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Šventasis Tėvas
pageidauja taikos

MADRIDAS. Is p a n i j a, 
liepos 26.—Vichy politiniai 
rateliai neva girdėję rapor
tus, jog Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII pageidau
ja, kad Italija padarytų 
taiką dabar, pirm negu 
įvyks pačios Italijos invazi
ja. Tojrie tai pranešimai pa
eina iš vokiečių okupuotos 
Prancūzijos.

Anot tų pranešimų, šven
tasis Tėvas iš naujo raginęs 
Italijos karalių paskelbti 
Romą atviru miestu, kad są 
jungininkai daugiau to mie
sto nebombuotų. v

Numetė 186 tonus

NAUJASIS PREMJERAS AMERIKOS VĖLIAVA SICILIJOS MIESTE

prašo amerikiečių duoti
?as Acme photo

jiems nešti AmerikosDžiaugsmingi Palermo gyventojai
vėliavą. Vyras dešinėje išdidžiai neša Amerikos vėliavą, kurią jam padavė amerikie
čiai kareiviai “jeep’e.”bombų ant Mundos

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS pietvakarų Pacifike. 
liepos 26. — Daugiau negu 
200 Amerikos bomberių va
kar numetė 186 tonus borA-iI 
bų ant japonų pozicijų Mun-) 
doje, New Georgia saloj.

Generolo MacArthur šta
bo komunikate daugiau nie
ko nesakoma apart to, kad 
visa apylinkė buvo smarkiai 
bcmbuota.

Šešis šimtus mylių į vaka 
rus, Australijos lėktuvai 
atakavo Gasmata aerodro
mą, Naujos Britanijos pie
tiniam pakrašty.

Vienas Amerikos bombe- 
ris pastebėjo aštuonis japo
nų transporto Laivus plau
kiančius į pietryčius. Bom- 
beris atakavo didžiausią jų 
ir matė kaip šešios 500 sva
rų bombos sprogo nepilnai 
40 pėdų nuo laivo.

Trisdešimts japonų bom
berių vakar bandė atakuoti 
amerikiečių pozicijas Rendo 
va saloje. Amerikiečių lėk
tuvai privertė juos pasi
traukti. Orinėse kovose bu
vo nušauta devyni japonų 
lėktuvai ir keturi Amerikos 
lėktuvai. Trys amerikiečiai 
lakūnai buvo išgelbėti.

Nebuvo jokių naujų žinių 
apie kariuomenės žygius 
prie Munda. Tačiau, didžio
ji lėktuvų ataka nurodo, 
kad amerikiečiams kol kas 
nepasisekė arčiau prie japo
nų aerodromo dasimušti.

Maršalas Pietro Badog
lio, naujasis Italijos milita-, 
rinės vyriausybės vadas. 
Mussoliniui rezignavus, Ita
lijos karalius jį paskyrė 
Premjeru.

Išvežė 200.000 nnncū
zų darbams Vokietijoj

LONDONAS, liepos 26.— 
Vokiečių kontroliuoj amas 
Paryžiaus radio vakar pra
nešė, kad dar 200,000 pran
cūzų vyksta Vokietijon dirb 
ti. Pranešime minima, kad 
prancūzai “tikisi,” jog vo
kiečiai dabartiniu laiku ne- 
bereikalaus daugiau darbi
ninkų. :

sprogstančiųjų bom- 
degančio Hamburgo 
ir ant lėktuvų dirb- 
Wamemunde, prie

I

I

Darbininkai gavo 
algų pakėlimus

WASHINGTON. liepos 26. 
—Karinė darbo taryba va
kar davė leidimą Goodyear 
Tire ir Rubber kompanijai 
pakelti algas 2,500 darbi
ninkams Los Angeles mies
te. Pakėlimas bus tarp pus
ketvirto ir keturių centų 
valandai. Taryba atmetė 
C.I.O. gumos dirbėjų unijos 
prašymą dar trims centams 
daugiau per valandą.

Amerika kovos japo
nus tol, kol nugalės

LONDONAS, liepos 26.— 
Elmer Davis, Amerikos ka
ro informacijų biuro direk
torius, kalbėdamas per ra
dio vakar pareiškė, kad 
Amerika baigsianti karą 
Pacifike japonų nugalėjimu, < 
nežiūrint kaip ilgai reikės 
kovoti.

/

Amerikos bomberiai raižė Hamburgą
Vokiečiai nebegali juo naudotis

LONDONAS, liepos 26.— 
Didieji Amerikos bomberiai 
vakar smarkiai atakavo Vo
kietijos gilumą. Jie numetė 
šimtus 
bų ant 
miesto 
tuvių
Baltijos jūros.

Kaip tik 12 valandų anks
čiau, anglų naktiniai bombe
riai pravedė šio karo did
žiausią ataką ant Hambur
go, numesdami milžiniškus 
kiekius bombų.

Šį ryt buvo pranešta, kad 
Anglijos didieji bomberiai 
ir vėl bombavo Vokietiją 
vakar naktį. Nepranešta nė 
kiek lėktuvų dalyvavo ata- 

užpultųjų

Atakoje ant Kiel liepsnos 
ir dūmai kilo iki 2,000 pė
dų. Iš to lakūnai spėja, kad 
bomba pataikiusi į aliejaus 
tanką.

Vokiečiai bandė dūmais 
padengti Hamburgą, bet 
stiprūs vėjai išblaškė dūmus 
ir amerikiečiai aiškiai matė 
savo atakos objektyrą.

Atakos kitur.
Tuo pačiu laiku kiti An

glijos ir Amerikos lėktuvai 
atakavo įvairias nacių pozi
cijas Prancūzijoje, Belgijo
je ir Olandijoje.

Anglų lėktuvai 
bombas tiesiai ant 
lėktuvų dirbtuvės 
dame. Jie taipgi
italus Leghorne, Italijoj.

i
numetė
Fckker

Amster- 
bombavo

Vokiečiai pradeda 
naikinti Orei miestą

MASKVA, liepos 26. — 
Vokiečių padėtis Orei mies
te labai kritiška. Rusų pra
nešimas sako vokiečiai nai
kina Orei miestą, matomai 
ruošdamiesi jį apleisti. Ru
sų kariuomenė b/ kuriuo 
momentu jį gali užimti.

Raportai iš fronte- sako 
rusų kariuomenės dalinys, 

! varydamasis į -Orei miesto 
užpakalį iš šiaurės perkirto 
geležinkelį į Bryanską.

i Vienintelis dabar išėjimas 
naciams iš Orei miesto yra 
mažas keliukas einąs į piet
vakarius nuo Orei.

Sakoma pasitraukią vo
kiečiai naikina visus kai-, 
mus. Jų padegti namai su
kėlę didelius gaisrus Orei ir 
Bryanslč apylinkių

I se.

Manoma Italija greit ieškos taikos
Nauja vyriausybė bijo civilinio karo
LONDONAS, liepos 26. — Maršalas Pietro Dadoglio, 

Benito Mussolini įpėdinis premjero pareigoms, šiandien 
paskelbė karinę padėtį visai Italijai. Uždrausta italams 
vaikštinėti gatvėmis nuo vakaro iki ryto, ir rinktis ir lai
kyti susirinkimus. Matomai nes jie gal Mussolini
tas daroma apsisaugoti nuo naudoti taikos deryboms.

Vėliausiais pranešimais iš 
Švedijos, Mussolini buvo 
naujos italų vyriausybės su
areštuotas, kuomet jis ban
dė pasprukti Vokietijon.

Apart kitų dalykų, kari
nės padėties proklamacijoj 
paskelbta dar ir sekantieji 
dalykai: teatrai ir kitos 
viešos susirinkimo vietos 
turi būti uždarytos, ginklus 
ar amuniciją negalima par
davinėti, draudžiama var
toti automobilius ar laivus 
be specialaus leidimo, visi 
gyventojai turi savo asmens 
dokumentus su savim nėšio 
ti, laikraščiams leista tik 
viena laida į dieną.

Kareiviams ir kitoms po
licinėms jėgoms liepta tuos 
įsakymus vykdyti, net su 
ginklu jeigu būtų relkalin-

civilinio karo tarpe atleistų 
fašistų ir naujo režimo pa
sekėjų.

Pasirodo vis daugiau žen
klų, kad naujoji vyriausybė, 
nors ir pareiškė toliau tę
sianti karą, tą darė vien tik 
sustiprinti savo poziciją de
ryboms, ir tuojaus pradės 
atsiklausinėti sąjungininkų 
apie taikos sąlygas. Tam 
tikslui galės patarnauti Po
piežius Pijus XII, Turkija 
ar Švedija.

Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad Anglija 
pasiruošusi kalbėti apie 
ką su naująja Italijos 
riausybe.

Mussolini nėra iki 
padaręs jokio pareiškimo 
apie savo rezignaciją. Visoj 
Europoj spėjama. kur jis ^j.auq.au jvi^u »1 iryn.,m-
dabartiniu laiku galėtų būti. ga. Visi suareštuotieji bus 
Manoma karalius ir prem
jeras neduotų jam bėgti 
Šveicarijon ar Vokietijon.

esanti 
tai- 
vy-

šiol

teisiami karinio teismo. Šie 
įstatymai nepaliečia vien 
kunigų, gydytojų ir slaugių.

miškuo-

Australija turės 
saugoti Pacifikg

CANBERRA, Australija, 
liepos 26.—Australijos Prem 
jeras *John Curtin šiandien 
pareiškė, kad Australija tu
ri būti stipri valstybė po 
karo. Tuo būdu būsią galima 
užtikrinti Pacifiko salų 
tolimų rytų saugumą.

ir

Bylius reguliuoti 
geležinkeliu autobusus

WASHINGTON, liepos 26. 
—Senatorius Wheeler prane 
šė, jog jis ruošia bylių, ku
riuo bus draudžiama gele
žinkelių linijoms operuoti 
autobusus. Manoma jo by
lius sukels ginčus Kongrese. 
Wheeler sakė jis perstatys 
savo bylių Kongresui kaip 
tik jis po atostogų susi
rinks.

bomberių 
Kiel, did- 
laivų sta- i 
Wustrow,

ko j, nė vardai 
miestų.

Kiti Amerikos 
daliniai atakavo 
žiausiąjį vokiečių 
tybos miestą, ir
25 mylias į vakarus nuo 
Rostock.

Hamburgas liepsnose.
Didieji Amerikos bombe

riai dienos metu skrido virš 
didelių dūmų kamuolių, ku
riuos sudarė didieji gaisrai 
kilę Hamburge po anglų di
delio bombavimo.

Priešo lėktuvai pakilo ko
voti su bomberiais pirm ne
gu bomberiai pasiekė savo 
taikinius, ir priešo priešlėk
tuvinės patrankos šaudė į 
bomberius, kuomet jie skri
do virš nacių okupuotų mie
stų pakeliuj į Hamburgą.

Amerikos karo aviacijos 
aštuntojo štabo pranešimu, 
bomberiai nušovę daug prie 
šo lėktuvų, tačiau, 19 bom- 
berių nebegrįžo į savo bazę.

Oficialūs 
amerikiečių 
tiesiai ant 
Hamburge,
Wurtowe. Daugiausiai bom
bų teko Hamburgui.

raportai sako 
bombos krito 

taikinių Kiele, 
Wamemunder ir

Vokietija nežinojusi 
apie Duče rezignacija

STOKHOLMAS, Švedija, 
liepos 26.—Iš įvairių davi
nių matoma, kad Vokietijoj 
nebuvo nujaučiama Musso
lini rezignacija. Tik Šį rytą 
pasirodė įtakingas Hambur- 
feer Fremdenblatt laikraštis 
su sveikinimu Mussoliniui 
jo šešiasdešimts 
kakties proga.

Danijoj buvo 
spaudoje minėti 
rezignaciją,
tas draudimas veikė ir kito- 
se nacių okupuotose valsty
bėse.

Vis dar yra tam tikro pa
grindo abejoti ar tikrai įvy
ko raportuotas Hitlerio su 
Mussoliniu pasitarimas, šve 
dijos laikraščio koresponden 
tas Berlyne pranešė, kad 
Vokietijos laikraščiuose nie
ko apie tai nebuvo rašyta.

metų su

uždrausta 
Mussolinio 

Nežinoma ar

•ako ru- 
dasivarė

Vėliausios žinios 
sų kariuomenės 
nuo 2'6 iki 5* mylių arčiau 
Orei, nežiūrint vokiečių kon
tratakų ir didelių lietų. Vi
suose sektoriuose raportuo
jama didelės nacių kontra
takos. kurias rusai atrėmė, 
užmušdami 2,300 vokiečių.

Ašies kariuomenės suspaustos kampe
Amerikiečiai žygiuoja Messina link

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 26. 
—Šios dienos pranešimas sako sąjungininkų kariuomenės 
vis daugiau spaudžia priešą visuose sektoriuose. Ašies 
kariuomenės dar rodo šiek tiek stiprumo šiaurrytinėj Si
cilijoj.

Amerikiečiai baigė užimti vakarinę Siciliją, ir suėmė 
dar 7,000 belaisvių, jų tar
pe šešis Italijos generolus 
ir vieną admirolą. Iš viso 
10 generolų ir du admirolai 
yra pasidavę sąjunginin
kams.

gininkus Sicilijoj.
Vokiečių valdomas Vichy 

radio pripažino ašies kariu o 
menių apsupimą Sicilijoj. 
Anot jų pranešimo, numato
ma paskutinieji mūšiai už 
Siciliją, ir nežinoma ar ašies 
kareiviai centralinėj Sicili
joj paspės pasprukti iki ry
tinio pakraščio.

Kiti Amerikos septinto- 
tos armijos daliniai žygiuo
ja į rytus Messina link.

Aldžyro radio pranešimu, 
sąjungininkai užėmė Cefa- 
lu, 50 mylias į rytus nuo 
Palermo. Sąjungininkų šta
bas šios žinios nepatvirtino. 

Priešinasi kanadiečiams.
Kanadiečiams varantis į 

pranešimas sako kad jie lė
čiau žygiuoja pirmyn dėl 
didelio ašies priešinimosi.

Į pietus nuo Catania. 
ašies apsigynimo centro, 
anglų aštuntoji kariuomenė 

Iš LONDONO. — Vokie- pranešė apie jų patrolių sek

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ORAS
Giedra. Vėsu iš ryto.

IŠ ITALIJOS. — Numa
toma, kad naujasis Premje
ras Badoglio visiškai pri-1 rytug įg centralinės Sicilijos 
baigs fašistų organizaciją.

Iš WASHINGTONO —
Laivynas pranešė, kad Ame 
rikos lėktuvai dar 10 kartų 
atakavo japonus Kiška sa
loje.

Sąjungininkai be perspė
jimo iš oro puola ašies po
zicijas. šeštadieny buvo pa
degta Milazzo, ašies prie
plauka į vakarus nuo Mes
sina, Buvo nušauta trys 
ašies lėktuvai, ir dingo vie
nas sąjungininkų lėktvas.

čių bomberiai šiąnakt ata
kavo Angliją.

IŠ ŠVEDIJOS. — Prane
šama, kad Mussolinis dabar 
randasi Italijos kalėjime.

IŠ WASHINGTONO. — 
Užsienių reikalų sekretorius 
Cordell Hull sakė Italija 
turi besąlyginiai pasiduoti 
sąjungininkams.

mingus veiksmus.

Oficialiai spėjama, kad 
Sicilijos šiaurrytiniam kam 
pe randasi suvirš trys vo
kiečių divizijos, ir trys ita
lų divizijos. Dalį tos kariuo
menės ašis pristatė į Mes
sina iš Italijos bandydami 
kaip norint sustabdyti sąjun

Nužudė 100 šeimų už 
globojimą amerikiečių

CHUNGKING. liepos 26. 
—Rytinėj Chekiang provin
cijoj japonai išžudė maž
daug 100 kiniečių šeimų už 
tai, kad padėjo amerikie
čiams lakūnams, kurie buvo 
priversti nusileisti toj apy
linkėj po to, kaip bombavo 
Japoniją praeitais metais.

PIRKITE KARO BONUS!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
KVIEČIAME RINKTI DELEGATUS į KONFERENCIJĄ

Rugsėjo Septemberio 2 ir dato kopiją neatidėliojant 
3 d.d. Pittsburghe, William pasiųsti ALT centro sekre- 
Penn Hotelio svetainėje, į- toriui <1739 So. Halsted St., 
vyks Amerikos Lietuvių Ko- Chicago, UI.), 
nfereneija. Belieka beveik Prašome taip pat neuž
tik vienas mėnesls laiko de- miršti ir apie finansinę pa- 
legatams išrinkti. Todėl ra
giname visus veiklius žmo
nes lietuvių kolonijose su
krusti.

Konferencija turi būti di
delė ir įspūdinga, kad ji 
duotų gerų vaisių. Ameri
kos Lietuvių Taryta ir jos 
įgaliotas Rengimo Komite
tas, iš savo pusės, deda vi
sas pastangas, kad būtų pa
ruoštas gražus ir konstruk
tyvus darbų programas.

Amerikos lietuvių organi
zacijų, kolonijų komitetų ir 
laikraščių atstovai susirinks 
Pittsburghe pareikšti mūsų 
vieningą pasiryžimą remti’ 
karą iki visiškos Jungtinių 
Tautų pergalės — ir kartu 
aptarti būdus padėti Lietu
vai atgauti nepriklausomy-i 
bę.

ramą Amerikos Lietuvių Ta
rybos darbui dėl Lietuvos 
išvadavimo.

I
Pirmą konferencijos die-

— rugsėjo 2 — vakare.
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Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Policija 
bandė

Jj’ermainytas 
vardas ir 
adresas

N. KA5TEK, sav.

MONARCH L1QUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 60o4

EXTRA! EXTRAl

DR. S. VVEINE, O.D.
Sacket’s Harbor, N. Y., USONCCS klūbe, rodoma mada. Prizą mados laimėjo tame 

klube Sally Phillips (viršuje). AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI j 

i 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

ko anksti rytą.
Motinos, įkvėpkite savo 

dukroms atsargumo jausmą. 
Tegul jūsų dukres būna at
sargios neaiškų vyrų ran
kos pamojimui.

Daugiau atsargumo ir 
žvalumo

Chicago, I»l. — 
pereitą sekmadienį
nustatyti asmenį kuris bu
vo įsiviliojęs 9 metų mergai
tę, iš šiaurės vakarų Chica
gos, į savo automobilį. Mer
gaitė pareiškė, jog ji buvo 
pakviesta vyro į automobilį 
pavežimui, netoli Cicero ir 
Lawrence avenues. Tai įvy-

. . t z B < f t J?

F
*>. AM r■■r. V būta. Antri metai, kaip jie 

čia kankina galvijus, neduo
da ramybės žmonėms. Na
minių musių kaip ir nėra.

Kasdien šiuo tuo esu už
imtas. Bet dienos atrodo il
gos. Chicagoj man buvo at
virkščiai. P. Tumasonis

ną
bus bankietas delegatams ir 
svečiams. Tikietai kainuos 
$3.50 asmeniui; jie turi būt 
užsisakyti iš anksto per 
Rengimo Komitetą Pitts
burghe (119 South 22nd St.) 

Būtinai reikia taip pat iš 
anksto rezervuoti sau kam
barius viešbutyje, kad būtų 
užtikrinta nakvynė. Kainos 
William Penn Hotelyje to
kios : pavienis kambarys
$3.85 (ir brangiau); kamba
rys su dviem lovom $5.50 
(ir brangiau); kambarys 4- 
5 žmonėms nakvoti tik po 
$2.00 asmeniui. Rengimo ko
mitetas kambarius delega
tams paims, bet reikia ne- 
sivėlinti jam parašyti.

Delegatams patartina bent 
už kelių dienų prieš išva- 

i žinosiant iš namų (juo anks
čiau, juo geriau) apsirūpin
ti geležinkelio tikietais, ypač: 
tiems, kurie nori gauti vie
tą Pullmane.

i į f K|Ii «1 MBIBĮ ■ R
‘ aį

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

J

Galimas daiktas, kad iki 
karo pabaigos mes jau dau
giau nebegalėsime įvažiuo
ti ir bendrai apsvarstyti 
brangius mums kiekvienam
reikalus, nes karui progre-, 
šuo jant, didėja transporto 
sunkumai ir kitokios neiš
vengiamos kliūtys. Taigi ši
tą progą privalome išnaudo
ti ko pilniausiai.

Delegatų rinkimo taisyk
lės jau buvo plačiai paskelb
tos ir čia jų nebeuartosime. Į patogumais. 
Bet prašome draugijų vai-! kekį vargą 
dybas: kai tik delegatas bus čia 
išrinktas, tuojau parašyti frontuose — ir kokioje bai-
jam mandatą ir vieną man- šioje padėtyje yra mūsų tė-

Nereikia paisyti, jeigu 
ruošiantis kelionei arba ke
liaujant teks susidurti su 
kai kuriais

* r laiškas buvusio "draugo" redaktoriausvai, giminės ir 
okupantų letena arDa ištrė
mime!

Mes trokštame, kad po tų 
vargų ir kančių ateitų ge
resnė gadynė visai žmonijai 
ir mūsų gimtajam kraštui.

Tad visa demokratiniai 
nusiteikusioji lietuvių visuo
menė, kuri brangina šios ša
lies laisvę ir geidžia laisvės 
Lietuvai, yra kviečiama į 
talką — kad Amerikos Lie
tuvių Konferencija Pitts- 
burghe būtų visu šimtu nuo
šimčių sėkminga!

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vykdomasis Komitetas: 
Leonardas šimutis, pirm. 
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, iždininkas.

3J< VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu.i 10 ryto iki 6 vak
m Antrai ’i- Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
[tj šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutari}

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Atsisveikinus su maloniu Smagu čia gyventi. Tyras 
“Draugu”, vieną savaitę oras. Dienomis šilta-, naktys 
praleidau Chicagoj. Paskui vėsios. Arti New Lisbon 
nuvykau į naują gyvenimo miestelis. Yra katalikų baž- 
vietą. Atvažiavo sūnus, žen- nyčia, kurioje pamaldos tik 

kas antras sekmadienis į- 
vyksta. Mažai katalikų. Pro 
miestelį eina upe, kurioje 
yra vietų ir meškerioti. Uo
dų — nepaprastai daug. Vie
tos žmonės pasakoja, kad 
seniau tiek daug uodų ne-

Tet CANal 6122

DR. BIEŽIS
DR. STRIKOL’iS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFIŽb VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YAEdi 4787 
Karnų tat PBOipect 1930

tas ir kiti pažįstamieji po
rai savaičių vasaroti. Per į 
dvi savaites tad ir nebuvo 
man laiko ir noro parašyti 
laiškų savo mylimiems prie- 
teliams. Tad dabar rašau ir 
labai atsiprašau, kad vei
kiau negalėjau parašyti. Ir

GYDYTOJAS IR CHIRŲRGA8

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
' 3241 West 66th Place

Tel. REPubiic 7868

susidurti 
karo laiko ne-

Atsiminkime, 
ir pavojų ken- 
jaunimas karomūsų

t 
i

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

IIh

ĘERLAND'S
MALEVOS TR SIENOMS 

POP1ERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUkIAI 
POPIERĄ APKARPOM DYKAI

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

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus sav® ap
dėvėtą parlor setą nemeskite ą 
lauk, paduokite Rooct- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin 
Ūmas visokių 
spalvų apdan.
galų.

t

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

--------------------------------------------------------- >
DIDUTIS IŠPARDAVIMAS MUSU 1 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- i 

LUNIU INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR ! 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL I

TŪBOS, CLARINETAL TROM
BONAI, SAKAJPHONES FLUTES 
su "cases” — $35.06, $37.50.
$46.00 ir 476.0*. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, S^>A- 
NIŠKI MANDOIaNAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJCfe — 
$6.60, 18.60, $12.69 iki $36.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 ir UU.CI. BASO U2- 
DENGALAS — $11.40. 8MICE- 
LIAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
AMS BASASIS, VIOLAS 'IR CEL- 
LO — $1.60, 4>.4». 46 00, 410.00 
ir $16.90. Striūna* dėl vhnj virt 
minėtu instrumentų, BAS8 ir 
ŠNARE DRUMS — $14.50, $2«.«», 
$35.00 Ir $60.00. PKDAL8, HI- 
BOYK CTMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS p*t*iaaB*l jvm* palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarln*- 
tams, Trifiboms, Sazaphones ii 
taipgi 8muikoms ir Ouitarama

tGOIAJSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 MaxweU St^ Chicago

K

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Nebūkit mipui- 
iioti n-r*iM0«ta 
p*klnklla.la. Gy
venkit lIuoM na* 
patrūkimo Mdoa.

O 1 A L —

— teikta — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS t

— kuris —
Specializuoja 

Tame!

t

/

— 8 P E
Iškirpkite šj skelbimą. Ir prtdno- 

ktte mums pirm 3® dtenų laiko Ir, 
mes suteiksim* jums"
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IfiMANKftTIMMĄ
Msą Skilvio MuMkulu TrartmesU*.

NĖRA KO GENESNIO UŽ

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEŽON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DTVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTAIS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Offeaa k Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

T* viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokit* jas. leisdami 
ttegsamtnvotl ja* modernSktauria 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
•S METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
vteą aky* ttenpinaa. ..

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

„ opTOMKinmAi 
1801 So. AsH&nd Avenue 

rsrgy l«-to* r*WsnSit ŪA>AL Mik. CMcngc 
oowo TAJLAJTDOS: 

Kasdien 1:16 a. m. iki 4:M p. m.
TrsdteA ir MMML «rt« a. a*, 

iki T;M y. m.

TaL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Beūdencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
5—8:30 P. MOfiso vaL: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutarti

DR. A. J. BERTASH
D V TOJAS C H1RURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36 
756 West 35th Street

TeL CANal 0267
Rez. teL: PROspect 6659

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

Roddendja: 6600 So. Artemin Are 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

8 iki 9 vnl. vakar*

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO •

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago, IR
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

Rak™ artfan tais pagal ruritarimv
VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sakm. tik suaitariuA

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

tok

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

ir 
taa

>-
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Auksinis jubiliejus

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS" HFI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

proAukcijos 

produkcijos
r

savo darbą.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS

VYRAI IR MOTERYS

Gegužės 16 dieną Šv. Ka
zimiero bažnyčioje įvyko re
tos iškilmės: 61 kuopos są- 
jungietė Julija ir Antanas 
Neverdauskai, seni mūsų ko 
kolonijos gyventojai, šventė 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Jubiliatų inten
cija atlaikyta suma, per ku
rią abu priėmė šv. Komuni
ją, o klebonas suteikė pa
laiminimą.

J. ir A. Neverdauskai ta 
proga turėjo iškilmingus pie 
tus savo gražiame name. Pie 
tuose dalyvavo vienturtė 
'duktė Teresa Mazena su šei
ma iš So. Chicago, brolis 
Boleslovas Talakauskas su 
žmona iš Indiana Harbor, 
Lopetų šeima iš Gary, kle
bonas kun. J. S. Martis ir 
daug vietos draugų.
Dovanos

Jubiliatams sudėta linkė
jimų ir brangių dovanų. Y- 
patingą dėkingumą reiškia 
už aukso kryželį Lopetų šei
niai ir labai brangi*, auksu 
puoštą Jėzaus ir Marijos pa
veikslą, kurį dovanojo bro
lis ir brolienė Talakauskai.

J. ir A. Neverdauskai yra 
simpatingi ir susipratę žmo
nės. Abu kilę iš Kauno mies
to. Rusų laikais A. Never
ti luskas užėmė aukšto “či- 
nauninko” vietą Kaune. Vė
liau abu atvyko į Ameriką, 
į Gary. čia priklauso prie

Jubiliatai J. ir A. Neverdauskai

Šv. Kazimiero parapijos, y- nas ir jos augintinis Edvar- 
ra savininkai gražių didelių! das Pranaitis, Onos Pažerie-' 
namų. Taip pat yra nariai nes sūnus Joe, Mary Fedor- į 
vietos katalikų draugijų.

J. Neverdauskienė yra są- 
jungietė viena iš pirmųjų 
(turi No. 3 narystės). Pri
sirašė 1925 metais.

Jubiliatai puikiai išrodo. 
Yra stiprios sveikatos, pilni 
džiaugsmo ir energijos. Ma
lonu juos sutikti, o dar ma
loniau yra namuose daly- j 
vauti.

Vietinės
t tęs linki

’s sveikatos

chak sūnus John, Onos Pet- 
raitienės sūnus Pranciškus, 
Elzbietos Valėnienės augin
tinis Dan Blazavičius tar
nauja kariuomenėj. J. Rū
kas yra kapitono laipsnyje.

Korespondentė

*DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

Turret Lathe Operatorių
KARO DARBUI

PRADINE ALGA UŽ 60 VALANDŲ 
SAVAITĘ:

Dienomis—$70.70 su
bonusu;

Naktimis—$84.70 su
bonusu.

Turi mokėti sustatyti
Puikios darbo sąlygos. Geros pro
gos pakilti. Bus ir po-karinio pas
tovumo.

VANDERCOOK & SONS
900 N. KILPATRICK

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAS

Su nemažiau 5 metų pritvrimu. 
Nuolatinis darbas jei tiksi.

THE AMERICAN PERFORATOR
COMPANY

625 W. Jackson—Hay. 1730

kuopos sąjungie- 
Neverdauskams 
ilgai džiaugtis 

šiuo jubiliejumi.

Londone organizuo
jamas komitetas Pa- 
balčio Tautoms Gelbėti

Sėkmingas balius

(LKFSB) Anglijoje ple
čiasi bendradarbiavimas tar
pe ten gyvenančių Baltijos 
valstybių žmonių. Birželio 
21 d. Londone įvyko Londo
no Lietuvių Federacijos Ta
rybos posėdis, kuriame da
lyvavo beveik visų lietuvių 
organizacijų valdybos. Nu
spręsta pritarti steigimui 
komiteto Pabalčio Tautoms 
gelbėti. Į tą būsimą komi
tetą Londono Lietuvių Fe
deracija parinko tris atsto
vus: Petrą Bulaitį, kuris be 
to yra Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas, Kazį Valaitį, kuris yra 
Londono Lietuvių Federaci

Mūsų sąjungietės mėnuo! 
atgal surengė sėkmingą ba
lių su programa, kuris davė; 
pelno virš 80 dolerių. Balius 
buvo ruoštas seserų naudai, 
jų namo ištaisymui.

Komisijoje pasidarbavo 
pirm. Mary Radis ir Elzbie
ta ValėknieųjL Darbininkės 
buvo Ona Šimkus, Marijona 
Klimaitienė ir Joana Ka
minskaitė. i

Programą išpildė mūsų 
vaikučiai ir Dorothy J. 
Dancing School.

DIDELIS
Budriko Moderniška Krautuvė

1^- ■

Pasirinkimas
Namams Reikmenų, Garų 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 vasarinj 
išpardavimą.

Detroite
I

Mūsų kuopos narės Vivija 
Kaminskienė persikėlė į 54. 
kuopą. Detroit, o Mary Lips- 
kienė taip pat dabar gyve
na Detroite pas sūnų, žada 
išbūti visą vasarą.

I

Jos. F. Budrik ,lnc.
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEJę—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

ARC WELDERS

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA
WELDERS PAGELBININKŲ

CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO
DARBININKŲ

MAŠINŲ MOKINIŲ 
NEREIKIA PATYRIMO

Moderniškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla, žemos maisto kainos.

jos Tarybos pirmininkas ir Kari7-‘on’-enėj 
Aleksandrą Rudzevičių, vy
rų savišalpos draugijos “Vie 
nybės” sekretorių. Estai ir 
latviai iš savo pusės paren
ka savo draugijų įgalioti
nius. Svarbiausis busimojo 
komiteto uždavinys bus pa
dėti Baltijos tautoms — lie
tuviams, estams ir latviams 
— atkovoti savo nepriklau
somybę, teikti joms moralę, 
kultūrinę ir medžiaginę pa
ramą.

Sąjungiečių Zofijos Komi- 
tienės kuopos raštininkės sū 
nūs Bernardas, kuopos ižd. 
Onos Rukienės sūnus Justi-

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL. 1000 kil., Nedėlios vaka
re — 9-tą valandą.

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Telegrama iš Sibiro
(LKFSB) Gauta telegra

ma iš Sibiro. M. Peškaitie- 
nė prašo paieškoti Nelly 
Shilz, kuri gyvenusi Cleve- 
lande. Nelly Shilz ar kas 
apie ją žino, prašomi kreip
tis į “Lietuvių žinių v re
daktorių, gaus platesnių in
formacijų.

t

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Labai gero« rflšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais ark* 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN t

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 471 h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
%

Lion Mfg. Corp. 
100% karo fabrikas 

REIKIA TUOJAUS 

Brown and Sharpe 
Set-up darbininkų 

Opereiterių 
Ir mekanikų 

Toolšių išdirbėjų 
Tool eutter-grinders 

Cutter & flat tool 
Grinders 

Inspectors 
irgi 

Neišlavintų Vyrų 
abelniems mašinšapės 

darbams mūsų švariame 
moderniškai įrengtame 

fabrike.
KREIPKITĖS TUOJAUS:
LION MFG. CORP.

2640 BELMONT

PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

PANTRY MERGINŲ
Prityrusių, rengime saladų; reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
IACQUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

REIKIA

(2700 WEST — 3200 NORTH)

Elektrikinių motorų taisytojo tr pa- 
gelbininko — irgi mašinisto ar ma
šinisto pagelbininko svarbiam karo 
darbui. Gera alga su ligos apdrauda 
veltui.

Ther Electric and Machine Works
17 So. Jefferson.

VAIKINŲ
16 metu ar suvirš prie warehouse 
darbu. Svarbi pramonė, patyrimas 
nereikalingas. Gera mokestis. At
neškit gimimo liudijimuv. Ateikite 
gatavi stoti nri° daroo. Klauskite 
dėl George Barth.

lst FLOOR — 841 W. CERMAK

73c 
kai 
St.

ANGLU' DARBININKŲ
j vai., pastovūs darbai (2 blo- 
i vakarus nuo užbaigos Lake 

“L").
BARR & COLI.TNS

7459 Franklin St.

RAKANDŲ FINISHERS 
IR 

ELEVATOR VYRŲ 
PASTOVŪS DARBAI 
GEROS VALANDOS 

Atsišaukit 3-čiam aukšte.

LOGAN DEPT STORE
Milvvaukee & Dlversey

HELP WANTED — MOTERYS

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

Išmokite dirbti prie Vertical Tur- 
Į ret Lathe — Blanchard Grinders
— Horizontai Boring Mill ir kitų 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS

! nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine.

2100 S. 52nd AVE.—CICERO, ELL.

SCREW MAŠINOS OPERATORIAI 
Warner - Swasey, prityrusių. 100% 
Defense darbas, gera transportacija 
su overtime dienomis ar naktimis. 
Matykite: Mr. Holther.
Nat’l Stamping and Electric Work.s 

3212 W. Lake — Kedzie 2968

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI
Mes turim labai gerų darbų pui
kioj dirbtuvėj kur jūs galėsite 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiai3 žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

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

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th ST.

4>

DARBININKŲ REIKIA
Tvirtų, unijos mokestis. 90c 1 vai., 
laikas ir pusė už vlršlalkj. dvigu- 
binsis mokestis už šventadienius 
sekmadienius.

TEL. STEWART 00$ 1.

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

- Merginos 
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

ir

SVARBUS KARO IR 
PO-KARO DARBAI 

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

1. Vieta patogi pne “Loop.”
2. Malonios darbo sąlygos.
3. Pienuoti algos pakėlimai. 

Apmokami šventadieniai. 
Apmokamos atostogos. 
Apmokami poilsio laikotarpiai.

Atsišaukit j

OTARION, INC.
442-448 N. Wells — 6th

Vyry ir Moterų 
Apvalymo darbui 

Naktimis * 
Pilnam ar trumpam laikui 

Duosni alga

HARRIS TRUST
AND SAVINGS BANK

115 W. MONROE—ROOM 814

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieii West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage
4150 N. Knox Avė

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atslšau- 

‘ *.......................... tkitę asmeniškai nuo 8:80 ryto IkJ 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

4.
5.
6.

Floor.

MOTERYS
IR MERGINOS

STOKIT Į
KOVĄ DABAR!

Patyrimas Nereikalingas 
SVARBUS KARO DARBAI 

$29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaitę, siūlom liberalius 
bonus ir isidirbimo 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 CO.
28 N. Loomis St.

MERGINŲ — MOTERŲ
SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
55 centai į valandą pradžiai 

Patyrimo nereikia 
Mes išlavinsime kaipo: 

Armature Winders 
SOLDERERS 

TESTERS 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

FRACTIONAL MOTORS 
1501 N. Halsted

X-

CO.

MERGINOS 
MOTERYS 
Prityrimo nereikia;

Lengvas darbas.
Gražiame, šviesiame fabrike 

SVARBUS KARO DARBAS 
Atsineškite gimimo liūdymus

Majestic Radio
& Television Corp.

2600 W. 50th ST.
Atidaryta kasdien 8 vai. ryte 

iki 5 vai. vakare.

TARNAITĖS T.R 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu 
kitę

po trumpos tarnystės. Atsišau- 
prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. Wabash

VIRĖJA LR INDŲ PLOVĖJA

Reikalingos BANKO RĘSTA RANE 
kuris aptarnauja 200 kostumerių. 
Sekmadieniais ir banko šventadie
niais nereikia dirbti. Norim gauti 
ir Counter darbininkų.

CENTRAL NATIONAL BANK
728 Roosevelt Rd.

PABDAVTMUI

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

4 fletų apartmentinis namas ant 
kampo 6 6-tos ir Fairfield Avė. Mo
derniški {rengimai su tabletop gas 
rangės, elektriniais šaldytuvais ir 
taip toliau. Kreipkitės prie savinin
ko telefonu: PROSPECT 3078.

Šuo išvyko į karą
Vienas Chicagos jaunuolis 

įstojo į Dėdės Šamo armiją 
netrukus prieš Pearl Har
bor užpuolimą. Jis namie pa
liko šunį, kurį buvo užsiau
ginęs. Jie buvo neperskiria
mi draugai.

Kai jaunuolis išvyko į ar
miją, šuo pasigedo savo šei
mininko. Jis dažnai žiūrėjo 
pro langą ir laukė grįžtant 
šeimininko, šeimininkas jau 
nebegrįš, jis žuvo Guadal- 
canal kovoje, spalių 16 die
ną. 1942 metais.

Jaunuolio motina šunį įra
šė į karo tarnybą. Ji tarė: 
“Gal tas šuo galės gelbėti 
kitų jaunuolių gyvybes”.

HURLEY MACHINE CO.
GREITAI REIKALAUJA

MOTERŲ DIRBTI ĮVAIRIUS FAB- 
— PRITY-

FABRI- 
GERA

Balana lašiniuose
Vienuoliktame amžiuje 

Anglijoje apšvietimui kam
barių, vietoje žvakės, varto
jo balaną įsmeigta į lašinius.

Pirmas žvėrinčius

RIKO DARBUS. NEREIK 
RIMO. MODERNIŠKAS 
KAS. YRA VIRŠLAIKIO. 
ALGA.
Dirbančios svarbius karo ___

pilnu laiku neatsikreipkite 
Atsineškite pilietybės ------

SAMDYMO OFISAS ATDARAS
Nuo pirmad. iki šeštad. tarp 8 

vai. ryte ir 4:30 popiet.
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
2145 S. 511 h Avė.—Cicero, I1L

darbus 

liūdimus.

Amerikos kontinente pir
mą žvėrinčių įkūrė Andrew 
Downs iš Halifax, Nova 
Scotia, 1847 metais.

Velnio bokštas
The Devil’s Tower (velnio 

bokštas), kuris randasi Wy- 
oming valstybėje, yra susi
daręs iš vulkaniško akmens 
bokšto formoje.

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

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be tarinio. (“Raomu- 
va”). t

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

Jei kelias į Dievą tikraą 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

PIRKITE KARO BONUS!

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.
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Karo pabaigos pradžia

MUSSOLINIUI -PASITRAUKUS”
Jungtinės Tautos į dulkes sudaužė visas Mussolinio 

svajones ir planus. Sutriuškino jo steigiamą imperiją, 
paėmė kelias Viduržemių jūrų salas, baigia užkariauti 
Siciliją, gerokai apkūlė pačią Italiją ir, pagaliau, grie
bė fašizmo siaubui už gerklės.

Mussolinio pasitraukimas iš diktatoriaus vietos reiš
kia fašizmui galą.

Pranešimuose pasakyta, kad Mussolinis rezignavo. 
Tačiau teisingiau būtų pasakyti, kad jis buvo privers
tas pasitraukti, nes nebepajėgė išvalgyti tą košę, ku
rios tiek daug jis savo puikybe ir pagoniškais .užsi
mojimais italų, tautai privirė. .,
ŽADĖJO DAUG, BET NIEKO NEDAVĖ

I ' > .Jis su savo jtfodmarškiniais fašistais kankino Itali
ją per suvirš dvidešimts metų. Žadėjo daug, bet nieko 
nedavė. Pradžioj žmonės kantriai kentėjo, nes tikėjosi, 
kad vis tik fašizmas, tiek daug žadėjęs, šį tą turės 
duoti. Kas tos kantrybės neturėjo ir mėgino kritikuoti 
Mussolinio politiką ir jo socialinę bei ekonominę prog
ramą, tas buvo pavaišintas kulka į kaktą arba visą 
gyvenimą puvo kalėjime. Vietoj gerovės žmonės vis 
į didesnį vargą grimzdo; vietoj laisvės — storesniais 
belaisvės retežiais buvo apkaustyti. Piliečių ne tik po
litinės teisės buvo prismaugtos, bet jie nebeturėjo nei 
kultūrinio, nei religinio veikimo, nei spaudos laisvės.
TAUTĄ PAPLUKDĖ KRAUJUOSE

Supančiojęs italų kojas ir rankas, Mussolinis pra
dėjo eiti prie realizavimo savo svajonių — imperijos 
steigimo. Prie to einant, jis panardino Italiją į kraujo 
ir ašarų klanus, puldamas Etiopiją, smogdamas peiliu 
į Prancūzijos nugarą, duodamas šimtus tūxstančių 
jaunų italų Hitlerio imperialistiškiems tikslams.
HITLERIO MOKYTOJAS ,

Reikia neužmiršti ir to, kad Mussolinis buvo vyriatf- 
siu Hitlerio inspiratorium organizuoti Vokietijos po
žemių elementus ir juos ruošti pasmaugimui Vokieti
jos demokratijos, kuri po pirmojo pasaulinio karo ten 
buvo pradėjusi neblogai veikti. Mussolinis išmokė Hit
lerį! laužyti įstatymus, žudyti savo politinius priešus, 
smurto keliais veržtis į valdžios viršūnes.

Mussolinio nelaimei — Hitleris pralenkė savo moky
toją ir jį padarė savo čebatvaliu. Jis pasidarė Hitlerio 
bernu. Visa Italija buvo priversta aklai pildyti na
cių užgaidas. Pačius gyvybiškuosius italų tautos sy
vus Vokietijos naciai baigė iščiulpti.
TAI BUVO PERDAUG

Ir kai Jungtinių Tautų karo jėgos ėmė veržtis prie 
pačių Italijos vartų, kai amerikiečių ir angių lakūnai 
bombonešiais raižė surakintos, pavergtos, nacių vasale 
paverstos italų tautos padanges, tai jau buvo perdaug. 
Italai nenorėjo karo, o čia prieš savo valią turi ka
riauti ir kraują lieti... dėl Hitlerio pragariškų, imperia- 
listiškų ambicijų realizavimo.

Todėl, trūko žmonių kantrybė. Jie, žinodami, kad 
sąjungininkai veržiasi Italijon ne tam, kad juo3 pa
vergti, bet kad iš fašizmo rėžimo išlaisvinti, buvo pa
siruošę revoliucijai. Mussolinis dar bėgo pas savo “mo
kinį” Hitlerį pasitarti, pasiguosti, pagalbos paprašyti, 
bet grįžo nusivylęs ir kito kelio jam nebebuvo, kaip 
tik pasitraukti, atiduodant valdžią karaliui, kurį jis 
laikė vergu per dvidešimts vienerius metus.

FAŠIZMO GALAS

Muilinis pasiraukė pralaimėjęs, nusivylęs. Su jo 
pasitraukimu griūva ir fašizmas. Bet tai dar ne viskas. 
Jis ir visi fuistiį v^dai turės atsiskaityti už visus kru

vinuosius, smurtiškus darbus, už įvėlimą Italijos į ka
rą, ir, apskritai, už šį antrąjį pasaulinį karą. Jei jų 
nenubaus pati italų tauta, baus jungtinės tautos.
KAS TOLIAU

Vyriausią valdžią Italijoj dabar turi karalius Vikto
ras Emanuelis. Ministru pirmininku jis paskyrė fašistų 
priešą gen. Badoglio, kuris vis tik pasisažo už toli
mesnį kariavimą.
• Tačiau, taikos ištroškusi italų tauta čia nesustos. 
Galimas dalykas, kad ji vers šalin gen. Badoglio ir net 
patį karalių, jei jie nevykdys jų valios, nedarys atski
ros taikos su santarvininkais.
TAS PATS LAUKIA IR HITLERIO

Nežinia tik, ką dabar Hitleris darys. Gali būti, kad 
jis dar mėgins savo naciška ranka ilgiau palaikyti Ita
liją kare. Bet ir jo jėgos jau yra nusilpusios. Italų su
kilimai, dar didesni santarvininkų karu žygiai, invazi 
ja Italijon, greit juos prives prie besąlyginio pasida 
vimo.

Tad, Mussolinio ir fašizmo žlugimas tikrai yra reikš
mingas įvykis. Tai yra didelis italų moralinis laimėli- 
mas ir santarvininkų laimėjimas. Tai yra ryški siu 
karo pabaigos pradžia. Dar šiais metais ir su Hitleriu 
gali atsitikti tas, kas atsitiko su jo mokytoju Musso- 
liniu. Juo greičiau, juo geriau. Mažiau bus kraujo pra
lieta, mažiau turto sunaikinta ir greičiau Europa iš
laisvinta.

1—-—----------------------------
Iš Mūsų Veikimo Centro

Iš Federacijos Centro Raštinės 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

-------- —-----------------------------------
A.L.R.K. FEDERACIJOS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS •

A. a. kun. J. Lietuvninkas'
Šiandien laidojamas a. a. kun. Juozapas Lietuvninkas, 

Šv. Alfonso parapijos, Baltimore, Md., klebonas, mi
ręs liepos 22 d.

Velionis, kaip vakar trumpoj korespondencijoj buvo 
pranešta, buvo sulaukęs 78 metų amžiaus. Kunigu į- 
šventintas 1893 m. gruodžio 23 d. Tuoj buvo paskirtas 
darbuotis Baltimorės lietuviams ir dėl to jis čia dar
bavosi kaipo klebonas netoli 50 metų, padarydamas 
savotišką rekordą. t
Šv. Alfonso lietuvių parapija yra viena iš pavyzdin

giausių mūsų parapijų Amerikoj. Ji ir medžiaginiu ir 
dvasiniu atžvilgiu yra labai aukštai pastatyta. Velio- 
nies rūpesčiu, baltimoriečiai įsigijo vieną gražiausių 
bažnyčių Amerikoje. Be to, turi labai puikią ir erdvę 
mokyklą, kurioj mokytojauja Seserys Kazimierietės. 
Yra didelė salė ir visi kiti reikalingi parapijos pastatai.

Velionis savo parapijai dirbo daug ir rūpestingai. 
Bet jis rūpinosi ir mūsų visuomenės ir tautos reikalais. 
Prie jų dėjosi ir savo darbu ir aukomis. ,

A. a. kun. J. Lietuvninko asmeny mūsų visuomenė 
neteko veterano kunigo^ nuoširdaus ir garbingo lietu
vio.

Kenčianti Lietuva
Overseas News Agency skelbia gavusi per Švediją 

iš Lietuves pluoštą žinių, kurios yra skaudžios ir liūd
nos.

Pirmoje vietoje pranešama, kad Lietuvai užims ma
žiausiai dešimts metų, kad atstatyti ekonominiai nacių 
sugriautą kraštą.

Anot tų žinių, naciai veik visai sugriovė prekybą, 
pramonę, girininkystei ir žemės ūkiui nukenčiant la
biausiai. Karo informacijų žiniomis, Lietuva ekonominiu 
atžvilgiu yra ‘‘visai išmelžiama”.

Kadangi tik apie ketvirtas jaunų vyrų nuošimtis te- 
įstojo savanoriais į nacių armiją arba į darbus vokie
čių karo dirbtuvėse, naciai uždarė Lietuvos universi
tetus ir mokyklas, padarant jaunimą bedarbiais ir tuo 
būdu deportavimo priverstiniems darbams Vokietijon 
objektais. « » % 6

Be to, vokiečiai parceliuoja turtingesnes Lietuvos 
žemes sau, uždėdami lietuviams restrikcijas. Maisto por
cijos lietuviams yra per pusę mažesnės negu vokie
čiams. Lietuviams nebevalia naudotis nei traukiniais 
nei autobusais. Nevalia jiems ir savo prekes jais siųsti.

Tad, perskaičius šias žinias, nesunku yra įsivaizduoti, 
kokias kančias dabar kenčia Lietuvos žmonės ir su 
kokiu nekantrumu jie laukia išsilaisvinimo valandos.

Tarp išsigelbėjusiųjų iš 
paskendusio kruzerio U. & 
S. Helena yra kapelionas 
John K. Wheaton, U. S. N« 
kunigas iš Rochester diece
zijos, N. Y. Kunigas Whea- 
ton praleido daug valandų 
vandenyje, pirm negu pa
siekė raft. Vėliau buvo nu
nešti į salą, kuri buvo japo
nų rankose. Išsigelbėję buvo 
paimti naikintuvo. Paspruk
ti jiems iš tos salos padėjo 
draugiški vietos gyventojai.

Nelaiminga bolševikų 
išdraskyta lietuvių 
šeima

(LKFSB) Tarp daugelio 
kitų tremtinių bolševikai į 
Sibirą išgabeno ir Zigmo ir 
Uršulės (Urnežytės) Starkų 
šeimą. Gauta žinių, kad jų 
vyriausis sūnus, gal jau ko
kių 16 metų berniukas Sibi
re miręs. Tai buvo jų vie
nintelis sūnus. Jauniausioji 
duktė Sigita, gal kokių 8 
metų amžiaus, ištrėmimo 
sunkumų nuvarginta, serga. 
Dvynukės gi Aldona ir Bi
rutė, kokių 13 metų amžiaus, 
paliko Kaune ir mokosi gim 
nazijoje. Pats šeimos tėvas 
— Zigmas Starkus nuo vi
sos šeimos atskirtas. Tai tik 
vienas pavyzdys, kaip dide
liame varge yra Sibiran iš
tremtosios lietuvių šeimos, 
kaip greit mirtis skina jų 
eiles.

Atsižvelgiant į tai, kad šie
met, vyriausios valdybos nu
tarimu, neįvyks Federacijos 
kongresas, yra šaukiamas di
desnis A.L.R.K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas 1943 
m. rūgs. 1 d., William Penn 
viešbutyje, Pittsburgh, Pa. 
Mūsų Tarybą sudaro: Fede
racijos Centro valdyba, lie
tuvių katalikų centralinių or
ganizacijų pirmininkai ir se
kretoriai (L.R.K.S.A., A.L.- 
R.K. Moterų Sąjunga, Liet 
Darb. Sąjunga, Liet. Vyčiai, 
Vargonininkų Sąjunga, L.R.-* 
K. Studentų-Profesionalų Są
junga); liet, katalikų laik
raščių redaktoriai ir Federa
cijos apskričių pirmininkai 
ir sekretoriai.

Visi mes esame vienu ar 
kitu būdu įsikinkę į didžią
sias Amerikos karo pastan
gas. Todėl, žinodami tą padė

tį, nujaučiam, kad nevisi Ta
rybos nariai galės suvažiavi
me dalyvauti. Dėl šių ir kitų 
rimtų priežaščių negalintieji 
atvykti, prašomi įgalioti sa
vo vieton kitus savo organi
zacijos valdybos narius arba 
šiaip veiklesnius narius 
(Pittsburghe ar arčiau Pitts- 
burgho gyvenančius).

Laikai dabar yra nepap
rastai svarbūs. Reikalų ir 
darbų daug. Nuo lietuvių ka
talikų stipresnio suaiorgani- 
zavimo ir susiklausymo daug 
pareina visų lietuvių vien
ingumas, kurs šiandien yra 
būtinas. Tad, ir aiškinti ne
reikia, kaip svarbus bus šis 
Federacijos Tarybos suva
žiavimas.

Suvažiavimo dienotvarkę 
spaudoje paskelbs Federaci
jos ir Federacijos Tarybos 
pirmininkas, Juozas Laučka.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA
Šiuomi Federacijos valdy

ba mato reikalą paraginti 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenę kreipti kuorim- 
čiausio dėmesio į Amerikos 
Lietuvių _Tapybos šaukiamą 
Amerikos iietūviiį visuotiną 
konferenciją, kuri bus 1943 
m., rugsėjo 2 ir 3 dienomis, 
Pittsburgh, Pa. —- William 
Penn Hotel. Į šią konferenci
ją centralinės organizacijos 
renka po tris atstovus, o lo
kalinės draugijos ir centra
linių organizacijų kuopos po 
vieną. Draugija, turinti virš 
100 narių, gali siųsti nuo 
kiekvienų 50 narių po vieną 
atstovą ekstra.

Ši konferencija šaukiama 
labai svarbiais tikslais: Su
jungti visas gyvąsias Ameri
kos lietuvių moralines ir me
džiagines jėgas Amerikos 
pergalei ir Lietuvos išlaisvi

nimui. Neabejojama, kad lie
tuvių katalikų organizacijos 
ir draugijos konferencijoj 
šauniai pasirodys, išrinkda- 
mos ir pasiųsdamos jon savo 
atstovus. Broliai ir sesės, su- 
stiprinkiiąe sayo riegĮjngas 
pastangas Amerikos*pergalei 
pagreitinti ir nacių paverg
tai Lietuvai išlaisvinti.

Tuo tarpu organizuotąją 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenę Amerikos Lietu
vių. Taryboje atstovauja — 
Kun. Jonas švagždys, L.R.- 
K.S.A. Vyriausias Dvasios 
Vadas, A.L.R.K.F. Dvasios 
Vadas ir L.D.S. pirm.; Juo
zas Laučka, Federacijos Cen
tro pirmininkas ir “Ameri
kos” redaktorius; Vinc. T. 
Kvetkas, L.R.K.S.A. sekreto
rius; L. šimutis, “Draugo” 
redaktorius, L.R.K.S.A. pir
mininkas ir Federacijos se
kretorius.

Rio de Janeiro mieste, Brazilijos, bus statomi Ka
talikų Universiteto rūmai. Prezidento Vargas parėdy
mu, vyriausybė davė tam tikslui didelį žemės plotą.

TREČIOJI U. S. KARO
Federacija džiaugiasi, kad 

lietuvių visuomenė taip šau
niai pasirodė, gausiai pirk
dama pirmosios ir antrosios 
U. S. paskolos bonus. Po ke- 
letos dienų prasidės trečio
sios paskolos bonų kampani
ja, kurioj raginame taip pat 
uoliai darbuotis ir už stam-

BONŲ PASKOLA
besnes pinigų sumas pirkti 
bonus, nes tai yra viena iš 
pačių stipriųjų priemonių 
Amerikos pergalei pagreitin
ti ir pavergtųjų tautų išlais
vinimą užtikrinti. Dirbkime 
ir bonus pirkime per lietuvių 
komitetus ir lietuvių įstai
gas.

SVEIKINAME KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMĄ
Kunigų Vienybės seimas į- 

vyksta rugpiūčio 11 d., Hotel 
New Yorker, New York, Ci- 
ty. Federacija nuoširdžiau
siai sveikina savo globėjos ir 
rėmėjos reikšmingąjį Seimą 
ir jo garbingus atstovus.

Per paskutiniuosius kele
rius metus Kunigų Vienybė 
didelius darbus nudirbo. Jos 
gražiomis pastangomis karo 
parblokšta Lietuva daug pa

galbos susilaukė. Toji pagal
ba buvo keleriopa: medžiagi- O 
nė ir moralinė. Dešimtys 
tūkstančių dolerių pašalpai, 
tūkstančiai Lietuvos Pasiun
tinybei prie Vatikano išlai
kyti. Gražiai pasidarbuota 
Lietuvai užtarti Vašingtone 
ir jos vardui išgarsinti. Ku
nigų Vienybės darbais džiau- 
giamės ir didžiuojamės!

FEDERACIJAI AUKOS IR MOKESČIAI

Renka svarbias žinias

(LKFSB) Kunigų Vieny
bės vadovybė parapijų kle
bonams išsiuntinėjo anketas, 
kuriomis norima surinkti, 
kiek vyrų ir moterų iŠ lie
tuviškų parapijų yra išėju
sių į kariuomenę, kiek tų

ženklelių, kiek davė kraujo 
Raud. Kryžiui, kiek paau
kojo pinigais, kiek numez
gė, pasiuvo dalykų, kiek pa
darė bandažų, nupirko am- 
bulansų. Reikia tikėtis, kad 
visos parapijos tą medžiagą 
patieks. Tai bus svarbi me
džiaga ne tik istorijai, bet

parapijų ribose gyveną lie- ir pastangoms Lietuvos ne- 
tuviai yra ispirkę bontį ir priklausomybei atgauti.

Kunigas John Brendan 
Callan, M.M., iš Boston, ku
ris buvo Hongkonge japonų 
nelaisvėje ir vėliau jis buvo 
iškeistas (repatrijuotas). 
Jis yra pakeltas į leitenanto 
varesnį laipsnį, U. S. Navy 
Chaplain Corps. Dabar Cal
lan yra paskirtas kapeliono 
pareigoms Pacifiko apylin-

Nuo 1943 m. balandžio 1 d. 
į Federacijos iždą įplaukė: 
Pittsburgh, Pa., Federacijos 
52 skyriaus draugijų mokes
čiai — $10.00. Haverhill, 
Mass., — $24.29. Providence, 
R. I., — $40.00. Watert>ury, 
Conn., — $16.00. Nashua, 
N. H., — $45.00. Worcester, 
Mass., Aušros Vartų parap. 
skyrius — $13.00. Lowell. 
Mass., — $10.00. Philadel- 
phia. Pa., šv. Kazimiero par. 
dr-jos* — £2.00, Chicago* UL(

Šv. Barboros dr-ja — $l/». 
šia proga primintina, kad 

jau laikas visų katalikų or
ganizacijų centrams, kuo
poms ir draugijoms užsimo
kėti Federacijai mokesčius 
už 1943 metus. Federacijos 
centras prašo tai atlikti be 
paraginimų laiškais.

LEONARDAS SIMUTIS, 
A.L.R.K.F, Sekretorius, 

2334 S. Oakley Avė.,

Split by PDF Splitter



Antradienis, liepos 27, 1943 DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/

auksinės sukaktuvės.

t— už $25,-

H

K

Lietuviai energingai 
prisideda prie de
mokratijų pergalės s-

Bridgeport. — Ąpszaičiuo 
jama, kad iš Šv. Jurgio pa
rapijos ribų yra išėjusių lie
tuvių vyrų apie 607 ir mo
terų apie 13 į kariuomenę. 
Bonų čia žmonės yra išpir- 
kę už $422,931.25, o ženk
lelių (stamps) 
000.00.

Raudonajam 
karo pradžios 
nigais apie $10,800.00, nu-i 
pirkta vienas ambulansas1 
$1,500.00 vertės. Numegsta 
mezginių 1,087. siuvinių pa.-’ 
siūta 2.345 ir bandažų pa
daryta apie 1.200,000; krau
jo aukota 70 pančių.

Daugumą šių darbų vie
tos lietuviai nudiroo per R. 
Kryžiaus vienetą, kuriam 
vadovauja Sophie Barkus. 
Narių tas vienetas turi apie 
150 ir jie yra išdirbę dau
giau kaip 11,000 valandų.

Suprantama, kad tos aukš 
čiau paduodamos žinios yra 
apytikrės, bet jos gana gra
žiai liudija, kaip lietuviai 
prisideda prie demokratijų 
pergalės.

Yra numatoma visose lie
tuvių parapijose surinkti pa
našias žinias, jos turės di
delės istorinės verčios ir 
gražiai parems lietuvių pas
tangas atstatyti Lietuvos 
priklausomybę.

Pirkite tose krautuvėse, kurios skelbiasi “Drauge”.

-Į-A
KOTRINA bTANKIENB 

(po tėvais Jaraitė)
Mirė liepos 25 d. 1S43 m., 

11 v. ryte, smaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Kauno apskr., Penoravos par., 
Pelutonos kaimo. Anieiikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Aleksandrą.; dukterj Ve
roniką Narsutie..ę ir jos vyrą 
Albe, tą ir anūkus Albertą ir 
Kobert; 2 pussesers dukteris 
Uršulę Stupurienę ir Pranc.š- 
ką Keszonas ir jų šeimas; uoš
vius Antaną ir Oną Narsutis, 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų; o Ui tuvoję paliko 
2 brol.us Pranciškų ir Kazi
mierą. . < i

Kūnas pašarvotas Antano B. 
PetKAus koplyčioje. t>813 So. 
Western Avė. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtad , liepos 29 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Šv. Pan lės 
Marijos pa.ap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d.augus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, žen
tas. Anūkai, Pusse ers Dukte
rys, Uo v*ai ir Gimines.

Laid. direkt Ant. B. Petkus, 
tel. — Grovehill 0142.

valuable booklet that 

halps salva manu problema 

”CMEESE RECIPES FOR
VVARTIME MEALS”

• Here «re 22 eicellent recipes from the 
KrMt Kitchen ... recipes for main dishes 
that will be a big help with ratioa menu*. 
Tbe book is illustrated; recipes are printed 
in large, easy-to-read type. For your free 
copy just senei order form belo*.

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

T. » • • •. ir G. Zuriai mini 
auksini jubiliejų

Ne visiems yra laimė su
laukti 50 metų vedybinio 
gyvenimo. Dėlto toji sukak
tis ir vadinama brangiu var
du _______ ___________

Ta laime džiaugiasi Tho- 
mas ir Gentrūda Zuris, o 
su jais džiaugiasi ir jų šei
ma, giminės ir draugai.

T. ir G. Zūriai išauklėjo 
didelę šeimyną (aštuonis 
vaikus). Vienas jų sūnų yra 
teisėjas Jonas Zūris.

Jubiliatams pagerbti lie- 
j pos 29 d., Palme? House 

■ viešbuty susirinks šeimos 
i nariai ir artimi giminės, gi 
karui pasibaigus, kai iš ka
riuomenės sugrjš jubiliatų 
sūnūs, bus iškelta puota vi
siems draugams ir pažįsta
miems. Rap

Kryžiui nuo 
paaukota pi- Susirinkimai

Brighton Park. — Fede
racijos įvyks liepos 27 d., 
8 vai. vakare, parapijos mo
kyklos kambary. Išrinkti 
draugijų atstovai atsiminkit 
savo pareigą dalyvauti su
sirinkime. Valdybai

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OI*

Ambrosia & Nectar
BEERS

svetainėje. Kviečiami daly
vauti par. komiteto nariai 
ir visi parapijiečiai.

Lietuvai

I

t
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermok Rd. TeL Monroe 0808
—........................

Paskendo jaunuolis
Pereitą sekmadienį pa

skendo 15 metų amžiaus 
jaunuolis Miltmore ežere, 
netoli Lake Vilią, kai jis šo
ko iš laivelio į ežerą. Jau
nuolis neteko kvapo ir pa
skendo. Jo brolis negalėjo 
plaukti, buvo bejėgis gelbėti 
savo brolį.

i

Labdarių direktorių svar
bus susirinkimas įvyks lie
pos 27 d., šv. Kryžiaus par. 
svetainėj, 7:30 vaj. vakare. 
Visi direktoriai malonėkite 
dalyvauti susirinkime.

Valdyba

Bridgeport.
Gelbėti Fondo skyriaus su
sirinkimas įvyks šį vakarą,1 
liepos 27 d., 7:30 vai., pa
rapijos mokykloje. Visi na
riai prašomi atsilankyti, nes 
yra keletas svarbių reikalų 
svarstymui Valdyba

I ---------Girtam ir jūra ligi kelių.,

BRONCHIAl 
COUGHSI

One To Cold* or BrooeMol Irrifation
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckley s CANADIOL Mixture (triple 
acting). Take couple of sips at bedtime. Feel 
its instant powerful effectve action spread thru 
throat, head and bronchial tubes. lt starte at 
once to looeen up ttiick, eboking phlegm, soothe 
raw membranas and make brsathing easier.

Don*twait—get Buckte/s Canadtol today. You 
't rali* instantly. Onty 45c—all druggiste. <

I

SvarbusBridgeport.
Šv. Jurgio parapijos susi
rinkimas šaukiamas liepos 
30 d. po vakarinių pamaldų

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9990 1117 ROOSEVELT STREET

J

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment cari — 

REPUBUC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

AIEX
MESAUSKAS

f

41

I

I4

ne-
X ITIARGUTiJ'

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1459 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:39 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė.# Chicago* III.
Telefonas — GEOvehill 2242

Ginkluoti banditai 
pagrobė $1,600

Chicago, Iii.
šeštadienį trys ginkluoti vy
rai sulaikė savininkus ir 
vairuotoją Benjamin Beer 
Distributing Co., 3816 So. 
Kedzie avė., ir juos uždąrė 
į šaldytuvą. Banditai pabė
go su $1,600. Joseph ir Davė 
Benjamin ir Joseph Kinzie, o 
vairuotojas paskui išsispar- 
dė iš šaldytuvo.

RADIO
Dainuos Radio Granadieriai

Šiandie, 7 vai. vak. bus 
transliuojama graži Peoples 
Furniture Co. radio progra

ma, kurioj dalyvaus Radio 
Granadieriai — A, Brazis, 
M. Batutis ir kiti. Be to, bus 

Pereitą smagics mUzikos, praneši
mų ir kitokių paįvairinimų. 
Visi esate kviečiami pasi
klausyti. Programa bus 
transliuojama iš stoties — 
WGES.
iJ"

Susidomėjo Lietuvos ir 
Vatikano santykiais

(LKFSB) Lietuvis jėzui
tas E. Montvilas, kuris kai- 
kurį laiką profesoriavo De- 

i troito universitete, o dabar 
dirba West Baden kolegi-

joje (West Badea Springs, Į 
Indiana), renka medžiagą’ 
nušvietimui Lietuvos santy
kių su šv. Sostu. Jis ta te
ma planuoja rašyti diserta
ciją mokslo laipsniui gauti. 
Malonų, kad Amerikos lie
tuviai savo mokslinėms stu
dijoms temas pasirenka iš 
Lietuvos gyvenimo.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji. 
(Tolstojus).

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

Nukalkite kaip plienas 
kietus savo pasiryžimus! 
Leiskite plaktukus į darbą! 
Tašoksta kibirkštys! Tes- 
skaaaba varpai, kad eina ko 
va su visokiu blogumu. (R. 
Macred).

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

MIITUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

JOHN F. tUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

RADIO PROGRAMAS —6.-00 vaL PinnW fr Ketvirta*, 
ii stoties W«ES (1398), su Povilu Aaltimisru.

PERSONALdZHD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PART1CULAR PEOPLE PKEFER PACHANKIS PKODUCTIONS 
Distribotors of the famoos Monterio “Most Ueautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. KEPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODEENIftKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

NARIAI 
Chicagos
Lietuvię 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBUIANCB 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8318 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS: « E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILUPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4808

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIAFORN1A A^E. Phone LAFAYETTE 3571

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

Tetepbone YABD8 1410

L J. ZOLP
8TKEET
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Bankas apsiskaitę, teisingas lietuvis 
grąžino tūkstantį doleriųn

• Prieš du tūkstančius me
tų Graikijoje gyveno vyras 
vardu Diogenas, kuris tur
guje dienos metu su liktar- 
na (lempa) ieškojo teisingo
jo žmogaus.

Jei Diogenas butų gyve
nęs dabar, jis butų be lem
pos radęs teisingąjį žmogų 
Chicagoje šicmis dienomis.

John šeštokas. 56 metų 
amžiaus, 5654 W. 64th pi., 
Clearing, kuris yra taverno 
savininkas ir taip pat Clear
ing Distributing Company 
galva, nuėjo į Statė Bank, 
Clearing, 5601 W. 63rd str., 
pereito šeštadienio rytą iš
keisti du tūkstančius dolerių 
čekių.

Kasininkas John Pazur, 
747 N. Centrai avė., davė 
Šeštokui du pundelius pini
gų. šeštokas grįžo į biznio 
vietą, atidavė pakelius, 
skaitė pinigus ir rado, 
buvo ne du tūkstančiai, 
trys tūkstančiai dolerių.

f Tuojau grįžo į banką, pri
ėjo prie kasininko langelio 
ir trumpai tarė:

“Jūs man davėt tūkstantį 
dolerių perdaug”.

Pazur ir J. A. Canphouse, 
vice-prezidentas, buvo labai 
patenkinti ir džiaugiasi tei
singu žmogumi.

I Pereitą

su- 
kad 
bet

Pavogė brangenybių
Chicago, III. — Pereitą 

šeštadienį Harry Eisenstein 
pranešė Fillmore policijai, 
jog vagys įsilaužė pro prie
šakines duris ir pagrobė 
$868 vertės brangenybių.

Vaikai išgelbėjo tėvų
Chicago, III.

sekmadienį Harry Olson, 56
metų amžiaus, parkrito nuo 
širdies atakos, kai jis kėlės 
iš lovos. Du jo vaikai, Tho
mas, 17 metų amžiaus, ir 
Dorothy, 19 metų amžiaus, 
tuojau šaukės pagalbos. Bet 
vaikai nelaukė kol ateis jš 
šalies pagalba, jie patys 
stengės tėvą atgaivinti dirb
tinu kvėpavimu. Vaikai tėvą 
atgaivino. Vaikams pasise
kė tėvas atgaivinti, nes jie 
mokinos mokykloje apie 
dirbtiną kvėpavimą.

Kol atvyko gaisrinin
kų departamento gelbėjimo 
sąuadas, tėvas jau vaikų bu
vo atgaivintas.
—

Rastas negyvas
Chicago, III. — Pereitą 

šeštadienį netoli Lincoln 
Park kelio rastas negyvas 
65 metų amžiaus vyras. At
rodo. jog jį ištiko širdies 
ataka.

IŠGELBĖTAS MISIJONIERIUS VYSKUPAS1

Šis paveiksiąs rodo misijonierių vyskupą Thomas
i 
Į

Šis tas apie Catania

Antradienis, liepos 27, 1943

ko, jog ten būna penkios 
piūtys į metus. Nepaprastas 
žemės derilngumas ir geras 
miesto uostas palaiko Ca
tania per šimtmečių nelai
mes. —Pr. Jančius.

Karo belaisviai

Louis Ho-
automobilio vairuoto-

Cab driver apiplėštas
Chicago, UI.

race,
jas. negras. 208 East 33rd 
str., pranešė pereitą sekma
dienį policijai, jog negras 
vyras ir negrė moteris iš jo 
paėmė $50, kai jis juos vežė

• iš 43-čios gatvės ir South 
1 Park į Cottage Grove avė.

, ----------
"D R TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

i* ADZilL Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

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. pietą.

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

4

\

DIRBTUVES

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm . w ______ ________~___
vien tik geriausius matėriolus. Turime didelį paslrinIrimą' vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

Neišmeskite savo senų iždėvėtų 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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Jis kenčia nuo karų ir Etnos vulkano
I ■ \

Karas didžiausia žmonijai 
nelaimė. Karas neša vargą, 
skausmus ne vien ginkluo
toms karo jėgoms, bet ir vi
siems žmonėms bendrai. 
Gautomis žiniomis matyti, 
kad Catania — vienas svar
biausių Sicilijos miestų šia
me kare daug nukentėjo. 
Tačiau nelaimės Catania 
miesto gyventojams jau ne 
naujas dalykas.
KOVOS VYKO IR SENIAU

Atskleidę praeities istori
ją randame, kad Catania 
kenčia jau nuo žilosios pra
eities. 476 metais prieš Kris- 

d tų žiaurus tyronas, Sirakūzų
Wade,-; yąldininkas, Catania gyven- 

S.M., kuris buvo išgelbėtas Amerikos kariuomenės. Vys- tojus išvijo iš miesto. Mies- 
kUpas W adė atvyko iš Providence, R. I., yra Apaštališkas tą apgyvendino sirakuzie- 
vikaras šiaurės Solomon salų. Jis keletą mėnesių slėpės čiais ir kitais graikais. Apie 
džiunglėse. Jo vyskupiškas kryžius yra ant kariškų rūbų, penkioliką metų vėliau cata- 
Jis stovi tarp U. S. Navy kapeliono Joseph O Neill ir U. (niečiai atsikovojo savo mies- 
S. Armijos kapeliono Gesward. Jie stovi prie laikino ai- tą ir teises, 
toriaus, kuris yra netoli kapo kunigo Arthur C. Duhamel, 
S.M., i” ~ ‘ ~ ■ -----
vienas iš keturių misijonierių Guadalcanale.
 \

Deja, neilgam, nes apie
iš Boston. Duhamel, S.M., buvo japonų nužudytas penkiasdešimts metų vėliau

i

Chicagos italai džiau
giasi, kad Mussoiini 
pašalintas

Chicagos italai, gimę šio
je šalyje ir Italijoje, nepa
prastai džiaugės pereitą sek
madienį,. kai išgirdo, jog Be
nito Mussolini išmestas iš 
diktatoriaus vietos. Musso
lini Italijoje buvo dvidešimt 
vienerius metus d:ktatoriu- 
mi. Jau vienu diktatoriumi 
mažiau. Kažin kuriam da
bar diktatoriui ateis eilė ap
leisti diktatoriaus vietą ? 
Dar diktatorių kėdėse sėdi 
Hitleris, Stalinas ir Franko.

i

Reikia įsigyti auto
mobiliui ženklas

ne-

Gaisro nuostoliai
Chicago, DL — Pereitą 

šeštadienį dviejų aukštų na
me, 
kilo 
000

Motoristai, kurie dar 
įsigijo federalinio ženklo už 
$5 prilipdyti prie lango, tu
ri įsigyti iki liepos 31 dienos 
arba bus areštuoti, — įspė
jo pereitą šeštadienį Carter 
H. Harrison, collector of in- 
ternal revenue.

Rugpiučio 1 dieną bus 
mieste patikrinami automo
biliai. Jei bus rasta be fede
ralinio ženklo — bus bau
džiami. Bausmė numatyta 
pagal statutą $25 dėl netu
rėjimo federalinio ženklo.

Harrison pareiškė, jog 
ženklai galima gauti kolek- 

■ toriaus ofise, Old Post 
Office Building arba 15 ofi
so šakose, įvairiose miesto 
dalyse.

kitas Sirakūzų valdininkas 
užėmė Catania ir gyvento
jus paėmė vergijon, mieste 
apgyvendino italų kareivius. 
Eina 1-40 metų taikaus gy
venimo, per tą laiką Catania 
gyventojai ramiai ėjo savo 
keliais. Žiauriame romėnų 
kare prieš kartageniečius 
Catania pateko po skaudžiu 
Romos jungu.

Washington, D. C. — Lie
pos 24 d. Tarptautinis Rau
donasis Kryžius pranešė ka
ro departamentui daugiau 
Amerikos kareivių pavar
džių, kurie mirė nuo ligų be
laisvių stovyklose, nuo puo
limo Baatan ir Corregidor.

Karo departamentas pa
skelbė dar 219 Jungt Ame
rikos kareivių pavardes, ku
rie mirė japonų belaisvių 
stovyklose, nuo kritimo Ba
atan ir Corregidor.

Jau yra mirę 929 Ameri
kos kareiviai japonų nelais-į 
vėje, iš maždaug 14,000 be
laisvių, kurių pavardės buvo 
žinomos šioje šalyje.

XOnos Kaskas koncerto 
a. a, kun. Jono Navicko fon
do naudai pranešimas ‘“Drau 
ge’’ labai džiaugsmingai nu
teikė Chicago ir apylinkės 
lietuvius. Koncertui rengti. 
komisija praneša, kad jau 
pradėjo plaukti užsakymai 
bilietų.

X Kun. dr. J. Vaškas, M.
I.C., Marianapolio kolegijos 
rektorius, pakviestas vesti 
rekolekcijas tretininkams 
Šv. Jurgio parapijoj, prieš 
Porciunkulio atlaidus. Re
kolekcijos prasidės liepos 
30 d. 7:30 vai. vakare. Baig
sis pirmadienį.-

7421 So. Chicago avė., 
gaisras ir sukėlė $75,- 
nuostolių.

Pereito

Iškilmingai baigta
Chicago, III.

pirmadienio vakare Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo baigta iškil- 

. mingai su procesija šv. I 
Onos novena. Šv. Onos no- 
venos laiku pamokslus 
kun. K. Barauskas.

Elektra nutrenkė

sakė

Pereitą šeštadienį elektros 
buvo nutrenktas 3 metų am
žiaus vaikas, Blue Island. 
kai jis įdėjo į burną elektros 
įjungtuvo galą. Nelaimė įvy
ko kieme, kai tėvas elektrą 
įjungė piauti malkas.

Apiplėšė
Chicago, III. — Miss Vir- 

ginia Gorz, skalbyklos rašti
ninkė, 1417 Roosevelt road, 
buvo apiplėšta šešiasdešimt 
dolerių sumoje. Ją apiplėšė 
pereitą šeštadienį du gink
luoti negrai.

Širdies ataka
La Grange pereito šešta

dienio vakare mirė nuo šir
dies atakos 18 metų am
žiaus mergaitė. Ji mirė ne
trukus išėjus iš plaukiojimo 
vietos, La Grange Country j 
Club.

Ir jaunus ištinka širdies 
ataka.
ar Z------........................................

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

ETNOS VULKANAS BUVO 
UŽLIEJĘS MIESTĄ.

Būta ir kitokių nelaimių. 
Catania nukentėjo ne vien 
karo metu, bet ir taikos me
tu jos gyventojų ramybė 
buvo sudrumsta, Etnos kal
ne vulkanas 123 metais 
prieš Kristų sukėlė tokių 
nuostolių jog Roma atleido 
Catanijos gyventojus nuo 
mokesčių per 10 metų. 251 
metais po Kristaus gimimo 
Etna vėl ugnimi apipylė šį 
miestelį, gyventojams sukė
lė neramumą.

šešto šimtmečio viduryje 
karas vėl sudrumstė cata- 
niečių gyvenimą. Belisarius. 
Gotonų viršininkas, užkaria
vo miestą. Saracėnai apiplė
šė Catania 902 metais. Se
kančiame šimtmetyje nor- 
manai (prancūzai) išvarė sa
racėnus ir pastatė puikią 
katedrą. Miestą ir drauge 
katedrą sunaikino didžiulis 
žemės drebėjimas 1172 me
tais.

Dingę karo lomiuose
Washington, D. C. — Lie

pos 24 dieną karo departa- 
tmentas paskelbė 143 Jungt. 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie yra din
gę šešiuose karo frontuose, 
šeši yra dingusiųjų skaičiu
je iš Iliinois valstybės.

X Kotrina Sriubienė, pla
čiai žinoma veikėja, Cicero 
Federacijos 12 skyriaus iš
rinkta. atstove į būsimą A- 
merikos Lietuvių Konferen- 

. ciją, Pittsburgh, Pa., rugsė
jo 2-3 dienomis. Tikimasi, iš 
Cicero dalyvaus bent de
šimts atstovų.

X Karolina Kišonienė, bu 
vusi pirmininkė ARD 3-čio 

• skyriaus. No. Side ir žymi 
kolonijos veikėja dabar ran
dasi Loretto ligoninėj,- kur 
padaryta sunki operacija 
Northsaidiečiai iinki save 
veikėjai greit pasveikti.

Sučiuptas dėl 
neteisingų čekių

Chicago, III. — Penkias
dešimt du asmenys pereitą 
pirmadienį atpažino Carl 
Cummings, 57 metų am
žiaus. 64 W. Elm, kuris lai
ke praėjusių metų davė 
jiems apie $2,000 neteisingų 
čekių.

Keletas aukų taip pat at
pažino Mrs. Fay Bernard, 48 
metų amžiaus, 157 West 
Goethe, Cummings kompa- 
nijonę.

John Keehan staiga 
į East Chicago avė 
jis pribėgo prie ser- 
deskos ir pargriuvo.

A

X Onos Pikielienės varda 
dienini paminėti praeitą sek
madienį giminės, draugai ir 
kostumeriai Palos Parke bu
vo suruošę savybės išvažia
vimą, Pikieliai yra seni ir 
žymūs aštuonioliktosios biz
nieriai.

X Vargdienių Seserų Gil
dos piknikėlis liepos 25 d_ 
praėjo didžiausiu pasiseki
mu. Svečių iš toli ir arti pri
sirinko pilnas Aušros Var
tų parapijos ‘“Rūtos” dar
žas. Gražaus pelno teks Ne
kalto Prasidėjimo šv. Pane 
lės Marijos Seserų vienuoli 
jai.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
Ml AUSIASf 
KAINAS.
Turime dideli 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Mnnkaliiis Instrumen
tus.

Apie 25 metus 
šventosios Romos 
jos imperatorius. 
VI (vokietis), su 
riuomene apdegino
ETNOS KALNO KAI 
KURIOS DALYS 
DERLINGOS

vėliau 
Imperi- 
Enrikas 

savo ka- 
miestą.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

---------------------- H .--J

Baigės4, rodosi, visi tie ne
ramumai, didžios nelaimės, 
nes per šimtmečius karas 
nepalietė Catania. 1669 ir 
1693 metais Etnos vulkanas 
vėl pasipylė. Tai buvo pa 
skutinis kartas. Nuo to lai
ko dar gyventojai nebuvo 
vulkano varginami.

Etnos
čiams ne vien nelaimių nešė
jas, bet neša daug gero. Že
mesnės Etnos kalno dalys 
labai derlingos. Žinovai sa-

kalnas catanie-

Įbėgęs į policijos 
stotį apalpo

Pereitą sekmadienį detek
tyvas 
įbėgo 
stotį, 
žanto
Sgt. Patrick O’Connor krei
pės į sargybinį John Mona- 
han ir tarė:

“Duok jam kiek vandens”.
Monahan pribėgo prie 

Keehan’o šono, pakėlė jį ir 
prie lūpų laikė stiklinę van
dens.

Keehan ką tai pasakė.
“Kalbėk žmogau”, — pa

sakė Monahan. “Kas įvy
ko?”

“Aštuoni svarai ir pen 
kios uncijos”, — prakalbėjo 1 
Keehan. “Tai yra mergaitė. 
Tik prieš kelias minutes 
Ligoninėje.”

Jis vėl apalpo.

Pereitą šeštadienį Melrose 
Park’e, 800 N. 21st avė., ras
ta mirtinai nušauta 23 me
tų mergaitė. Policija veda 
tardymĄ.

X Kun. Ignui Albavičiui 
pagerbti jo kunigystės 30 
metų sukakties progn, cice- 
riečiai jau pilnai pasiruošę. 
Laukia tiktai dienos, o toji 
diena bus sekmadienis, rug
sėjo 1 d. Bankietas bus pa
rapijos salėj, 6 vai. vakare

X Sophie Kelia, žmona 
dansto dr. Kelia, vitšėdama 
West Side, ta proga atsilan
kė ir į Vargdienių Seserų 
Gildos pikniką. Aušros Var
tų parapijos piknikui paau
kojo $10.00. Klebonas giliai 
dėkingas S. Kelia už auką.

X Chicago lietuviai domi
si būsima Amerikos Lietu
vių Konferencija Pittsburge, 
Pa., rugsėjo 2 ir 3 dienomis. 
Centralinių organizacijų aps 
kritys, draugijos jau pradė
jo rinkti atstovus. Tikima
si, kad Chicago bus ątipriai 
atstovaujama.

X Ignas Sakalas, “‘Drau
go” redakcijos narys, grįžo 
iš atostogų gerai pasilsėjęs 
ir vakar vėl pradėjo eiti sa
vo pareigas.
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