 
rajone aplink Benton Har- 
bor. Apie šimtas farmerių 
pirmadienį buvo suvažiavę į 
Benton Harbor prašydami, 
kad vyriausybė teiktų pagal
bą per United Statės em
ployment service. Šios įstai
gos skyrius buvo tuojau ati
darytas Benton Harbor ir 
priima savanorius darbinin
kus. Dėl informadijų galima 
kreiptis teleofnu Benton 
Harbor 7946.

r

KAPELIONAS KINIJOJE

Pranešta, kad kun. Hames 
Gilloegly, M.Mį, mlsijonie- 
rius dirbąs Kinijoje, paskir
tas ten esančių J. A. V. oro 
jėgų kapelionu.

Kingurinė žiurkė
Kingurinė žiurkė gali sto

vėti ant užpakalinių kojų ir 
šokti kaip kingura.

Pabėgusi moteris 
pasidavė policijai •

; Cleo Browing, 19 metų 
amžiaus, iš Fort Wayne, 

lind., buvo pabėgusi pereitą 
sekmadienį iš moterų patai
sos namų, West Virginia. Ji

• perlipo tvorą ir buvo paveš- 
ta vieno troko vairuotojo.

Minima moteris pereitą 
antradienį pasidavė į Chica
gos policijos rankas. Ji pa- 

j reiškė:
i “Aš negalėjau’ ilgiau taip 
būti. Maniau, jog mane kiek
viename kampe laukia suim- 

i ti policininkas.”
Ji buvo nuteista 5 metams 

į pataisos namus dėl daly
vavimo automobilio vagys
tėje. Ji sakosi, jog buvo pa
bėgusi iš pataisos namų, jog 
norėjo pamatyti 5 metų am
žiaus sūnų, kuris randasi 
pas jos tėvus.

Aukokite kraują, per A. 
R. Kryžių, karo reikalams.

JH prosai rodo ženklo* perkai
timo, pašaukite jūsų aervice vy
rą. ka<l tuojau pataisytų j|.

Kas mėnuo iMepkit jūsų proso 
aparia parafinu ar bičių vaksu.

Jei prosas nekaista, pirm nu
sprendžiant kad mmvedęa. pank- 
rlnklt ar jungtukai gerai pri
jungti Ir ar yra elektros jung
tu vo.

lAb*l Irena jums prosų tinka
mai prižiūrėti ... Ir tai re Skia 
daug, kad prailginus naudingu
mų jūsų proeo.

Kalbant iŠ mtyrmlo, žinau, 
kad šie patalrmal jums padėt 
apsaugoti prosų nuo paūmėjimo 

Taigi, paklausykite mūs ir ka
ro metu gerai prižiūrėkite prosų.

Jei jūsų prosas turi atitraukia
mų dratų. įdėkit jungtukų J pro
sų pirm jungiant su elektra.

Baigus proayt. Ištrauk jungtu
ką Iš sienos, o paskui dratų Iš 
proso. Niekad netraukite dratos.

Ir atminkit, niekad neleiskit 
dratal siekti karštų prosų ar 
trinti stalo. Tai gadina In^ullarjų.

Atleiskite man. kad girluoslu. bet Ištlkrųjų 
aš atrodau dar jauna ir galiu atlikti gerų 
darbų, taip kaip ir visiškai naujas elektrinis 
prosas.

Teisybė, visas kreditas priklauso mano sa
vininkei, kuri priduoda man specialų karo- 
laikais reikalingų priežiūrų.

Ji žino,
mas padaryme elektros prosų 
reikalingas karo produkcijai, 
mane taip. ištekčiau
karo laikų.

W1CTORY'
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Elektra užimta karo veiksmuose — nceikvokfte jos!

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
VICTORY HOME CENTERS

Lietuvis dainavo Grant 
Park koncerte

Jau antra savaitė Čika
gos publika gali nemoka
mai klausyti puikių kon
certų, kuriuos ruošia Čika
gos parkų distriktas, ben
dradarbiaujant su Čikagos 
muzikų Federacija.

Koncertai būna kiekvieną 
dieną nuo 8 vai. vak., išsky
rus pirmadienius ir ketvir
tadienius.

Pereito antradienio 
certas buvo lietuviams 
tingai įdomus tuomi,
jame aktyviai dalyvavo mū
sų tautietis, Cicero gyvento
jas, baritonas Algirdas Bra
zis. Pagal programą, jisai 
turėjo dainuoti vieną dainą 
iš “Hamlet”, bet po šios 
dainos taip buvo šiltai pub
likos sutiktas, kad dainavo 
dar virš programos net 3 
kartus. Publika koncertus 
lanko labai skaitlingai.

‘Juk aš atrodau tik pusamže

kad materiolas paprastai vartoja- 
yra dabar labai 

taigi, ji prižiūri 
s isų šio

Oažmansia prosai sugenda, ka
da jie žemėn nupuola.

Apžiūrėkite, kad jūsų prašymo 
Malas būtų tvirtas Statykit pro- 
*ų ant kojukės, stovyklos ar ant 
inMHliuoto* dėžėa

Be Co. reikia vengti prasyti 
per guzikua ir kitus kietus daik
tui, kad nepagadinus prosų.

Ar gali gerti degtinę 79 
mėty amžiaus vyras

Chicago, I?l. — 79 metų 
amžiaus vyras, pereitą ant
radienį, teismt nusiskundė, 
jog jo duktė neleidžia jam 
išsigerti degtinės.

Senas vyras pareiškė, jog 
jis per dieną gali išgerti 
pantį degtinės.

Teisėjas pareiškė:
“Well, aš nesakau, jog per 

dieną reikia išgerti pantį. 
Bet manau, jog šis senas 
vyras gali šiek tiek išgerti.”

Šis klausimas iškilo ry
šium su namų pardavimu.

Teisėjas yra 77 metų am
žiaus.

I
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Parašiutas išgelbėjo
Lt. George C. Snyder, 

East Walton str., iššoko 
parašiutu iš kariško lėktu
vo, kai pereitą antradienį 
sugedo jo lėktuvo inžinas. 
Lėktuvas sudužo ir sudegė 
ant Cities Service Oil Com
pany perdirbimo žemės, 
East Chicagoje. Skrido trys 
lėktuvai iš Detroito į Chi- 
cagą. Du kiti saugiai nusi
leido.

Paraginkite savo pažįsta
mus kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

Žuvo pirmoji moteris 
marinė

Bremond, Tex. — First 
Lt. Katherine E. Marąuis, 
34 metų, U. S. Marine Corps 
reserve, bene bus tik pirmo
ji moteris marinė, kuri žu 
vo eidama pareigas. Apie tai 
pranešta liepos 13 dieną.

kon-
ypa- 
kad

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Kiekvienų kartų pabaigus var
toti prosų leiskite jam ataušti, 
paskui nušluostykit proaymo da
li su rfrėgnu skuduriu. Jei rei
kia. vaitokit muiluoto van

dens ar švelnaus valymo milte
lių. Nemorklt prosų | vandeni-

Paskendo 4 vaikai
Pereitą antradienį. Chica

go area paskendo mergaitė 
ir trys vaikai. Mergaitė bu
vo 13 metų amžiaus, o vai
kų amžius taip atrodo: 2 
metų, 8 metų ir 11 metų.—
Žuvo 17 kareiviu

Elgln Field, Fla. — 
oficieriai ir 15 kareivių
vo, kai pereitą antradienį 
įvyko netikėta eksplozija. 
Penkiasdešimt vienas buvo 
sužeistas.

Du 
žu-
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