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Anglai atrėmė nacių tankų puolimus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 18 

— Oficialus pranešimas vakar nurodė, kad amerikiečių 
kariuomenė jau užėmė Agrigento, didžiulį susisiekimo 
centrą pietvakarinėj Sicilijoj. Tuo laimėjimu amerikiečiai 
įsigijo geležinkelius einančius į Palermo, į šiaurę, ir pri
ėjimą prie trijų kelių vedančių į šiaurvakarinę Siciliją.

Tuo pačiu pranešimu sakoma suimtas dar vienas italų
generolas, kuris vadovavo 
vienai pakraščių divizijai. 
Jo vardas pranešime nepa- 
duotas.

Amerikos kariuomenė, po 
Generolo George S. Patton 
Jr. vadovyste, yra nužygia
vusi 30 mylių į Siciliją. 
Pranešimas, tačiau, nemini 
vardus kitų vietų, kurias a- 
merikiečiai užėmė.

Anglai scmušė nacius
Tuo pat laiku Anglijos 

aštuntoji kariuomenė kovo
jo su didele nacių jėga prie 
Catania. Gen. Bernard L. 
Montgomery vadovaujama 
kariuomenė sumušė tuos na
cių kariuomenės dalinius ir 
juos atstūmė. Nacių liku
čiai bėgo atgal į patį Cata
nia miestą, bandydami kaip 
norint sustabdyti anglus, 
kad jie negalėtų užimti Ca
tania.

Į pietvakarius nuo Cata
nia lauko kanadiečiai už
ėmė Caltagirone miestą. Cal
tagirone miestas skaitomas 
svarbus todėl, kad jame ran
dasi geležinkelis einąs iš ry
tų į vakarus, kuris ašiai la
bai reikalingas sumobiliza- 
vimui savo jėgų Catania 
miesto apgynimui.

Catania miestas, po pen
kių dienų nuolatinio lėktu
vų bombavimo ir karo laivų 
bombardavimo, dega. Anot 
visų pranešimų, anglai la-

VĖLIAUSIOS »S
IŠ ŠIAURĖS AFRIKOS 

— Gen. Montgomery ka
riuomenės tankai Jau pra
simušė į Catania miestą. 
Sakoma sąjungininkai užė
mė Enna, ir tuoj užims Ger- 
bini. Sąjungininkų lėktuvai 
ir vėl atakavo Naples. A- 
merikiečiai užėmė dar du 
miestus.

IŠ PIETŲ PACIFIKO — 
Japonų lėktuvai atakavo a- 
merikiečių pozicijas Guadal- 
canale. Nuostoliai nedideli. 
Amerikiečiai bombavo japo
nų Naru bazę, 600 mylių 
į šiaurę.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenė pasistūmėjo dar 
keturias mylias arčiau na
cių pozicijų Orele. Smarkus 
lietas pakenkia abiem ka
riuomenėm. Rusų lėktuvai 
smarkiai atakuoja Orei.

IŠ LONDONO — Anglų 
bomberiai dar kartą ataka
vo nacių centrus Prancūzi
joj ir Olandijoj.

bai greit jį užims. Kitas 
Anglijos kariuomenės dali
nys tuo pačiu laiku varosi 
ant Gerbini aerodromo, 15 
mylių į vakarus nuo rytinio 
pakraščio.

Lėktuvai iš šiaurvakari
nės Afrikos padėjo sąjungi
ninkų kariuomenėms milži
niškoms atakoms ant San 
Giovanni, Reggio Calabria, 
Crotone ir Vibo Valentia, 
pačioj Italijoj. Tai yra su
sisiekimo punktai tarp Ita
lijos ir Sicilijos salos. Ame
rikos bomberiai iš Rytų tuo 
laiku atakavo Bari, taipgi 
Italijoj.

Daugiau parašiutistų
Iš Londono pranešama, 

kad Romos radio sakė, kad 
nauji sąjungininkų parašiu
tistų vienetai nusileidę Ca
tania lauke, užpakalyje Ca
tania ir Caltagirone.

Vėliausiu Algiers radio 
pranešimu, Anglijos aštun
toji kariuomenė jau užėmu
si Catania aerodromą, tuoj 
už paties miesto.

Spėjama, kad Sicilijoj da
bartiniu metu randasi apie 
60.000 vokiečių kariuome
nės sustiprinimui Italijos 
jėgų, jų tarpe taip vadina
ma Herma n Goering divizi
ja. Manoma taipgi, kad ita
lų Generolas Alfredo Guz- 
zini vadovauja 264,000 italų 
kareiviams.

Rusai pasikalbėjimais 

apgavo vokiečius

LONDONAS, liepos 18— 
Diplomatinėse srityse kal
bama apie rusų apgavimą 
vokiečių, neva taikos pasiū- 
lijimais. Sakoma, kad vo
kiečiai diplomatai per ja
ponus užvedę kalbas su ru
sų diplomatais dėl atskiros 
taikos. Vokiečiai visą laiką 
sulaikę savo žadėtą vasari
nę ofensyvą laukdami tų 
pasikalbėjimų rezultatų, ir 
net italų spauda tuo laiku 
liovė rašiusi prieš rusus. 
Visą tą laiką rusų kariuo
menė ruošėsi laukiamai o- 
fensyvai. Galų gale, vokie
čiai, matydami, kad iš tų 
pasikalbėjimų nieko geno 
jiems nebus, pradėjo savo 
ofensyvą, kurią rusai, da
bar pilnai prisiruošę, atrė
mė ir dabar patys veda o- 
fensyvą prieš nacius.

Jokio patvirtinimo šitam 
pranešimui iš niekur nėra.

AMERIKIEČIAI SICILIJOJE RADO DRAUGŲ
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Keli amerikiečiai kareiviai matomi Sicilijos šeimoje, kur jie maloniai buvo priimti.

Rusai puola nacius prie Popiežius atsakė 
Orei miesto Roosevelt laiškui

LONDONAS, liepos 18— 
Rusai vakar dieną dasimu- 
šė aštuonias mylias arčiau 
nacių įsistiprinimo Orei. Jie 
atsiėmė dar keturis kaimus. 
Vokiečiai siuntė tūkstan
čius naujų rezervų, kad kaip 
norint sustabdžius rusų puo
limą.

Maskvos pranešimu, ru
sų sunkioji artilerija jau 
atgabenta ir dabar galės 
apšaudyti nacių pozicijas 
Orele.
• Orei yra svarbus susisie
kimo linijų centras, kurį vo
kiečiai užėmė 1941 m. rude
ny.

Dideli nuostoliai naciams
Maskva specialiam komu

nikate taipgi pranešė, kad 
rusai atsiėmė visas tas po
zicijas tarpe Orei ir Kursk 
frontų, kur nacių pradėtoji 
ofensyvą nenusisekė. Rusai 
penktadienio mūšiuose su
naikinę 168 vokiečiu tan
kus ir nušovę 106 lėktuvus, 
šeštadienio kovoj, anot vė
lesnio pranešimo, buvo su
naikinta dar 77 tankai ir 94 
artilerijos baterijos, kartu 
su šimtais priešo sunkveži
mių.

Vakar dieną buvo užmuš
ta 4,300 vokiečių kariuo
menės.

Rusų lėktuvai atakuoja į,- 
vairias nacių pozicijas, ku
rias vėliau puola rusų ka
riuomenė. -Rusai pripažįsta, 
kad naciai desperatiškai 
priešinasi, bet nesustabdo 
rusų ofensyvos.

Smarkesni mūšiai prasi
dėjo Kaukazo srityje, kur 
rusai atsiėmė strateginiai 
svarbų kalną į šiaurryčius 
nuo Novorosisko. Keletas 
vokiečių buvo suimta ne
laisvėn, suvirš 600 vokiečių 
buvo užmušta ir 35 vokie
čių patrankos sunaikintos.

BERN, Šveicarija, liepos 
18 — Basler Nachrichten 
laikraštyje šiandien pasiro
dė žinia iš Romos, kurioje 
sakoma, kad Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus specialiu 
pasiuntiniu pasiuntęs Prezi
dentui Rooseveltui atsaky
mą į Prezidento laišką Po
piežiui siųstą prasidėjus Si
cilijos invazijai.

Laikraštis mini, jog Va
tikano šaltiniai praneša 
kad laiškas esąs asmeniško 
pobūdžio ir nebūsiąs skel
biamas viešai.

Gaus grįžti namon pirm 
negu juos išsiųs

WASHINGTON, liepos 18
— Karo departamentas va
kar pranešė, kad Amerikos 
kareiviams bus duodami lei
dimai aplankyti savo namus, 
pirm negu jie bus išsiųsti 
užjūrin. Vien tik dėl svar
bių militarinių reikalavimų 
nebus duodama tokie leidi
mai, o šiaip kiekvienas ka
reivis galės tokį leidimą 
gauti.

Pagalba amerikiečiam 
nelaisviam Japonijoje

WASHINGTON, liepos 18
— Statė departamentas va
kar pranešė, kad dabar ruo
šiami planai, su Rusijos ko
operacija, siųsti medika
mentus ir kitas reikmenis 
amerikiečiams nelaisviams 
tolimuose rytuose.

Anot to pranešimo, lai
vas Gripsholm, kuris greitu 
laiku atvyks su japonais 
mainais už japonų laikomus 
amerikiečius, taipgi nuveš 
vaistų ir koncentruoto mais
to keliems mėnesiams.

PIRKITE KARO BONUS!

Amerikiečiai nušovė 

50 naciu lėktuvas
LONDONAS, liepos 18—/ 

Didieji Amerikos bomberiai 
vakar išmetė didelius kie
kius bombų ant vokiečių ka- į 
ro industrijų Amsterdame . 
ir šiaurvakarinėj Vokieti
joj. Iš priežasties tirštų de
besų nebuvo galima baigti I 
šią ataką, vieną iš didžiau
sių.

Apie 200 vokiečių lėktuvų 
bandė bomberius Nulaikyti. 
Orinėj kovoj, buvo nušauta 
penkiasdešimts nacių lėktu
vų. Amerikiečiai prarado 
tik du bomberius.

Tai trečia tokia ameri
kiečių ataka per pastarąsias 
aštuonias dienas. Iš viso 
išskrido trys atskiri dali
niai, pirmas atakuoti Ams
terdamą, antras šiaurvaka
rinę Vokietiją, kur dėl oro 
aplinkybių negalėjo surasti 
taikinį ir atakavo kitas po
zicijas, kuomet rado prie
lankų orą toj Vokietijos 
daly. Trečia grupė, negalė
jusi surasti savo taikinio, i 
grįžo į savo bazę neišmetus 
bombų.

Anglai puolė Munichą
Kiek anksčiau anglų ir 

kanadiečių orinės jėgos ata
kavo Munichą, Vokietijoj, ( 
ir Milaną ir Bologną, šiau
rės Italijoj, bei aerodromus 
ir geležinkelius Prancūzijoj 
ir laivus prie Norvegijos.

Anglijos keturmotoriniai 
lėktuvai bombavo ašies po
zicijas Bologna apylinkėje, 
ir elektros jėgos stotis Bru- 
gherie ir Cislage, arti Mila
no, Italijoje.

Mažieji ir greitieji Mos- 
q.uito bomberiai darb mažą 
puolimą ant Munlcho. Kiti 
bombavo geležinkelius ir na
cių aerodromą Prancūzijoj. 
Prie Norvegijos. Kanados ir 
Anglijos bomberiai padegė

NUŠAUTA V) JAPONU LĖKTUVAI
200 lėktuvų atakavo japonų bazę
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietų Pacifike, liepos 18— 

Daugiau negu 200 įvairių Amerikos lėktuvų per 20 minu
čių šeštadieny nuskandino septynis japonų laivus ir nu
šovė 49 lėktuvus. Tarp tų nuskandintų laivų buvo vienas 
kruzeris ir du destrojeriai.

Tai buvo iki šiol didžiausia ataka ant japonų pietų Pa
cifike. Buvo atakuota Buin-Eaisi uostas, kuris yra šiau- 4 
rinis galas taip vadinamo 
“Tekio express,” kur japo
nų greitieji karo laivai nak
ties metu bando priplaukti 
ir pagelbėti tuos japo
nų garnizonus, kuriems grę
šis. užpuolimas, pavyzdžiui 
jų bazė Mundoje.

Visokie Amerikos bom
beriai. nuo lengviausių iki 
pačių didžiausių, sunaikino 
maždaug pusę visų karinių 
ir prekybinių laivų Buin- 
Faisi uoste. Išmestos bom
bos pradėjo didelius gais
rus. Apart nuskandintųjų 
laivų, trečias transporto 
laivas buvo taip sužalotas, 
kad japonai turėjo jį užva
ryti ant kranto, kad nenu
skęstų.

šeši lėktuvai žuvo
Amerikiečių laimėjimas 

jiems kainavo šešis lėktu
vus. Ruošiantis Buin-Faisi 
atakai, didelis skaičius did
žiųjų bomberių per devynias 
valandas atakavo netolimą 
Kahili aerodromą. Bombos 
sukėlė didelius gaisrus. Ke
li japonų lėktuvai buvo su
naikinti.

Vakar rytą japonų Zero 
lėktuvai pakilo priešintis a- 
merikiečiams. ir prasidėjo 
didysis mūšis, kurio metu 
amerikiečiai nušovė 49 ja
ponų lėktuvus. Didieji bom
beriai visvien prasimušė pro

opoziciją ir nuskrido virš 
uosto, kur buvo susirinkę 
15 laivų.

j
Nuskandintieji laivai pa

didino sunaikintų japonų 
laivų skaičių iki 17, gal 21, 
nuo pradžios sąjungininkų 
ofensyvos Solomonucse bir- 

i želio 30.

Puolė Bairoko ir Salamaua
Žemiau Bougainville New 

Georgia saloj, lengvieji 
bomberiai, saugodami ame
rikiečių kareivius žygiuo
jančius Mundos link iš pie
tų, atakavo japonų karinių 
medžiagų pristatymo punk
tą Bairoko apylinkėje.

Kol kas nebuvo tolimes
nių pranešimų apie sąjun
gininkų kariuomenių veiks
mus Munda apylinkėje, kur 
patrolės priėjo iki mylios 
nuo tos japonų bazės.

I
Naujos Gvinėjos sektory 

sąjungininkų lėktuvai iš
metė 30 tonų bombų ant 
Salamaua ir Lae, japonų ae
rodromų Huon įlankoj. 
Bomberiai taipgi atakavo 
Salamaua, ant kurios ame- 
rikiečiai 
reiviai 
užimtos

I

bombos
amunicijos krovinius ir pa
degė aliejaus ir gazolino 

; sandėlius.

ir australiečiai ka- 
žygiuoja iš nesenai 

Mubo bazės. Jų 
susprogdino japonų

Bus labiau suvaržytas 
gazolino vartojimas

WASHINGTON, liepos 18 
— Harold L. Ickes, aliejaus 
administratorius, vakar 
pranešė, kad numatomas 
gazolino programo suvieno
dinimas veikiausiai reikš s 
sumažinimą gazolino auto
mobilistams vidurvakarinė- 
se ir pietvakarinėse valsty
bėse. Tuo pat laiku automo
bilistams rytinėse valstybė
se bus duodama daugiau ga
zolino.

Kokie tie gazolino kiekiai 
bus, Ickes nepasakė. Mano
ma, kad kuponų vertė bus 
sumažinta nuo keturių ga
lionų iki trijų, o gal net tik 
dviejų galionų. Jis pranešė, 
tačiau, kad jis rekomen
duosiąs tokią programą į- 
vesti bėgyje ateinančių še- 
šešiasdešimts dienų, arba a- 
pie rugsėjo mėnesio pradžią.

vidutinio dydžio transporto 
laivą.

B

h

Mirė Argentinos 
vice prezidentas

BUENOS AIRES, liepos 
17 — Argentinos vice pre
zidentas, Admirolas Saba 
H. Sueyro, 53 metų am- į 
žiaus, vakar mirė po trum- , 
pos ligos.

Sueyro buvo vyriausias 
vadas militarinių pirkinių 
komisijos, kuri praeitais 
metais lankėsi Washingto- 
ne, ieškodamas iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių pirkti 
ginklų ir amunicijos. Jis 
savo laiku tarnavo kaipo 
karo laivyno attachee Ar
gentinos ambasadoje Wa- 
shingtone.

Jis praeitą mėnesį įėjo į 
naują Argentinos vyriausy
bę po to, kaip Gen. Pedro 
Ramirez nuvertė prezidentą 
Ramon S. Castillo. Velionis 
ir jo brolis, laivyno mlniste- 
ris. yra Ramirezo draugai.

ORAS
Giedra ir šilta.

I
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mūsų gyvenimas ir darbai Kunigu pasikeitimai

Žuvo jaunas 
lietuvis lakūnas

Worcester, Mass. — Ant
rasis leitenantas Jonas Bog
danas, 25 metų jaunuolis, 
kurs buvo pasižymėjęs kai
po šv. Kryžiaus kolegijos 
futbolo žvaigždė, žuvo su 
keturiais kitais armijos la
kūnai!, Oro Jėgų Navigaci
jos mokyklos mokiniais, San 
Marcos Texas, valstijoj. Lėk 
tuvas jau rmo šeštadienio 
buvo ieškomas, paskui pir
madienį atrastas keturias 
mylias į pietus nuo Pine 
Valley, su penktais negy
vais lakūnais.

kybės, negu mokslinių ga Brigmanui, jei jis paliovęs 
bumų, ėmėsi ne savo darbo kaltinti kitus, apsišarvotų 
— steigti naują vienuolyną muitininko dvasia, prisipa- 
Neapgalvotas sumanymas ir 
atnešė jam visus tuos var
gus. dėl kurių jis kaltina 
kitus.

Vargonininkų S? 
jungos seimas
■

Pasidairius tarp 
liefevilįNew Haven, Conn. — Svei 

kinam kun. Mykolą Cibūls- 
kį, kuris tapo paskirtas kle
bonu lietuvių parapijos N» 
shua, N. H. Linkime svei
katos, ištvermės ir Dievo 
palaimos sėkmingai darbuo
tis dėl labo savo parapijie
čių ir jųjų sielų išganymo.

žintų prie klaidos ir sugrįžtų 
prie savo tikros motinėlės 
Katalikų Bažnyčios.

j įvyks rugp. 10 d., liovei New 
Yorkėr, East Rodm, T?ew 
York City su sekančia die
notvarke: 1) 9 vai. ryto šv. 
Mišios už mirusių narių sie
las Aušros Vartų bažnyčio
je, 32 Dominick St., New 
York; 2) 10 vai. ryto, cent
ro valdybos, Seimo rengimo 
komisijos ir anksčiai: atvy
kusių atstovų bei svečių 
ptiešseiminis pasitarimas; 

ir pranešė, kad vyskupo ta- va^- popiet prasidės
po paskirtas vikaru į Na- pi1”1110^ seimo sesija; 4) 6 
shua, N. H. Apgailestaujami ya^- va^are ®tatovų ir sve- 
kad reikėjo atsiskirti su ku- čhj pagerbimui bus bankie- 
nigu J. Bucevičiu. Nors kun. Seimui įnešimus, pasvei- 
Bucevičius mūsų parapijoj 
buvo tikrai trumpą laiką, 
bet per tą laiką savo malo
niu būdu įgijo skaitlingai

Westville, III. — Kasyk
lose čia darbai eina neblo
giausiai, bet galėtų būti ir 
geriau, jeigu neatsirastų 
kliūčių.

Iš mūsų lietuvių koloni
jos net 43 vyrai pašaukti 
į kariuomenę.

Neseniai čia lankėsi eks- 
kunigas L. Brigmanas, ku
ris visiems skundėsi savo 
vargais ir nepasisekimais 
gyvenime. Kaipo žmogų, aš 
užjaučiu. Bet nelaimė tame, 
kad, turėdamas daugiau pui-

Liepos 4 d., iš ryto
Bostone įvyko įspūdingos 
iškilmės — paradas ir tar
nybos vėliavos iškėlimas 
bokšte, ant Dorchester 
Heights (kalniuke). Parade 
dalyvavo kariuomenė, jūrei
viai, WAACS (moterys-ka- 
reiviai) ir legionieriai su sa
vo benais. Lietuvių St. Da-

I
riaus postas su savo benu 
ir ladies auxiliary taipgi da
lyvavo. Dalyvavo ir S. B. 
Liet. Piliečių draugijos val
dybos nariai su adv. J. Gri
galių priešaky. Įspūdingiau
sią kalbą pasakė šių iškil
mių oratorius vyskupas Cu- 
shing. Kalbėjo miesto ma- draugų ir gražiai pasidar- 
yoras M. Tobin, kongresmo- bavo bendrai su klebonu dėl 
nas ir didžiumos vadas kon- parapijos. Linkim kun. Bu- 
grese J. McCormack, ir ki- cevičiui geriausių sakmių 
ti. S. Bostono tarnybos vė^ Nashua katalikų parapijoj, 
liava iškelta su 5,965 žvaigž 
dėmis — reiškia tiek south- 
bostoniečių yra jau išėję į 
karo tarnybą. Iškilmingai 
iššaukta 33 vardai jau šia
me kare žuvusių. Jų arti
miesiems įteikta dovanėlė ir 
su jais pasisveikino iškilmių 
dignatarai. Iš petuvių iš
šaukta karo lauke žuvusio 
Stasio Masiulio, dar neper
seniai atvykusio iš Lietuvos,: 
vardas. Dovanėlę priėmė jo 
brolis, o seselė ganiai aša
rojo. Abelnai iškilmės buvo 
įspūdingos ir daug žmonių 
dalyvavo. Nemaža matėsi ir 
lietuvių. Rap.

So. Daug naudingiau būtų L. zcnntit\xKa»

Jonas Bogdanas paėjo iš 
New Britain, Conn., gi jo 
tetai buvo Povilas ir ponia 
Bogdažtai. Bogdanas baigė 
New Britain aukštesnę mo
kyklą ir paskui atvyko į 
Worcešterj mokytis. 1939 
metais, futbolo sezono pa
baigoj, Sonja Heine jį išrin
ko Savo “Ali-American' ’ fut 
bolo komandą. Užbaigęs Ho- 
ly Cross kolegiją, Bogdanas 
dirbo Pratt and Whitney 
kompanijos ofise, East Hart 
ford, Čonn. Prieš 18 mėne
sių, Bogdanas savanoriai į- 
stojo į armiją. “Vėliau jis 
buvo paskirtas į Albuąuer- 
quė, New Mexico ir paskui 
į savo paskutinę vietą, San 
Marcos, Texas. Apart savo 
žmonos ir tėvų, Bogdanas 
palieka dvi seseris Marijoną 
ir Sofiją, New Britaine. i

Kun. Juozas Bucevičius, 
kuris buvo vikaru mūsų pa
rapijoj, praeitą savaitę at
sisveikino su parapijiečiais

Sekmadienį, liepos 4 d., 
atvyko naujas vikaras į mū
sų parapiją, tai kun. Kazi
mieras Parėdna. Sveikinam 

! naują vikarą ir linkim, kad 
gerasis Dievas suteiktų svei

>

katą bendrai su klebonu dar
buotis mūsų parapijoj.

Gyvenimo aplinkybėms su 
sidėjus, mūsų vargonininkė 
Adelė Kripienė pasitraukė 
iš pareigų..

I 
kinimus ir kitais reikalais 
prašome adresuoti: Lithua-1 
nian Organists Convention, 
Hotel New Yorker, New 
York City.

Visus “V. S.” nartus ir bi
čiulius kviečiame šiame sei
me ir bankiete skaitlingai 
dalyvauti.

Seimo Rengimo Komisija

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

EXTRA! EXtRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

REMKITE 
SENĄ-

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Akmeniniai rūmai
Vadinamame cliff palace Į 

Coloradoje yra akmeniniai 
rūmai, kurie turi 200 kam
barių. Tie akmeniniai rūmai 
yra kalnų viršūnėje.

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

j 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- 

•dėlioį pagal sutartį
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373i _ /
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyri".. iš priežas 
ties spalvų neregėjimo — (eolo: 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

I 

f

■I
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JpĮęfonas SEELEY 8760

/

I

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

1
u J

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘ Drauge”.

I

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtų parlor setą nemeskite 
fauk,_ paduokite Roose- 
ve|t Furniture Kompani
ja Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdatv 
“l-s ‘ 

1.2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos
f

r----------——
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
Milžiniško stako muzika- 

IJAIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠFARDUOTL

TŪBOS, CLARIN-ETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTEfe 
su -cases" — $85.00, $87.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARA1, SPA- 
NISKJ MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.60, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
įlZT.OO ir glEf.Ct. BASO ūž- 
UENGALAS — $12.0Q. 8MICE- 
LIAI BMUIK0M8, STRIUNINI- 
AMS BAKAMS. VIOLAS 'LR CEL- 
LO — $1.60, $$.«•, $6.00, $10.00 
Ir $15.00. atritino® dėl risų virt 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS— $18.50, $88.50, 
$85.Q0 ir $50.00. PEDAL8. HI- 
BOYS, CYMBOLS, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lupoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams, Triūtx>ms, Saiaphones h 
taipgi Snrtrtkoms Ir Guitarams.

GOI.DSTKINS MU8I0 SHOP 
914 Maxwel) St., Chicago

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVLMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl

" 19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIMDENTŲ
RATA

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VFEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

cmt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

PtuA LIBERAL EARNIHGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FtNANSIN* {STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

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

You 
Can 
Be 
Surt

& ---------............. ........... ... ..  .
Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje |
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums
APKAENAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK’S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: TAKDS 4718

... —?

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

DR. S. WEINE, OJ).- ------------------------------- -
AKTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO : 

Registruoti ir Licensuoti
O P T O M E T K I S T A I

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROipoct 1930

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS

Tai. YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

/ * TeL REPoHfe 7868

Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
1L

I
1751 W. 47th Street

TeL YARds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Aidulę Dirbtuvė 

3461 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena 
▼•nlruul. ____
Uegnmlnuott Jm 
metodą, kurta

rali
85 METAI P

pririnkime akintų, kurie pašalio* 
ris® akių (tempimu. ..

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smstana, Jr.

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

CMca«c 
OFtlO VALAKUOS:

Kaadlea t:8l l m. Iki 8:86 p. nL 
TmttaA. ir HU4 1:16 a. m.

iki T:«» p. m,

pora aklų riaam gy- 
Beoroklte Jm, leisdami 

dernliklausl* 
o mokai*®

o

I

«

TeL CANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

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

Beaidendja: 6600 So. Artesan Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakaro.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGA8 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-1?.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryt®, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šežtadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB 0HIRUBGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL ldDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vaL pppiot ir nuo 7 iki 8:30 vai. rak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8: 

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayetts 00M 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 tai.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 rak. 
(Ukmadieniaia pacal anai tarimu

Ofiso Tel...................VlRginla 1880

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
ZračMd. ir Setam. tik auaUariu*.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to.

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę *- 
yra kilnus žmogui.

ir
tai
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Pirmadienis, liepos iš, 1943 l ai

NAUJAS VIRŠININKAS

‘•Draugas” Acme photo

Gen. Harry Collins (kairėje) iš Alton, III., naujai pa
skirtas Rainbow divizijos viršininkas, ima vėliavą iš na
cionalinio veteranų prezidento. Divizija bus atgaivinta 
Camp Gruber, Okla.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS MERGAITĘ

NHABT1S DRAUGAS, CHICAGO,

Įdomi knyga
Notre Dame, Ind. — Ka

talikas mokslininkas, kun. 
Raymond W. Murray, C. S. 
C., Ph. D., viršininkas so
ciologijos skyriaus Notre 
Dame universitete, rašo 
knygą apie evoliuciją. Kny
ga užvardyta “žmogaus ne
žinomi protėviai”. Toje kny
goje aiškiais faktais ir davi
niais bus įrodyta jog tarp 
mokslo ir religijos nėra jo
kio konflikto.

•>

Kačių giminės
Vadinamas žvėris Cougar 

gyvena Pietinėje Amerikoje 
ir yra katėms giminingas. 
Auga jie iki šešių pėdų il
gio. Jų plaukai 'būna rudi. 
Turi ilgus nagus ir aštrius 
dantis. Priskaitomas prie 
plėšriųjų žvėrių. Dar kitaip 
jį vadina puma.

Skystos formos I

Mėlyno kraujo
Vėžiai, kiautvarlės ir 

šungalviai yra mėlynkrau- 
jai.

pu-

Jauni varniukai

žvaigždės
Taip vadinamos Oriono 

konstelacijos žvaigždės dar 
yra skysčio formoje. Mano
ma, kad jųjų paviršiaus 
temperatūra esanti apie 20,- 
000 laipsnių karščio.

Jauni varniukai sunaudo
ja per dieną tiek maisto, 
kiek sveria jie patys.

Olandų žodis
“Yankee” senovėje buvęs 

olandų žodis.

Dideli medžiai PIRKITE KARO BONUS !

HELP tVANTED — MOTERYS

MOTERYS 
MES JUS IŠMOKINSIM 

INSPECTION — MAŠINŲ IR ASS- 
EMBLY DARBAI DABAR ATDA
RI SU GERA PRADINE MOKES- 
TIMI IR MOKANT UŽ VIRŠLAIKI 
LAIKĄ IR PUSE.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
Atsineškite Pilietybės įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

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

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERT1S1MG DEPARTMEM9

127 No. Dearbom Street
TeL RANdolpb 94X8-2489

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

Mums Reikia Vyrų
Šveikų — 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.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP. 
2742 W. 36th PLACE

ABELNŲ MACHINISTŲ
Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje.

C. M. DRINKVVATER & CO.
2323 S. Michigan Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

l

VYRAI IR MOTERYS

'z-—

Robert Vanatta (dešinėje), 18 metų amžiaus, prisipa- 
žino, jog jis nužudė Norma G. Bradford, 20 metų am
žiaus. Robert tą mergaitę nužudė per klaidą, jis norėjo 
nužudyti savo pamotę. Jo keršto knygutėje buvo pažy
mėta keletas asmenų, kuriuos jis buvo numatęs nužudyti. 
Jaunuolis matomas su šerifu. ■ . •

............ ..... ■ " .■

Skaičiai apie Dariaus-Girėno 
Lituanicą

skrisdama 35 mylias per va
landą. Propeleris per minutę 
galėjo daryti iki 2190 apsi
sukimų. Motoras buvo 9 ci- 
linderių ir turėjo 365 arklių 
jėgos. Vidutiniškas lėktuvo 
greitis 121 mylia. Lakūnai 
buvo numatę skristi 6,000 
pėdų aukštumoje. Be nutū
pimo Lituanica buvo galėju
si skristi maždaug 52 valan
das.

(LKFSB) Lėktuvas, ku
riuo Darius ir Girėnas per
skrido Atlantą, tuščias svė
rė 2663 svarus. Galėjo su
talpinti 800 galionų gazolino 
ir 35 galionus alyvos, bet 
pačiam skridimui paimta 
779 galionai gazolino. Abu 
lakūnai svėrė 370 svarų. 
Prietaisai, smulkūs įrankiai, 
laiškai, maistas svėrė 370 
svarų. Skridimui parengtas 
lėktuvas, su lakūnais svėrė 
8300 svarų. Lėktuvą ilgis 
buvo 27 pėos 9 coliai, aukš
tis 8 pėdos 6 coliai. Sparnų 
ilgis — 50 pėdų. Bendras 
sparnų plotis — 300 ketvirt. 
pėdų, dėl tokio sparnų plo
čio Lituanica galėjo nutūpti

j

Seguvia rūšies medžiai 
auga didžiausi, tačiau jų 
sėklos būna visai mažytės.

Orlaivio motoras
Orlaivio motoras susideda 

iš 10,000 dalių, o automobi
lio motoras susideda iš 7,000 
dalių.

Kukurūzai
Apskaičiuojama, jog trys 

ketvirtadaliai visų pasaulio 
kukuruzų užauginama ung- 
tinėse Amerikos Valstybėse.

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

DYKAI PAGALBA 
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, rata* 
riam jums bandyti ROSS5E Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių nėr 
virš dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, . Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 

Į pasekmėmis ir to pakelio žema 
! kaina, grąžinkit nesunaudota dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Neširs
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą j:
ROSSE Products Co., Dept X-6 

2708 W. Farwell Avenue
Chicago 8, Illinois

(Skelb.)

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

A

i
Į

FRED LUCAS
Gyveno: 248 Ea=t 109th

Mirė Liepos 16 d., 1943, 2:30 
vai. po plet.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų 
parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri Emma. po tėvais Dap- 
šis (Dap). dukren Virginia: 
sesers dukterį Adella Sheputis. 
jos vyrą Petrą; uošvienę Bar
borą Dapšis. 2 švogerkas Ma- 
rie Olson ir Barbara Griffin. 
švogerj Stanlev Dap ir jų 
šeimas, pusbrolį Juozapą 
Kumskį ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

' Lietuvoje paliko seserį ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 10834 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyKs antradie
nį, Liepos 20 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas i 
St. Adrian parap. bažnyčią, 
prie 70-tos gat ir Wasliten- 
aw Avė., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
Sielą. Po pamaldų bus 
dėtas j šv. Kazimiero

st.

nuly- 
kapi-

visus

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

VYRŲ! VYRŲ!
Truckers ir Stock Handlers. Turi 
būt stiprūs. Amžius neapribotas. 
65c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovūs darbai, 5 dienos į 
savaitę

BUTLER PAPER CO.
223 W. Monroe St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

OPERATORIŲ
Mums reikia 200 Operatorių, paty
rusiu ar nepatyrusių, prie siuvimo 
marškonių dresių.

Aukšta Piece Work Rata 
Savaitiniai Bonai 
Bonai Kalėdoms 

Anmokamos Atostogos 
Malonios Aplinkybės 

Pastovūs Darbai
Atsišaukit į viena iš šių dviejų 

mūsų dirbtuvių.

H. A. SATIN & CO.
311 N. Desplaines — 6th Floor 

5218 S. Wentworth

Soda Vyrų 
Steam Table Carver 

* Virėjų 
Porterių

VISOKIŲ RESTARANUI 
PAGELB ĮNINKU

Pirmos klesos 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: W ALTE R 
KLEVINSKAS. 7358 S. Union Avė., 
tel. Aberdeen 6440.

NORI PIRKTI

I

Ice Pullers
Ice Storage Vyrų

PATYRUSIU VYRU PAGEIDAU
JAMA. BET NE SVARBU

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS

Atsišaukite

Tel. CALumet 6743
VYRŲ REIKIA

Dirbti cold storage dirbtuvėie. 
Svarbi pramonė. Gera mokestis, 
viršlaikis.

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREHOUSE CO.

1526 S. Statė — Cal. 4340

. WAREHOISE DARBININKŲ 
Svarbioj pramonėj. Gera mokestis. 
5 dienos į savaitę. Kreipkitės prie 
Mr. Barth.
841 W. CERMAK lst Floor

VYRAMS

nes.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, 
Sesers Duktė. Uošvienė, ftvo- 
gerkos. švogeris, Pusbrolis ir 
kiti Giminės.

Laidotuvių Direkr. Mažeika- 
Evamauskas, Tel. Yards 1138 
—1139.

Budriko Moderniška Krautuvš

KARO DARBAI
Prie Darbų Kaino: 

TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN 
CHECKERS 

Ir Prie Kitų
Bepatyrimo Darbų

Darbai randasi Clearing Distrikte 
, (6500 South ir 2 blokai J vakarus 
i nuo Cicero Avė.) su patraukiančia 
rata mokesties ir viršlaikio. Atneš
kit prirodymus pilietybes.

THE HALLICRAFTERS CO.
6540 S. Lavergne

i
<

DIDELIS
Pasirinkimas

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

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

Jei dabar dirbate nrie Defense 
darbų, neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crys+al Co.
1841 W. Carroll Avė;

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių n: ėdžio 
moderninis 6 f ietį) namas—štoras ir 
4 gyvenimui kambariai. Taipgi už
pakaly Cottage, 4 kambarių, beis- 
mentas 2-2-2. Įeigos $80.00. Pada
rykit pasiūlymą.

619 W. 18th ST.

%

t

KALBAM JUMS 
MOTERIMS

IR MERGINOMS
STOKIT Į

$

KOVĄ DABAR!
Patyrimas Nereikalingas

SVARBUS KARO DARBAI
S29.00 į savaitę laike mokinimo? 
48 vai. į savaitę, siūlom liberalius 
bonus ir įsidirbimo progą. Dieną 
ir naktį šiftai. šviesios ir links
mos aplinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto liudijimus dėl prirody
mo pilietybės.

OFISAS ATDARAS KASDIEN 
9 ryto iki 6 vak.

PRECISE DEVELOPMENTS
28 N. Loomis St.

tėvas Justinas Vaškys: 
šv.

CO.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

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.

I

RAKANDU FINISHERS 
STOCK VYRŲ 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

ELEVATOR VYRŲ 
Pastovūs darbai. Darbininkams nuo
laida ant pirkinių. Atsišaukite:

NETCHER’S BOSTON STORE 
6th Floor, Employment

PIRKITE KARO BONUS!

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės— mūsų Specialybė.

los. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St

CRATERS
Reikalingi prie išdirbimo medinių 
dėžių (erates) ir taipgi —

HANDY MEN
Pastovūs darbai, atsišaukite —
CENTRAL PARLOR FRAME 

MANUFACTURING CO. 
1311 W. 47th Street

Abelnų Valgykloje 
Darbininkų 

VEITERKŲ 
VIRĖJŲ 

BUS BOYS 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

Nuolatini darbai. Gera mokestis ir 
proga įsidirbimo dideliame West 
Side restarane.
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. Madison St.

tėvas

ŠV.

Labai geros riUies moterų kailiniai, kaili nkafa papuotaus arba 
clath kotai parsiduoda aniemintAmie kainomis.

ATEIKITE LR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP
1711W. 47 th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

Tel. C&lamet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI.-

WCFL» 1000 kil., Nedėllo® vaka
re — 9-t$ valandą.

WHFC, 1450 Kil., Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper's ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis
MICHIGAN INTERSTATE MOTOR 

FREIGHT
2801 Eleanor Caliunet 6440

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

SVARBŪS KARO IR 
PO-K ARO DARBAI 

Gera proga merginoms ir moterims, 
vaikinams ir vyrams SVARBIOJE 
PRAMONĖJE su didele atelčla. 
Lengvi rankoms Assembly darbai. 
Patyrimas nereikalingas.

1. Vieta patogi pne ■•Loop.”
2. Malonios darbo sąlygos. 

Pienuoti algos pakėlimai. 
Apmokami šventadieniai. 
Apmokamos atostogos.

6. Apmokami poilsio laikotarpiai. 
Atsišaukit į

OTARION, INC.
442-448 N. Wells — 6th Floor.

Tėvų Pranciškonu 
misijos 1943 m.

Chicago, Dl. — švenč. P. 
Majjjftfr Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d.
— tėvas Juvenalis Liauba.

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

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

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

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

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

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

3.
4.
5.

PIRKITE KARO BONUS!
ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!
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"Mirti ar pasiduoti"...
SĄJUNGININKŲ VADŲ ŽODIS ITALAMS

Prieš pora dienų Prezidentas Rooseveltas ir Angli
jos premjeras Winston Churchill bendru, dramatišku 
pareiškimu atsiliepė į italų tautą.

Tasai pareiškimas turi didelės reikšmės. Jei italų 
tauta paklausytų šių didžiųjų jungtinių tautų vadų 
balso, ji būtų laiminga, nes išvengtų tos karo ugnies, 

• kuri bet kurią valandą gali praplisti po visą Italiją 
ir viską išdeginti, išgriauti.

Italų tauta yra prašoma geruoju pasiduoti ir išveng
ti visų baisenybių, kokias jai atneš milžiniškos sąjun
gininkų armijos, sutrauktos jos pasieny. Atsišaukime 
yra aiškiai, stipriai ir teisingai pabrėžta, kad dabar 
yra laikas italams pasirinkti kelią, kuriuo jio nori eiti 
— mirti ar jungtinėms tautoms pasiduoti.

“Jau laikas jums apsispręsti, ar italai mirs dėl 
Mussolinio ir Hitlerio ar gyvens Italijai ir civilizaci
jai.’ ’

Šiais žodžiais baigiamas Roosevelto-Churchillio at
siliepimas.
DAUGUMA PRIEŠ FAŠIZMĄ

Italų milžiniška dauguma, kaip ne vieną kartą jau 
buvo rašyta, priešinga Mussolinio režimui. Ji buvo prie
šinga susidėjimui su Hitleriu ir įsivėlimui į dabartinį 
karą. Bet ji buvo bejegė pasipriešinti fašistų planams 
ir darbams. Italų daugumos burna buvo užrišta, ran
kos surakintos. Ji negalėjo pasijudinti. Kai Mussolinis 
parsidavė Hitlerio dominacijai, Italijos žmonių našta 
dar keleriopai pasunkėjo.

Hitleris, matydamas, kad italų dauguma nepasitiki 
fašistais, kad juo valdžia labai nepatenkinta ir, bijo
damas, kad ji nesukiltų prieš jo negarbingą partnerį, 
apstatė visą kraštą savo agentais — Gestapo.

FAŠISTAI — HITLERIO VERGAI
Jei ne Hitlerio slaptosios policijos pagalba, Mussoli

nis nebūt pajėgęs siųsti šimtus tūkstančių jaunų italų 
į karo frontus ir kariauti ne Italijos ir jos žmonių ge
rovei, bet kruvinos Hitlerio diktatūros plėtimui. Jei ne 
naciai ir pačioj Sicilijoj italai nesipriešintų santarvi
ninkams, nes žino, kad jie neatėjo kraštą užgrobti, 
bet atėjo juos išlaisvinti iš Hitlerio ir Mussolinio ver- 
g^08’ r

Tų Sicilijos plotų gyventojai, iš kurių nacių-fašistų 
kariuomenė jau išstumta, džiaugiasi atėjusiais ameri- 

» kiečiais ir kitais, juos išlaisvintojais vadina. Panašiai 
džiaugsis vieną gražią dieną ir visi Italijos žmonės. 
Jie ir šiandien, neabejojame, užsidegė dideliu entuziaz
mu išklausę Prezidento Roosevelto ir Premjero Chur- 
chillio žodžių ir kuo greičiausiai norėtų nusikratyti 
Mussolinio, bet tuo tarpu dar nepajėgia. Tačiau yra 
aišku, kad, kaip greit sąjungininkų koja bus įkelta į 
Italijos pusiausalį, taip greit italų tautos dauguma 
reaguos j jungtinių tautų vadų žodžius, išeidama į at
virą kovą prieš fašizmą, tiek daug metų ją kamavusi.

Todėl, Rcosevelto-Churchillio žodžiai nėra tušti — 
jie nėra balsu tyruose.

Rašytojas A. Vaičiulaitis \
LKFSB mus informuoji, kad — “vienas iš didžiau

sių dabartinių rašytojų — Antanas Vaičiulaitis — at
lieka pagrindinį karinį apmokymą Basic Training Cent
re Nr. 9, Armijos Aviacijos Technikinio Apmokymo ko
mandoje, — rašo “Miami Daily News”. Įdėtas ir Vai
čiulaičio atvaizdas kareiviškuose rūbuose, toliau pažy
mima, kad Vaičiulaitis yra vienas žymiausių pavergto
sios Lietuvos novelistų ir kritikų, kad jo kai kurie raš
tai yra išversti į anglų, prancūzų, ispanų, italų, lenkų, 
čekų, latvių ir estų kalbas. Vaičiulaitis vadinamas — 
stiliaus meisteriu. Nors rašytojai, kaip sako laikraštis, 
nėra laikomi pačiais geriausiais kareiviais, tačiau ir 
čia Vaičiulaitis be jokių sunkumų išėjo pagrindinį ap
mokymą ir numatoma, kad, panaudojant jo platų kal
bos mokėjimą, bus pakviestas vertėjo pareigoms. Prie
lankiai atsiliepiama apie Vaičiulaičio lietuvių literatū
rą aprašantį angliškąjį veikalą. Dabar tas 37 metų ra
šytojas esąs išimtinai atsidavęs karo tarnybai ir tik 
vienas sunkumas — net šiurpuliai per jo nugarkaulį 
pereiną, kai kariško driliavimo instruktoriai bando tai
syklingai ištarti jo ilgą, amerikiečiams neįprastą pa- 
vardą...

Pažymėtina, kad Oklahomos universittto leidžiamas 
trimėnesinis žurnalas “Books Abroad” įsidėjo A. Vai
čiulaičio paruoštą Binkio, Maironio, Baltrušaičio pami
nėjimą ir aprašymą tų sunkių lietuviško spausdinto žo
džio sąlygų, kokios dabar yra nacių okupuotoje Lietu
voje.

Savais reikalais
Nuo rugpiūčio 15 d., kaip jau buvo paskelbta, pake

liama dienraščio ‘'Draugo” prenumeratos Kaina. Tai 
liečia tik Chicagos ir Ciceros skaitytojus. Nuo rug
piūčio 15 dienos naujieji mūsų skaitytojai už “Drau
gą” mokės vienu doleriu daugiau, būtent $7.00. Už 
Chicagos ir Ciceros ribų prenumeratos kainu lieka ta 
pati — $6.00. Ir sakyti, berods, nereikia, kad tie, ku
rie užsiprenumeruos dienraštį. prieš rugpiūčio 15 d., 
temokės šešis dolerius metams,, .Todėl ta proga ver
tėtų pasinaudoti.

Veik visi dienraščiai ir savaitraščiai pakėlė prenu
meratos kainą. Mes nemanėme tokį žingsnį aaryti, ta
čiau buvome priversti.

Karo metu pabrango visi reikmenys, kurie reika
lingi laikraščiui leisti. Pabrango ir darbas. Skaityto
jai, tikimės, nerūgos, nes jie patys mato, kaip aukš
tai yra iškilusios visokiausių reikmenų kainos.

Gal kai kas paklaus, kodėl tik Chicagoj ir Ciceroj 
tekeliama prenumeratos kaina? Dėlto, kad čia dau
giau kainuoja laikraščio pristatymas į namus. Į ki
tus miestus laikraštis siuntinėjamas per paštą antra 
klesa, kuomet Chicagoj ir Ciceroj — pirma. Tai pa
daro didelį skirtumą.

Ta pačia proga mes prašome malonių skaitytojų pa
dėti mums dienraštį platinti. Patys žinot, kaip svarbų 
vaidmenį “Draugas” vaidina mūsų visuomenės ir vi
sos tautos gyvenime. Juo daugiau žmonių jį skaitys, 
juo lengviau jį bus leisti ir dienraščio reikšmė bus 
didesnė. Taip pat turėsime galimumų jo turinį dar 
labiau paįvairinti ir teknišku atžvilgiu jį pagražinti.

Argentina tebesėdi ant tvoros
Argentina vis dar ant tvoros tebesėdi. Daug kas 

manė, kad po perversmo naujoji vyriausybė tuojau 
imsis žygių nutraukti santykius su ašies valstybėmis 
ir pradės bendradarbiauti su sąjungininkais. Bet tuos 
žingsnius daryti, argentiniečiai nesiskubina. Todėl da
bar pasitvirtina teigimai, kad perversmas įvyko ne tiek 
užsienių, kiek vidaus politikos išrokavimais.

Optimistai vis dar tvirtina, kad Argentinos naujoji 
vyriausybė vis tik nutrauksianti ryšius su Vokietija 
ir Italija, šį reikalą ji delsianti, nes norinti daugiau 
paramos išsiderėti iš Lend-Lease. Kai nesiskubinama 
su nutraukimu ryšių su ašim, Jungtinės Valstybės ne
siskubina ir fondus iš Lend-Lease Argentinai skirti. 
Pirmiausiai Argentina turi parodyti savo gerą valią. 
Kol ji sėdės ant tvoros, tol jungtinėse tautose neturės 
pasitikėjimo.

Rūpinasi savo tanios garsinimu
Gautomis žiniomis, Argentinos lietuviai yra labai 

susirūpinę savo tautos vardo garsinimu Pietų Ameri
koj. Argentinoje esą reikalinga išleisti nors nedidelę 
brošiūrėlę ispanų kalba apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. šiam darbui norima sutelkti kiek galima daugiau 
lietuvių jėgų ir pradėti garsinti Lietuvą. Darbas ne
lengvas. nes lietuviai esą išsiskirstę po plačiausias te
ritorijas Už tat. jei būtų galimumų išleisti ispanų 
kalba knygelių apie Lietuvą, juos būtų galima labai 
plačiai paskleisti ir iš to būtų daug naudos.

Norvegu nepasitenkinimas Švedija
Norvegijoj eina stiprus pasipriešinimas naciams ir 

jų okupacijai. Didieji patriotai savo gyvybe rizikuoja, 
kad sabotažuoti nacių valdomas dirbtuves Norvegijoj. 
Todėl norvegai rimtai yra nepatenkinti Švedija, kuri 
naciams pristato reikalingas mašinas, kad nacių fabri
kai ir vėl galėtų operuoti. Tuo būdu norvegų patriotų 
ir švedų santykiuose darosi didoka spraga, kurią, kad 
ir po karo, nelengva bus užtaisyti.

“Studentų žodžio” 4-taa numeris išėjo labai rimtas. 
Vėlesnysis “Vyties” numeris taip pat pasirodė skai
tytojams gyvas ir įvairus. TT. Pranciškonų “Varpelis”, 
IT. Jėzuitu “žvaigždė” irgi gražūs.

Svarbios žinios apie svarbųjį Įvykį
Amerikos Lietuvių konferencija įvyks 
Pittsburgh, Pa., rugsėjo 2-3 dienomis
Amerikos Lietuvių Tary

ba šiuo praneša gerb. vi
suomenei, kad rugsėjo mė
nesio pradžioje, 2 ir 3 d.d., 
yra šaukiama lietuvių drau
gijų, kolonijų ir spaudos at
stovų konferencija, turėda
ma galvoje šiuos svarbiau
sius reikalus.

1. Pareikšti vieningą A- 
merikos lietuvių nusistaty
mą remti Jungtinių Ameri
kos Valstybių karo pastan
gas iki pilnos pergalės lai
mėjimo ir besąlyginio prie
šo pasidavimo;

2. Apsvarstyti veikimo bū 
dus, kad po šio karo būtų 
įgyvendinti vakarų demo
kratijų tikslai, kurie yra iš
reikšti Atlanto čarteryje ir 
VVashingtono deklaracijoje, 
ypatingai kiek jie liečia ma
žųjų tautų ateitį;

3. Apsvarstyti kuo Ame- 
rikos lietuviai gali prisidėti 
prie Lietuvos išvadavimo iš 
nacių jungo ir jos atstaty
mo, kaipo nepriklausomos 
demokratiniais pagrindais 
sutvarkytos respublikos; ir 
nepriklausomos Lietuvos vie 
ta būsimoje Europos ir pa
saulio taikos sistemoje; -

4. Lietuvos tremtinių šel
pimo klausimas ir materia
linės pagalbos ruošimas ka
ro nualintai Lietuvai;

5. Didesnis Amerikos lie
tuvių jėgų subendrinimas 
aukščiau paminėtiems reika
lams.

Šita Amerikos Lietuvių 
Konferencija įvyks Pittsbur 
ghe, (Pa.). Rengimo komi
tetas, kurį Amerikos Lietu
vių Taryba įgaliojo rūpin
tis konferencijos organiza
vimo reikalais vietoje, yra 
sudaryta iš šių asmenų: Po
vilas Dargis, pirmini n 
(25 Strauss St., N. S. Pitts- 
burgh, Pa.); Juozas B. Tam- 
kevičius, sekretorius; Pet
ras Pivorūaas, iždininkas.

Vieta konferencijai jau 
paimta, būtent: VVilliam 
Penn Hotelyje, 17-am aukš

te, Urban Room svetainėje. 
Rengimo komite;as rengia 
taip pat ir bankietą, kuris 
įvyks pirmos konferencijos 
dienos (rugsėjo 2-os) vaka
re.

Amerikos lietuvių organi
zacijos, kurios pritaria 
aukščiau išdėstytiems kon
ferencijos tikslams ir prin
cipams, yra šiuomi kviečia
mos rinkti į ją atstovus to
kiu būdu:

Organizacijų centrai, iš 
kurių atstovų yra sudaryta 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
— po 3 delegatus;

Laikraščiai — po 1 dele
gatą;

Draugijos, kuopos, klubai 
ir t. t. — po 1 delegatą; 
draugija, turinti virš 100 
narių, renka, be to, dar po 
1 delegatą nuo kiekvienų 50 
narių;

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriai ir šiaip bendri 
kolonijų komitetai — po 3 
delegatus.

Atsižvelgiant į dabarti
nius karo laikus, sekmin- 
gesniam konferencijos suor
ganizavimui yra pageidau
jama, kad delegatai iš anks
to būtų užregistruoti ALT 
centre. Todėl prašome, kad 
mandatai (įgaliojimai) dele
gatams būtų rašomi dvie
jose kopijose: viena kopi
ja būtų pasiųsta ALT sek
retoriui (Dr. P. Grigaitis, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, UI.), antrą kopiją dele
gatas atsiveš į konferenci
ją. Prašoma, kad Įgaliojime 
būtų pažymėta delegato var- 
das-pavardė, jo adresas, 
draugijos vardas ir jos na
rių skaičius.

Dideliems darbams, kurie 
yra numatyti šios Amerikos 
Lietuvių Konferencijos pro- 
grame, reikės lėšų. Prašo
me tad gerb. draugijų, ren
kant delegatus, neužmiršti 
ir apie materialinį Amerikos 
Lietuvių Tarybos parėmimą. 
Draugijos, kurios dėl vienos 
ar kitos kliūties neištesės 
pasiųsti savo atstovų, turi

“Draugas” Acmo photo

Leo T. Growley paskirtai 
naujo ekonominės gerovės 
ofiso galva, šiame ofise su
jungtos pareigos BEW ir 
RFC dalių. Prezidentas Rco- 
sevellas pabarė Henry Wal- 
lace ir Jesse Jonės dėl jų 
ginčo.

progą prisidėti geru žodžiu 
ir auka.

Nereikia aiškinti, kaip 
svarbu dabar yra mams, A- 
merikos lietuviams, pareikš
ti savo balsą, kuomet karo 
mūšiuose yra sprendžiamas 
žmonijos likimas ir mūsų 
gimtojo krašto laisvės klau
simas. Taigi pasitikime, kad 
gerb. visuomenė gyvai atsi
lieps į šj mūsų ’ kvietimą ir 
pasistengs, kad Amerikos 
Lietuvių Konferencija būtų 
visais atžvilgiais sėkminga.

Amerikos Lituvių Taryba 
Vykdomasis komitetas
L. Šimutis, pirm.
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, iždin. 

Nariai:
F. J. Bagočius

So. Boston, Mass.
V. T. Kvetkas

Wilkes Barre, Pa.
Juozas Laučka

Brooklyn, N. Y.
St. Michelson

So. Boston, Mass.
Peter L. Pivorunas 

Pittsburgh, Pa.
J. V. Stilson

Brooklyn, N. Y.
Rev. J. švagždys 

Brockton, Mass.
Dr. M. J. Vinikas 

New York, N. Y.
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Pirmadienis, liepos ld, 1943

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE

Žemės ūkis

t

Šešios dešimt nuošifhčių 
pasaulio žmonių užsiima 
žemdirbyste. Devynios de
šimt nuošimčių visų žemės 
produktų skiriama maistui.

, Jeronimas ir Ona Kaz- 
ragiai ir jų d’ktė Ona

IIVincas Rėkus yra gabus 
ir darbštus veikėjas North 
Sidėje ir visoj Chicagoj.

W. J. B-tas

,1

23kl

*3t. .■‘9& ' ■>»-k“

FEDERACIJOS APSKRITIS GYVAI VEIKIA

Liepos 14 d., Aušros Var- jų metų paminėjimo Lietu- 
tų parapijos svetainėj įVy- vos pagrobimo', Dariaus Gi- 
ko Katalikų Federacijos Chi rėno dienas paminėjimo ir 
cagos apskr. susirinkimas, huvo išrinkta Ė. Samiene 

atstove į ALT konferenciją, 
kuri įvyks rūgs. 2-3 dieno
mis, Plffšburghe. ■

Katalikų Federacijos Otri- į 
cagos apskr. susirinkimai 
b’fina gana gyvi. ’riį gyvu
mą įneša tos pasitartos, ku
rios yra vykinama kas su
sirinkimas.

KotėSpoidentas

Nors buvo gana šiltAs oras, 
bet atstovų dalyvavo gau
singai. Tik nedalyvavo iš 
SLRKA Chicagos apsk., Tė
vų Marijonų Rėmėjų apsk. 
» Chicagos Vargonininkų 
Są-gos. Kitos draugijos ir 
apskričiai išdavė raportus, 
kurie išklausyti dideliu įdo
mumu.

Susirinkime visi laukė ku
nigo B. Ūrbos paskaitos. 
Kun. Urba kalbėjo iš socio
logijos. kalbėdamas apie 
žmogų priparodė. kad kaip 
tik žmogus užgimsta, tai jis 
tuojau tampa įrašytas į tris 
draugijas: į šeimą, į val
stybę ir į Katalikų Bažny
čią. Žmogus yra socialia su
tvėrimas. Kad išteaitiifti, 
aprėdyti, mokslinti, bei auk
lėti šeimą, reikalinga gana 
komplikuoto socialingumo. 
Taip žmogus socialiame gy
venime priklauso nuo žrho- 
gaus, tauta nuo tautos. Ka
talikų Bažnyčia, pabrėžė pre 
legentas, iš Kristaus pavel
dėjo galę ir teisę mokyti ir 
krikštyti. Per pirmus 500 
r įetų Katalikų Bažnyčia mo-! 
hino ir gavo teisę išeiti iš
hatakombų.’"”"' «t-_- ,

Nuo 500 iki 1500 m., Eu- 
ropoj Katalikų Bažnyčiai iš
siplėtojo ir buvo pasireišku
si visame savo grožyje. Bet 
nuo 15-to šimtmečio Bažny
čios teisės buvo pradėtos 
siaurinti.

Kun. Urba savo paskaitą 
pailiustravo ant lentos brai
žiniais. Reikia pripažinti, | 
kad kun. Urba yra gilus in
telektualas. Susirinkimas į 

kun. B. Urbai buvo labai 
dėkingas už taip svarbią pa
skaitą.

Toliau susirinkime buvo 
išklausyta visa eilė raportų 
k. a. pardavinėjimas bonų, 
visų tautų ^pageant”, dvič-

Pagerbs V. fekų
North Side. — Vinco Rė

kaus draugai ir pažystami 
surengė jam gražią puotą 
liepos 19 d., Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje, kad pa
sveikinus jį su varduvėmis 
ir taipgi su sukaktuvėmis. 
Jau penkiolika metų kaip 
jis yra “Draugo” bendra
darbis.

Miss Nancy Ring, kuri ne
seniai paskirta moterų fa
kulteto viršininke St. Louis 
universitete pirmiau tarna
vo kariuomenės moaykloje 
ten pat.

<•

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PtRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSJTMAIS

Laidotuvių direktorius — Antanas M. Phillips, telefo
nas YARds 4908.

!<
1

MOTIEJUS GRIMALIS
Gyveno adresu 919 West 35th St., telefonas YARds 5191.
Mirė liepos 15 d., 1943 m., 9:20 vai. vakare, sulaukęs 

puses amžiaus.
Gimęs Lietuvoje Kilo iš Tauragės apskričio, Pagra

mančiu parapijos, Kreivukų kaimo. Amerikoje išgyveno 
31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (ph tėvais Lhlf- 
k-evielutė); 2 pusbrolius — Juozapą Pauiiką ir Juozapą Gn- 
malį ir šeimą: pusseserę Uršulę ir švogerį Joną Rimkų ir jų 
šeimą; švogerį Julijoną ir švogefką Mabel Link ir jų šeimą; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 

So. Lituanica Avenue.
Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Pusbroliai, Pusseserė, švogerfai, Svo- 
gerka ir Giminės. —

Teita

NULIŪDIMO 41^ VALANDOJE

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHJGAGO

2202 W. Cęnnak
Road

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS 
laidotuvių Direktorius 

AŠfeULANOE fHeną Ir Nskfl

urto S»vra hkbmitage aVknfb

Tai. YARB6 1741-1742
4332-34 8OUTH ČALP0BK1A AYENUK 

feL LAFayette 0727
KADIO PROGRAMAS —8:00 tel Pirmad ir Ketvirtai tak.

9 etotiee ttfGES (1380), bu Povilu ftalflmiėru.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS--— • .. ."................
PIRMA MOTERIS KOLE

GIJOS VADOVYBĖJE
cijai ir visoms kitoms. Dė
kojam kun. Zakarauskui ir

Vieša padėka
Marąuette Park. — šir- kun. Petrauskui, A. Vitkaus- 

dingai dėkojame vtsieins, ku kui, A. Kilike vičiams, An- 
rie aplankė mukų dukrelę taninai žolynienei, Mrs. Blu- 
Onelę šv. Kryžiaus ligoni- dgon, Justine Mažeikis, An- 
nėj ir namuose. Pirmiausiai toinette Kilikevičins, Bema- 
dėkojam dr. Gallagfter už gy-' dine Lukas, Helen Paulius, 
dymą. Dėkojame sesutėms • Barbora Motiejus ir visiems 
už aplankymą ir maldas. | kitiems už aplankymą ir do- 
širdingai dėkojam seselei vanas.
Ritai, seselei Eucharištai, 
seselei RoSaritai, seselei Lu-

KREIPKITĖS PRIE MUS | 
TIESIOG IR SUTAUPY- J 
KEt AGENTŲ KOMISĄ. į

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SCTHJTCV 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

j
I

9
Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
takte

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPEYdOS
JUKŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Wdstern Ave„ CM
Telefonas GroveMll 0142

Mflsų pattrnAvttoM yra greitas, mandagus ir 
JftM flnansttkam stoviui prieinamas.

*

---------------------------------—---------
Remkite tuos biznierius, kurie 
gcusinasi "Drauge"

ITlARGUTI^r
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 14M kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

INSULUOKITĖ Savo Namus Dabar 1
SU “BL0WN IN ROCKWOOL” INSLLAVIMU 
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI • 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingus 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priorlty Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus. jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS, VALVES. MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALIŲ, TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ’.

— Pašaukit dėl Veltui Apkainavimo— •
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
"NO DRIP” ------- “NO DR4P”

$1.90 už Galioną — 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 Instilacijos, Plumbtng ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-38

MAŽEIKA
8319 LTtUANlCA A VE.

LAUKAW1CZ IR SŪNUS
2814 WEST 23rd FlACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS; 42 E. 108th 8T.
16756 S. MICHIGAN A VE. Tel. FULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

J. LIULEVICIUS
4348 SO. 6AIJFORNIA A*E. Phone LAFAYETTE 3571

L J. ZOLP
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Lietuviai kariai kovoje už U. S
k

laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
ARTISTAS-DAILININKAS AMERIKOS

Danielius J. Paulauskas

lauskai, nuo 1919 metų gy
vena Indiana Harbor. Pra
džioje jie dirbo fabrike, o 
nuo 1924 metų perėjo į biz
nį. šį grosernės-bučernės 
biznį, 3801 Pulaski Str., ir 
dabar sėkmingai veda. Uo
liai dalyvauja parapijos vei
kime ir priklauso prie kata
likiškų draugijų.

Indiana

Wash- 
Indiana 

high

* Danielius J. Paulauskas 
gimė Steger, I1L, ir pradžios 
mokyklą baigė Šv. Pranciš
kaus parapijoje, 
Harbor.

Taip pat baigė ir 
ington High school, 
Harbor. Užbaigęs
school, dar studijavo artis
to dailininko meną šv. Ka- 
roliaus kolegijoje, Peru, III. 
Iš Peru, III., persikėlė į Či
kagos Art Institutą, kur 
taip pat gilino žinias meno 
srityje.

I kariuomenę išvyko bir
želio 28 d. 1942 metais. Bū
damas įvairiose kariuome
nės kempėse, davė paišybos 
pamokas kareiviams.

Kariuomenėje buvo pa
keltas į korporalo laipsnį 
pabaigoje 1942 metų.

Jo dabartinis adresas: 
Cpl. Daniel J. Paulauskas, 
Service C—413 Inf., A P O 
104, Gamp Adair, Oregon.

Danieliaus tėveliai, Kazi
mieras ir Magdalena Pau

taverną, 
pabėgo su degtine

Chicago, III. — Į taverną, 
401 East 69th str. atėjo vy
ras ir jis kurį laiką gėrė 
vienas. Paskui prie jo priė
jo dar, trys vyrai. Barten- 
deris manė, jog bus geras 
biznis. Bet išėjo ne koks biz
nis. Visi tie keturi vyrai už
darė bartenderį ir kitus 
kostumerius užpakaliniame 
kambaryje. Keturi vyrai 
ėmė šeimininkauti taverno
je. Jie paėmę iš registerio 
kasos apie §110 ir dar deg
tinės už $200 pabėgo.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H3HNOIS

MIRĘS’ LAKŪNAS GRĮŽO NAMO

I

pvt. Theodore F. Wil- 
jo tėvas Frank Wil- 
gyvena 2906 S. 49th 

Cicero; Staff sgt. Vic-. ..

VOKIEČIŲ 
NELAISVĖJE

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 16 
dieną paskelbė 435 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
karo belaisviais Vokietijoje.

Belaisvių sąraše yra pažy
mėtos šios pavardės: lst 
class 
kosz, 
kosz 
avė., 
tor S. Wojtas, jo tėvas Al- 
bert Wojtas gyvena 824 N. 
Oakley boulevard. Atrodo, 
jog šios pavardės yra lietu
viškos.

Pirmadienis, liepos 19, 1943

X St. Žukauskienė, 646 
W. 35th St., gavo laišką iš 
Lietuvos. Laiškas parašytas 
vokiečių kalba. Rašo, kad 
motina Lapinskienė sveika, 
gyva ir gyvena toje pačioje 
vietoje Žarėnuose. Lapins
kienė keliolika metų yra gy
venusi Amerikoje, Chicago 
Heights miestelyje.

••DRAUGAS ACME PHOTO

; Tai yra scena Detroit, Mich., po to, kai Lt. John S. Frost, apie kurį prieš šešis mė
nesius buvo paskelbta, kad žuvęs, nustebino savo seseris, Jeannette ir Barbara ir jo 
tetulę, Mrs. Harriet Greene (centre), kai jis įėjo į namus nieko nepranešęs. Lt. John S. 
Frost buvo bombardieriumi Flying Fortres s, kai jo lėktuvas buvo numuštas virš Pran
cūzijos, jis grįžo į sąjungininkų bazę slaptais prancūzų požeminio veikimo keliais.

Senos kojinės karo 
reikalams

Illinois valstybėje mote
rys per pastaruosius septy
nis mėnesius padovanojo 
76,200 svarų arba 35 tonus 
senų šilkinių ir nylon koji
nių karo reikalams.

Kojinių šilkas suvartoja
mas parašiutų gamybai ir 
parako maišeliams.

Ištrenktas iš lėktuvo liko gyvas, nes 
laiku patraukė parašiuto virvutę
BUVO BE SĄMONĖS. ATGAVO SĄMONĘ LAIKU IR 
PAMATE, JOG KRENTA VIENAS ŽEMYN. TUOJAU 
PATRAUKĖ PARAŠIUTO VIRVUTĘ.

Indianapolis, Ind. — Lt. darau akis ir matau, kad aš 
Joseph Zerega, Chicago, lie- [pats vienas krentu į žemę, 
pos 6 dieną, papasakojo ste
bėtinus pergyvenimus, ku
rie prilygsta tragiškumui. 
Jis buvo ištrenktas iš bom
bonešio, krito be sąmonės 
su uždarytu parašiutu ir iš
liko gyvas.

Jis buvo vienas iš 116 su
žeistų kareivių Europos apy-

I linkėję, daugiausia iš jų bu- 
' vo sužeisti Afrikoje. Jų li
goninės traukinys liepos 5 
dieną atvyko į Fort Benja- 
min Harrison. Penktas toks 
traukinys jau atvyko į Fort 
Harrison. Ligonys buvo nu
gabenti į Billings general li
goninę.

Lt. Zerega buvo B—25 
bombonešio navigatorius ir 
jo lėktuvas skrajojo Tunisi- 
jos padangėje, kai priešo oro 
jėgos palietė jo lėktuvą. 
Chicagietis neteko sąmonės, 
kai priešas palietė lėktuvą.
KRENTA ŽEMYN *

į

Kavos reikalai
gerėja

------------
7C "D K "D Yra Geriausias Laikas Pirlrti Pirmos Rūšies 

N’amy Materijoj Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MII,LWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRLSTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet 
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Gazas sparne sprogo ir aš 
buvau ištrenktas iš lėktuvo. 
Buvau smarkiai nudegęs. 
Tuojau patraukiau parašiu
to virvutę, parašiutas atsi
darė ir laimingai nusilei
dau.”

Leitenantas nusileido, ta
čiau į priešo teritoriją ir jis 
buvo nugabentas į netolimą 
vokiečių l goninę. Ten buvo 
gydomas su kitais sužeistais 
amerikiečiais.

Vėliau amerikiečių ka
riuomenė paėmė vokiečių li
goninę ir Zerega liko vėl 
laisvas amerikietis.

Karo fronte kareivis kar
tais stebuklingu būdu lieka 
gyvas. Jis turi galimybes 
papasakoti apie šiurpius 
pergyvenimus.

Washington, D. C. — Lie
pos 16 dieną patirta, jog 
kainų administracijos parei
gūnai svarsto galimą datą 
dėl kavos nuėmimo iš racio- 
navimo sąrašo.

Kavos stamp 21 baigiasi 
liepos 21 dieną ir stamp 22 
baigiasi rugpiučio 11 dieną. 
Manoma, jog kavos racio- 
navimas baigsis rugpiūčio 
11 dieną.

Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė spaudos konferen
cijoje, liepos 16 dieną, jog 
Getulio Vargas, Brazilijos 
prezidentas, paskyrė 400,- 
000 maišų Brazilijos kavos 
Jungtinių Amerikos Valsty- 
vių kareiviams. Toji kava 
bus naudojama išimtinai ka
ro frontuose. t
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DIRBTUVĘ

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
G V AR ANT UOJ AMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

Lt. Zerega apie savo per
gyvenimus taip pasakoja:

“Kada atgavau sąmonę”,! 
— pasakė jis, — "aš buvau ’ 
prisiglaudęs prie sužaloto 
lėktuvo pusės. Lėktuvas kri
to žemėn.

“Kas tai man galvoje 
skambėjo, aš žinojau kur 
esu. Pažiūrėjau tiesiai į 
langelį ir nutariau prieiti 
prie langelio ir saugiai iš
šokti. Bet greitai krentan
tis lėktuvas žemyn pritren
kė mane prie kambario šo
no ir išsigelbėjimas buvo 
galimas tiek, kiek galima 
vaikščioti siena.

“Aš atsimenu, jog nusil
pau ir lėktuvas greitai kri
to. Paskui vėl netekau są
monės.”

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

ATVERIA AKIS
Toliau Lt. Zerega pasako

ja:
“Kada aš atsigavau, iš

girdau smarkų užimą. Ati-

nacių nagu
Vokietijoje gyveno žymus 

mokslininkas jėzuitas kuni
gas Friedrich Muckerman.

Tėvas Muckerman yra 
vienas iš tarptautinės kata
likų spaudos agentūros stei
gėjų, jis taip pat įsteigė vo
kiečių katalikų spaudos 
agentūrą. Jam pasisekė iš
vengti nacių gestapo agen
tų Munsteryje. Jis laiku ap
leido Vokietiją ir buvo atvy
kęs į Olandiją. Dabar jis 
randasi neokupuotoje šaly-

Tėvas Muckerman yra žy
mus 
kas.v • čia, 
das.

rašytojas ir moksliniu 
Naciai labai jo neken- 
nes jis nurodo jų klai-

Plieno gamyba
Britanijos imperijoje 

metus plieno pagaminama 
dvidešimt milijonų tonų, o 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių dabartinė plieno gamyba 
yra aštuoniasdešimt trys 
milijonai tonų.

per

PIRKITE KARO BONUS!

X Pranė Dabulskienė, 
4606 S. Paulina St., jau ket
virtą kartą užsiregistravo 
aukoti kraujo Ame r. Raud. 
Kryžiui. Žada ir dar dau
giau aukoti. Matyt, nori su
mušti rekordą.

X Stasys šimulis, Vyčių 
veteranas veikėjas, daug 
darbuojasi, kad šios jauni
mo organizacijos gyvybę iš
laikyti. Jai susidarė sunku
mų, kai į kariuomenę išėjo 
veik visi vyrai-narfai. Sta
sys rūpinasi, kad busimąjį 
rudenį L. Vyčių apskrities 
choras vėl pradėtų dainuoti.

X Viktoras Balanda, Fe
deracijos apskrities pirmi
ninkas, pradėjo darbuotis, 
kad Chicagos lietuvių drau
gijos kiek galima daugiau 
atstovų į Amerikos lietuvių 
konferenciją pasiųstų, 
ferencija bus rugsėjo 
3 dd., Pittsburgh, Pa., 
liam Penn viešbuty.

X Kap. P. Labanauskas, 
einąs aukštus mokslus Pa- 
sadenoj, Cal., metų pabai
goj gaus magistro laipsnį. 
Laiške redakcijai reiškia 
viltį, kad lietuviai iškilmin
gai minės Dariaus-Girėno 
žygio ir tragingos mirties 
dešimtmetį. Taip pat mus 
ragina “Drauge” įvesti "Sa- 
turday English Column”.

Kon-
2 ir
Wib

Du kaliniai surišo kepėją Bridewell 
kalėjime ir pabėgo per tvorą 

pėdų sieną, esančią 
kauntės kalėjimo. Du 
niai perlipę per sieną,
minalinio teismo namų užsi
sukime, sėdo į automobilį, 
kuris greičiausia jų laukė, 
ir pabėgo.

X Adv. F. Bagočius, SLA 
pirmininkas, gyvenąs Bos
tone, rašo, kad Naujoj An
glijoj rodoma daug susido
mėjimo rugsėjo 2 ir 3 dd 
šaukiama Amerikos lietuvių 
konferencija.

prie 
kali- 
kri-

Chicago, III. — Pereitą 
penktadienį laike pietų iš 
Bridewell kalėjimo, kuris 
randasi 2800 S. California 
avė., pabėgo du kaliniai. Pa-

Jauni unguriai
Jauni unguriai yra 

matomi taip, kad per jų kū-1 a^pahėgį'dų'kaiioiat Pal 
nūs galima skaityti spaus- Mgę kaliniai vadinasi Geo- 
dintą rastą. rge Mueller( 37 metų, 6236

So. Halsted str., jis buvo 
nuteistas birželio 20 d. vie
niems metams už apgaulin
gą gavimą pinigų, ir Thur- 
man A. Green, 23 metų, 
Seattle, Wash., jis buvo nu
teistas sausio 24 d. 
niems mėnesiams už 
mą slaptų ginklų.

Abu buvo paskirti 
kalėjimo kepykloje. Kai sar
gas užrakino kepyklą ir nu
ėjo užkandžiauti, du minimi 
kaliniai surišo kepyklos ve
dėja, atrakino su viela du
ris, pačiupo dvejas kopėčias, 
jas surišo ir pasinaudodami 
kopėčiomis perlipo per 16

per-
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Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame' Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MlAUSIASf 
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
snai ir Muzikalius Instrumen
tus.

l

JOHN A. KASS 
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617
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devy- 
laiky-

dirbti

Vienai valandai
Blountville, Ten. — Sulli- 

van kauntės apylinkės teis
mas nuteisė jaunuolį vienai 
valandai kauntės kalėjiman 
už vištų "vogimą”.

PASKIRTAS

• Draura*" Acm« photo

Chester Bowles paskirtas 
generaliniu manager kainų 
administracijos ofise.

X Antaninos Nausėdienės, 
Šv. K. A. R. Dr-jos pirmi
ninkės, sūnus Edvardas yra 
išvykęs Dėdei Šamui tar
nauti, savo kraštą ginti, o 
duktė Felicija išvyko į Pa- 
cifiko salas pas savo vyrą 
inžinierių.

X K. Sriubienė, uoli mū
sų visuomenės veikėja, rū
pestingai darbuojasi, kad 
šv. Antano parapijos klebo
no kun. Ig. Albavičlaus ju
biliejinis pagerbimas būtų 
tinkamai suorganizuotas. 
Uoliai dirba ir kiti cicerie- 
čiai veikėjai.

X Vincas Rėkus, žinomas 
No. Side lietuvių veikėjas, 
daug taip pat veikiąs mūs 
organizacijose, ruošia spau
dai savo liaudies motyvais 
sukurtų dainų rinkinėlį. Jis 
yra nuolatinis mūs dienraš
čio korespondentas, DKK na 
rys.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį "Draugas”.
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