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NUSKANDINO 3 JAPO U KARO LAIVUS
Po septynių dienų užėmė Troina

Pralaužė priešo linijas prie Mt. Etna
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugpiūčio 

8 — Po labai didelių kovų, amerikiečių pirmoji divizija 
Sicilijoj vakar užėmė Troina miestą. Per septynias die
nas amerikiečiai pakartoti
nai prisiartino prie pat Tro
ina, bet kaskart jie buvo 
nacių kontratakomis atmes- 
‘i. H, ; .

Neatsižvelgiant į tai, kad 
dauguma amerikiečių kovo
jo be poilsio per 28 dienas, 
jie galų gale okupavo Troi
na. Tas miestas kontroliuo
ja kelius vedančius į Ran- 
dazzo, 20 mylių į šiaurry
čius, kur ašies kariuomenės 
įsteigė savo naują liniją.

Gen. Eisenhower štabo 
pranešimu sakoma italų ka
riuomenė visiškai pasitrau
kė iš Sicilijos.

Pranešimas taipgi sakė 
frontas Sicilijos šiaurryti
niam kampe sumažintas nuo 
170 mylių iki 45 mylių il
gumo. Sąjungininkų lėktu
vai be persto jim-o bombuoja 
priešo pozicijas tame Sici
lijos kampe.

Taipgi pranešta, kad 
Amerikos jūreiviai ir karei-

prie

viai okupavo mažytę Ustica 
salą Tyrenijos jūroje. Mu- 
ssolinis į tą salą ištremda- 
vo savo politinius priešus.

Anglų kariuomenė jau 
užėmė Adrano ir Bronte. 
Pastarisis yra svarbus su
sisiekimo centras. Sąjungi
ninkų kariuomenės taipgi 
pralaužė nacių linijas 
Etna ugniakalnio.

Rytiniam Sicilijos pak
rašty kitas britų dalinys 
dabar randasi arti Acirea- 
le, tik 50 mylių į pietus nuo 
Messina. I 

Vėliausiu pranešimu, a- ■ 
merikiečiai jau užėmė St. 
Agata miestą šiaurėje, o 
anglai yra tik apie 10 my
lių nuo Randozzo, kur na
ciai traukiasi. Bėgančius 
priešus nuolat atakuoja są
jungininkų lėktuvai, o karo 
laivai nuolat bombuoja prie
šo pozicijas ir kelius prie 
Sicilijos pakraščių.

I

BUŠAI SUGRĮŽO Į OREL

" Si’

“Draugas” Acme photo

Po vieno mėnesio, kai naciai pradėjo vasaros ofensyvą aplinkui Orei, rusai stumia 
vokiečius atgal ir atsiėmė raktą į centro geležinkelį. Čia rusų kareiviai ilsisi May lst 
aikštėje.

Badoglio bijo naciai užvaldys Italiją
Sakoma paskelbs Roma atviru miestu

LONDONAS, rugpiūčio 8 
■— Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad Italijos Prem
jeras Pietro Badoglio jau 
įteikęs pirmą savo notą są
jungininkams. Sakoma Ba
doglio savo notoje pareiš
kęs savo susirūpinimą ir 
baimę, kad vokiečiai grąsi- 
na paimti Italijos valdymą 
savo rankosna.

Rusai skuba apsupti nacius Kharkove
Vokiečiai pradeda tą miestą evakuoti
MASKVA, rugpiūčio 8 — Raportai iš fronto sako rusų 

kariuomenės skubiai vejasi bėgančius vokiečius kareivius 
ir jau priartėjo iki vienos dienos tolumo nuo Kharkovo 
ir Bryansko. Bežygiuodami’ 
ant nacių pozicijų tuose 
miestuose, rusai atsiėmė su
virš 170 kaimelių.

Rusų bomberiai 
bombavo Kharkovą 
anską penktadienio
Anot specialaus pranešimo, 
rusai lakūnai pastebėjo di
delius sprogimus ant susi
siekimo linijų tuose mies
tuose, ir bombos sukėlė 30 
didelių gaisrų.

Londono radio praneši
mu, vokiečių komanda jau 
ruošiasi evakuoti Kharko
vą.

Turės vėl bėgti
Nacių kontroliuojamas 

Paryžiaus radio sako rusai 
siunčia didelius kiekius 
tankų per prasilaužimą O- 
rele.

Pranešimuose taipgi mi-

dikčiai 
ir Bry- 

naktį.

Italijos. Manoma atsakymas 
į tai būsiąs dar didesnės 
lėktuvų atakos ant Italijos.

Ba- 
Ro- 
są- 
ne-

8

Badoglio neva pasiuntęs 
savo specialų pasiuntinį su 
ta nota į neutralų miestą 
netoli Ispanijos.

įS/ 4. ** r į

Anot pranešėjų, Badoglio 
savo notoj pranešė sąjungi
ninkams, kad naciai turi 
apie 10,000 savo kareivių 
Romos mieste. Tuoj už Ro
mos stovi nacių mechani
zuota divizija, kuri pasiruo
šusi tuoj žengti į Romą, o 
trečia nacių divizija neva 
žygiuoja į Romą iš Apulio, 
pietų pusėj.

Sakoma Badoglio pasiun
tinys pranešęs sąjunginin
kams, kad jeigu bus nuver
sta Badoglio vyriausybė, 
arba jeigu Italija pasitrau-; 
ktų iš karo, tai Hitleris yra 
pasiruošęs įsteigti savo lė
lių vyriausybę Italijoj, tam 
tikslui panaudodamas savo 
kariuomenę.

Pripažinta, kad Italijoj 
vis dar neramu, ir kad rei
kia daug kariuomenės tvar- p. Palmer išsivedė vaikutį 
kai palaikyti. Badoglio no- neva pas gydytoją. Nuo to 
ta taipgi prašė sąjunginin- laiko dingo Mrs. Palmer ir 
kų daugiau nebombuoti Mrs. Freeman sūnelis.

BERNAS, Ševicarija, rug
piūčio 8 — Pranešimai iš 
Italijos sako Premjeras 
doglio tuoj paskelbsiąs 
mą atviru miestu, kad 
jungininkai daugiau jo
bombuotų. Anot tų rapor
tų, Badoglio jau ruošiasi iš 
Romos iškelti visą karinį 
autoritetą, apsaugos minis
terijas, ir karines pramones.

Nepatvirtintos žinios sa
ko Vatikanas tuo reikalu 
tarpininkauja italų vyriau
sybei ir sąjungininkams.

Pareiškimas apie paskel
bimą Romos atviru miestu

I lyg duoda suprasti, kad Ba
doglio mano ir toliau ka
riauti.

nima dalinas evakuavimas 
Smolensko.

Vokiečių kariuomenės, 
kurios dvi dieni atgal pasi
traukė iš Orei, kad išvengus 
apsupimo, dabar turi tokią 
pat problemą Kharkove, ir 
veikiausiai turės ir vėl pa
sitraukti.

Paskutinieji iš Orelo bė
gą vokiečiai buvo rusų lėk
tuvų bombuojami, ir rusų 
tankų, artilerijos ir pėsti
ninkų apšaudomi. Kuomet 
rusai užėmė Kromy, na
ciams liko vien tik maži ke
liai bėgimui iš Orelo.

Vokiečiai kontratakomis 
bando savo pozicijas laiky
ti iki paskutinio momento. 
Vokiečių radio pranešimas 
pripažįsta, kad tose kovose 
žuvo jų Generolas VonZorn.

Naciai sako .Stalinas 
dalyvaus Rooseveit- 
Churchill pasitarime 

i
LONDONAS, rugpiūčio

—-Vokiečių radio vakar spė
liojo, kad greitu laiku į/vyk- 
siąs dar vienas pasitarimas- 
tarp Prezidento Roosevelto 
ir Premjero Churchill, ku
riame gal dalyvausiąs ir 
Premjeras Stalinas. Anot 
to pranešimo, susirinkimas 
veikiausiai tarsis apie toli
mesnę akciją, įvykus Mus- 
solinio nuvertimui ir grei
tam Sicilijos užėmimui.

Londono laikraščiai pers
pausdino raportus iš Wa- 
shingtono apie numatomą 
greitu laiku įvyksiantį Roo- 
sevelto-Churchillo pasitari
mą. .

Užtiko prie Kolombangara salos
Kovota vieną valandą nakties metu
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietų Pacifike, rugpiūčio 8 

— Generolas MacArthur šiandien pranešė, kad Amerikos 
karo laivai naktinėj jūrų kovoj nuskandino japonų kru- 
zerį ir du destrojerius, ir veikiausiai dar ir trečią des- 
trojerį. Ta kova įvyko Velia įlankoj prie KoJombangara 
salos apie vidurnaktį rug- -------------------- A®.’
piūčio 6 d., kuomet ameri
kiečiai užtiko tuos laivus 
bandančius pristatyti reik
menis japonų garnizonams 
Kolombangara saloje, ir pa- 

' leido į juos torpedas ir šo
vinius.
Naujasis laimėjimas, drau

ge su Munda aerodromo už
ėmimu, žymiai susilpnina 
japonų garnizoną Viloje, se
kančiam amerikiečių objek- 

i tyve.
Puola Bairoko

Šios dienos bluletinis sa
ko Amerikos kariuomenė 
žygiuoja iš Mundos į šiau
rę, kur atakuoja japonus 
Bairokoje. Tam amerikie
čių žygiavimui nėra japonų 
pasipriešinimo.

Amerikos bomberiai nu
metė 43 tonus bombų ant 
japonų pozicijų abiejose pu

rėse Bairoko. Lėktuvų ata
koj ant Salamaua, didieji 
bomberiai per 23 minutes 
numetė 92 tonus bombų ant

japonų įsistiprii
Japonai dar turi penkis 

aerodromus Solomoauose — 
Khili ir Kieta aut hougain- 
ville salos, Buką jaerodro- 
mą ir lėktuvų taisymo stotį 
Buka saloj, Ballale aerod- 
mą tik į pietus nuo Bougai- 
nville, ir Rekata įlankos ba
zę ant Santa Isabel salos. 
Japonai naudoja tas bazes 
apgynimui aavo didžiosios 
bazės Rabaule.

Iki Japonijos
Admirolas William F. 

Halsey sakė amerikiečiai 
stumsis pirmyn iki pietų 
Pacifiko kova pavirs į Ja
ponijos kovą.

Šeštadienio popiety 60 
japonų lėktuvų atakavo a- 
merikiečių pozicijas Rendo
va saloje, aštuonias mylias 
žemiau Mundos. Vieninteliai 
nuostoliai buvo padaryti a- 
mefikiečių ligoninei. Buvo 
nušauta šeši priešo lėktu
vai.

Vokietiją valdys militarinė diktatūra
Hitleris sušaukė vyriausybės posėdį

Chicagoje ieško vaiko 
pagrobėjos

CHICAGO, rugpiūčio 8— 
Warren avenue policija ieš
ko 2 metų Howard Nelson 
Freeman, ir Mrs. Natalie 
Palmer, kurią vaiko moti
na kaltina jos sūnaus pag
robimu. Poniai Freeman i 
penktadieny išėjus darban.

Suareštavo nepilielį 
U. S. samdinį kaipo 

vokiečių šnipą
WASHINGTONAS, rug

piūčio 8 — F. B. I. agentai 
vakar suareštavo Roberto 
Lanas, 35 metų amžiaus 
pietų Amerikos pilietį, ku
ris dirbo kaipo vertėjas 
Tarp-Amerikų 
jos biurai.

Anot FBI 
Hoover, Lanas
slaptu rašalu rašęs tris laiš- 

Ikus nacių agentams Lisa- 
bone, kuriais jis siuntęs ži
nias apie Amerikos apsau
gą ir karo produkciją.

rug-
Kiniečiai atimi

koordinaci-

direktoriaus 
prisipažinęs

Išsiliejo upė, 
10,000 prigėrė

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

MADRIDAS, Ispanija, rug
piūčio 8 — Vakar šioje sos- 
tinėje sklido įvairūs gan
dai, būk Vokietijos milita- 
ristai palengva iš nacių par
tijos perima Vokietijos val
dymą. Sakoma vokiečiai ti
kisi, kad toks pakeitimas 
sustiprinsiąs Vokietijos są
jungininkes, kuriose nacių 
partijos nariams daugiau 
rūpi įvedimas savotiškos 
diktatūros, negu stiprini
mas kariuomenių.

Vokiečiai Ispanijoj aiški
na, kad militaristų įsigalė
jimas veikiausiai sustiprins 
Vokietijos karo pastangas, 
kadangi visos jėgos bus at
kreiptos karo reikalams, o 
ne pašaliniems dalykams, 
kaip žydų persekiojimui, ir 
t. p.

Anot gandų, vokiečiai mi-
• litaristai nori apleisti savo 
kvislingus ir jų nuduodamą 
nacizmą, jeigu tie negali iš
gauti savo kraštų didžiau
sias pastangas karo rėmi- 

'» mui. Toks nusistatymas pa- 
i į vynauByucB oiuva-

Italai^ pripažįsta, įįjojt Rumunijoj, Vengri
joj, Kroatijoj, ir net Vichy 
Prancūzjoji .

Ispanijos cenzūra sulaikė 
tam tikras šio pranešimo 
dalis.

Anot Londono Sunday 
Dispatch korespondento, vo- Goering.

NEW DELHI, Indija, rug- 
i piūčio 8 — Khari upei stai
ga išsiliejus, vandens ap
semta apie 100 kaimelių. 
Apie 10,000 žmonių prigėrė.

Šešta dalis Ajmer-Merwa- 
ra provincijos apsemta.

kiečiai generolai planuoja 
įsteigti militarinę diktatū
rą. Tas pakeitimas būsiąs 
daromas su nacių vadų pri
tarimu.

Atrėmė japonus 
Chekiang fronte
CHUNKGING, Kinija, 

piūčio 8
šė japonų puolimą šiaurinėj 
Chekiang provincijoj, už
mušdami 100 japonų. Anot 
raporto, kiniečiai anksčiau 
taipgi atrėmė kitą japonų 
kariuomenės dalinį prie Ku- 
cheng.

Protestuoja žemės 
kontrolės planą

WELLINGTON, Naujoji 
Zelandija, rugpiūčio 8 — 
Šio krašto ūkininkai ir pra
monininkai protestuoja 
prieš vyriausybės planą 
kontroliuoti žemės pardavi
mą. įsigijimui žemės apgy
vendinimui po karo grįžu
sių veteraną.

BOMBAVO ITALIJA
LUGANO, Šveicarija, rug

piūčio 8 — Sekdami Gene
rolo Eisenhower praeito 
šeštadienio perspėjimą ita
lams pasitraukti iš karo 
arba nukentėti nuo didelių 
oro atakų, didieji Amerikos 
bomberiai tuoj po vidurnak
čio šį rytą atakavo Milano 
Turino ir Genoa miestus veiktų į vyriausybes Slova 
Italijoj, 
kad Milane ir Turine nuos- 
toliai buvę dideli.

Lugano miesto gyventojai 
girdėjo bombų sprogimą ir 
matė tų sprogimų žaibavi
mą. Milanas randasi tik 40 
mylių į pietus nuo Lugano.

i

BERNAS, Šveicarija, rug
piūčio 8 — Pranešimai iš 
Berlyno sako Hitleris šio
mis dienomis tariasi su Vo
kietijos valdininkais ir ka
rininkais. Pasitarimo tiks
las nepraneštas, bet iš da
lyvių sąrašo matosi, kad tai 
buvo skubiai sušauktas Vo
kietijos vyriausybės kabine
to posėdis.

Ta konferencija veikiau
siai bus pirmas toks posė
dis Vokietijos šio karo me
tu, įvykęs be Reichstago 
susirinkimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ BERLYNO — Vokie

čių radio pranešimu, suvirš 
milijonas moterų ir vaikų 
iškeliama iš Berlyno.

IŠ SICILIJOS — Frontas 
sumažėjo iki 20 mylių ilgu
mo. Vokiečių linija pradėjo 
subyrėti ir naciai bando bė
gti Italijon.

IŠ LONDONO — Vėliau
siu pranešimu, Vokietiją 
dabar valdys Gen. Keitei ir 
Adm. Doenitz. Vyriausias 
dabar asmuo yra maršalas
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2 DIENRAŠTIS DRA.UGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rugp. d, 1943

LITERATŪRA APIE LIETUVA
Vienas iš rimčiausių A- siu kaimynu, Lenkija, buvo 

merikos istorinių mokslų1 lygi nuliui; prekyba su Ru- 
žurnalų The American His- sija buvo taip pat labai ma- 
torical Review, kurį leidžia 
žinomoji knygų leidimo ben
drovė The Macmillan Com- labai svyravo, daugiausia 
pany, šių metų liepos mė- į dėl politinių priežasčių. Kiek 
nėšio numeryje (Vol. XLV, pastovesni jos prekybos san- 
m, No. 4, p. 845) įdėjo la- tykiai buvo su Didžiam Bri- 
bai palankią A. Simučio knyT tani ja. Nežiūrint j tai, Lie- 
gos The Economic Recons- tuva išvystė gyvulių ir kitų 
truction of Lithuania after' žemės ūkio produktų eks- 
1918 recenziją, kurioje tarp; portą, kas labai prisidėjo 
kitko sakoma: į prie ūkininkavimo pasparti

nsią mažą knygą apie- 
Lietuvos ekonominį atsista
tymą reikia sveikinti kaipo 
laiku pasirodžiusį leidinį. 
Šiais laikais, kada politinio 
ir ekonominio Europos at
sistatymo problema yra ry
tojaus dienos klausimu, A- 
merikos skaitytojui reika
linga objektyvi informacija 
apie mažas tautines valsty
bes, kurių likimas gali būti 
nulemtas atsistatyme... Kny; 
goję taip pat duodami pa
lyginimai su ankstyvesniais 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą metais. Šita dalis ypatin
gai įdomi, nes .ji parodo, 
kiek Lietuvos žemės ūkis 
pagerėjo per nepriklausomy
bės laikotarpį, ir kokią ro
lę tame pagerėjime suvai
dino žemės reforma ir ko
operacijos judėjimas, šis ge
rėjimas vyko nežiūrint j la
bai sunkią Lietuvos politi
nę padėtį. Lietuvos politi
nius sunkumus vaizduoja už 
sienio prekybos vystymasis, 
paduotas ketvirtam knygos 
skyriuje. Jis rodo, kad dėl 
politinių priežasčių jos (Lie 
tuvos) prekyba su artimiau-

f

ža; ir jos prekyba su Vo
kietija, nors ir didžiausia,

NAUJAS VYSKUPAS, RETAS KRYŽIUS Kviečiami dvasios

Nuoširdžiai kviečiu visus 
jaunimo ir ypač Lietuvos 
Vyčių dvasios vadus kuni
gus dalyvauti Lietuvos Vy
čių konferencijoj, kuri įvyks 
rugp. mėn. 14 ir 15 dieno
mis, Douglas Hotel, Newark, 
N. J. Pradžia 9:30 ryto, o
sekmadienį pradžia 1 vai. f 
popiet.

Laukiame su sumanymais, 
patarimais ir planais Lietu
vos Vyčių veiklai varyti.

Kun. Stan. Raila
Liet. Vyčių centro 

valdybos dvasios vadas

šie lietuviai kunigai: J. An
gelaitis ir Širvaitis.

Po įspūdingų pamaldų kū
nas nulydėtas į šv. Kryžiaus 
kapines.

Beje, velionis buvo nuola
tinis skaitytojas dienraščio 
“Draugo”, su kuriuo nenori 
skirtis ir jo Dašlė žmona.

Liūdi velionio žmona Ona 
ir vaikai. Amžiną jam atil-

Šv. Patriko katedroje, N. Y., buvo konsekruotas vys
kupu Bryan J. McEntegart, rugpiučio 3 dieną. Jis paskir
tas Ogdensburgh, N. Y., vyskupu. Konsekravimo apeigas 
atliko arkivyskupas Giovanni Cicognani, Apaštališkas de-s 

1 tuo "apribodami savo prob- legatas Jungt. Amerikos Valstybėms. Naujas vyskupas

I

nimo... Autorius nededa 
daug pastangų aiškinti eko
nominį krašto vystymąsi —
jis paprastai aprašo jį. Bet

lemą, jis tiksią atsiekia at-»vietą užims rugpiučio 10 dieną. Kairėje matome retą ra- 
sargiai, ir skaitytojas ras 
užtektinai gerai organizuo
tos informacijos, kuri padės 
jam padaryti savo paties iš
vadas.

Lietuvių spaudoje dažnai 
pasirodo nusiskundimų dėl 
literatūros anglų kalta apie 
Lietuvą trūkumo, kas yra 
neabejotina tiesa. Bet ta pa
čia proga reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad esamo
ji literatūra būtų geriau iš
naudota ir paskleista sve
timtaučių tarpe. Jfei kny- ulxl&ai 
gcms apie Lietuvą anglų amerikiečiams dovanos pa-

sišką slovėnišką kryžių, kuris buvo padovanotas naujam 
vyskupui. Šį kryžių padovanojo Committee for Arrange- 
ments of the Fordham University Annual Conferences On 
Easteern Rites and Liturgies.

Retėja žymių 
lietuvių eilės

Akron, Ohio. — Neseniai 
čia buvo įspūdingos laido
tuvės a. a. Antano Aleknos, 
žinomo vietos gyventojo. Ge

■ dulo pamaldoms atlaikyti 
Šv. Petro bažnyčioje klebo
nui kun. R. Bourgeous ir 
vikarui kun. B. Ivanauskui 
buvo atvykę iš Cleveland Į sį, duok jam, Viešpatie!

Į (EXTRAI EXTRA!
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susitarimas su leidyklomis lumbia University Press im- 
dėl naujų knygų leidimo.' sis leisti gal žymiai didesnę 
Šiuo tarpu Columbia Uni- ir naudingesnę knygą apie 
versity Press dar turi kiek 
neišparduotos The Econo- 
mic Reconstruction of Lifh- 
uania after 1918. Neturin
tieji turėtų pasirūpinti tuo
jau tą knygą įsigyti ir ypa
tingai pateikti žymesniems

kalba susiranda ganėtinais vydale. Kai tik ši knyga bus 
'i pirkėjų, tno palengvinamas išpirkta, yra vilčių, kad Co- K,
I

Lietuvą.
The Economic Reconstruc I

' tion of Lithuania after 1918 
; kainuoja $1.50, ir ją gali
ma užsisakyti rašant auto
riui: Mr. A. Simutis. 41 W.

i 82 St. New York 24, N. Y., 
arba betarpiai leidėjui: Co
lumbia University Press, 
Morningside Heights, New 
York, N. Y.

i

Lietuviškas
Žydukai

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVE?
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054
SI

f

Proves Wonderful 
For Itching'Skin 
To soothe itchinv, burnine skin, appfr 
medicated liąuid ŽEMO—a Doctor? 
formula backed by 30 years continu 
oussuccess! For ringvorm symptoms, 
ec2ema, athlete’s foot or blemishes 
due to erternal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
rold. One trial eonvinces. Only 85į» 
Also 60e and 81.00.

->4LCiiVI w

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
—J***!“ — RYKES
PATARNA

VIMAS 1
— kuris — 

Spedalizuoja 
Tame:

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lfuosl nuo 
patrūkimo Mdoa.

C I A L —
Iikirpklte SJ skelbimą ir prtdud- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteikrrtm'e jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMAA KŠTIXIM4
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų- 

N®RA KO GERESNIO U2

CrMtor of Custoaa Appliancea for J7 yra.
86 S. STATĖ, RM. Si®, STA. 41SB 
Daibr 19 A..W. TU 5; Irt m »rjt

SatuMay TU 1. gunda? 1 to 4.

8ts yra specialia narstai m o bandymas ir 
Bobos kitos* laikraSčfaooe. Tarpai. ■* 
pasiūlymas nebua atkartota*.

r

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Į

h

at-

IR 
AUKŠ
ČIAU

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

TpMohAs SEELEY 8760

L

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Mano 20 metų praktikavimas * 
jusų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
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 
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys 'atHdata 
moa be akinių. Kaina pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1978
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyrėte iŠ priežas
ties spalvų neregėsimo — (eolor 
blindnėss), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.afš wt*x Roosevelt road

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

4%

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS RAKIAI

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, O J).

DR. S. WEINE, O

AKTS EG OJA — AKINIUS PRITAIKO
Registruoti ir Ucensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YABds 4787 
Namų teL PROipect 1980

T< YABds 2249

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

T«L OANaI 6122

. - DR, KEŽE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Phtee 

K atPtallB 7898

1751 W. 47th Street Į

DR. G. SERNER
! LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

flMMk Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas k Altinių DirMovi 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS l 

Tik viena pora akta visam gy
venimui. Saugokite J**, leisdami 
liegsamlnuotl jas modernUHdauala 
metodą, korta regėjimo motai** 

gali nteflctt 
M METAI PATYRIMO 

prtrtukfarie akinių, kurte y^Ttaa

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

O PTOME1 RISTAI 
1801 So. Ashlaad Avraoe

Eampa* lS-too 
TeMomat GAMAL OBtt, CUoųc 

omo VAIAVDOS: 
Kasdlea a. m. Iki »:M ta BL 

Trsdtad. |r Mtad. »:M a. m. 
T:H p. t.

Ofiso tat VIRginia 0038 
Reridaucijoi tat: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ta 9-8:30 P. 

Trečiadieniais pagal sutartį
H

TeL YABds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 0257
Bes. teL: PROspect 6659 

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

Reridendia: 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: H v. ryto iki 8 p-P- 

G fld 9 vaL vakare.

TeL YABds 8148

? DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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 

Sventadieniate — 11-12.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valanda: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valanda: 8 — 8 poniai,

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet ano 1 iki 3 vai; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir SekmadiefiMa 

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VIRginia 1889

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:60 0d 8:00 vaL 
TroSad. ir Mm. tik «ntat*rtaK.

OR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-taw tabovj

Td. Idhray 2880 Ckicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 9 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8--30 v»J. vak, 
Nedėliomis nuo 10 iki i2 vaL dieną

< 

Išmintis yra širdyje to^ 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tat 
yra kilnus žmogui.

Split by PDF Splitter



Pirtnadienis, rugp. 9, 1943

Gražus spaudos 
darbas

(LKFSB) šiemet sueina 
40 m. darbuotės spaudoje 
Kazio Vidikausko. Pažymė
tina, kad darbštusis laikraš
tininkas ne tik lietuviškiems 
laikraščiams gerokai me
džiagos parūpina, bet ir ki
tų tautų spaudoje gražiai 
Lietuvos vardą garsina. 
Taip šiomis dienomis jo rū
pesniu ukrainiečių laikraš
tis “Amerika” įsidėjo pa
veikslą ir aprašymą apie su
kaktuvininką prel. Macie- 
jauską, paminėjo, kad lei
džiama knyga “Timeless 
Lithuania”, įsidėjo atvaiz
dus Dariaus ir Girėno pri
simindami jų mirties sukak
tį. Porar lenkų laikraščių 
išspausdino K. Vidikausko 

užuojautą dėl 
Mielam 

K. Vidi- 
ir toliau

eilėraštį: -
Sikorskio mirties, 
sukaktuvininkui 
kauskui linkime
sėkmingai garsinti Lietuvos 
vardą, i■• ’

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

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

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

turi

savo 
lai

IMMI.IŽJK

HELP WANTED — MOTERYS

t

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

DRILL PRESS Ir MILLING MA
CHINE OPERATORIŲ. 55H vai. į 
savaitę, karo darbai.
PROUUNIER SAFETY CHUCK CO. 
18 S. Clinton 5th floor.

Nuskandintas Brazili 
jos laivas, 78 žuvo

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, rugpiūčio 8 — Vakar 
pranešta jog Brazilijos did
žiausias prekybinis laivas, 
8,350 tonų Bage, liepos 31

d. buvo sutorpeduotas.... ir 
nuskendo prie Sergipe kran
to. Iš 231 asmenų, dingo 41 
keleivis ir 37 įgulos nariai.

Patyrimas 1 a b a i. dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za). “DRAUGAS” HELP VTANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 

Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

JE

fe

ROBERT BARISTA

l HELP . VVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popierl-

VYRŲ ir VAIKINŲ reikia, dirbti 
shipping kambaryje, laikas ir pusė 
mokama virš 40 valandų. 60c į va
landą.

MEYER BOTH CO.
1935 S. Michigan

VYRAI
Žvelkit Pirmyn

Po Karinės Progos 
šiuose Būtinuose Darbuose:

Abelnų Darbininkų 
Bučetių 
Boners 

Orderių Pildytųjų
Patyrimas

Mirė Rugpiūčio 7 d., 1943, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 9 m. am. 
Gimęs Chicago, III.

tėyais Gedmintaitė), brolį James, seserį Joyce, tėvukus Joną 
tėvais Gedminaitė), brolį James, seserį Joyce, tėvukus Joną 
ir Viktoriją Baristus ir Pranciškų ir Teklę Gedmintus, 3 dė
des Joną Baristą ir jo šeimą, Sergt. Kamzimierą Gedmintą (U.‘ 
S. Army) ir Joną Gedmintą (U. S. Navy), tetą Eleną Pucy 
ir jos šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 6110 So. Massassoit Avė. Port- 
smouth 6615.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 10 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St SymDhoroso, 62 ir Mason, ua- 
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Tėvas, Motina, Brolis, Sesuo, Tėvukai, Dėdės ir Teta. 

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

nius baksus. Reguliaris algos pakė-i---  „_Z_
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

llmas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- .... ... 6

DARBININKŲ reikia prie abelnų. 
dirbtuvės darbų. 65c j vai., laikas ir 
pusė už 
liškai.
WELCH

viršlaikį. Turi kalbėt ang-

FRLTT PRODUCTS CO.
4603 W. Gladys

PIRKITE KARO BONUS!

Nereikalinga 
Ant Daugelio

Šių Darbų 
Reguliaris Algos 

Pakėlimas t

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbus

šiftai prasideda 7 ryto ir 6 vakare 
Patogiose Vietose

Oscar

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

RĖIKiA 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.

ATTĖNTION
GIRLS — W0MEN

We Offer You a Fine Pleasant Joti

Cotton and Wool 
Yarn Winding

EXTRA BONUS
Plenty Overtime

Piece Work
Ne Experience Necessary

Phoenix Dye Works
1963 N. SOUTHPORT AVĖ.

MERGINOMS- MOTERIMS
100% KARO DARBAI

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

SOLDERERS
WIRERS

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

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

... Mayer & Co.
1241 N. Sedgwick

1 blokas į šiaurius nuo Division St. 
“L" stoties.

WELDERIŲ
1AY OUT VYRŲ 

Įvairių ir Papuošiamos 
Geležies Darbų 

KALVIO
PRESS OPERATORIŲ 

HAMMERMAN 
TOOL & DIE 

Machinistų
GERA MOKESTIS 

VIRŠLAIKIS

CARLSON 
BLDG. SPECIALTIES 

3234 W. 31st St.
LABAI SVARBI PRAMONE 

Reikalauja 
PATYRUSIŲ VYRŲ

Čia yra proga ne tik padėt laimėti 
karą, bet ir turėti užtikrintą dar
bą ir po karo. 40 valaridų darbo 
savaitėje; laikas ir pusė už virš
laikį. Geros darbo sąlygos. Gera 
mokestis ir proga dėl geresnio

UPHOLSTE RE RS reikia prie pa- 
tatšSino darbų. Pastovūs darbai. 
$1.35 į valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
5228 Lake Park Avė. Piaza 5070

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

ITlARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

REMKITE “DRAUGĄ

e*-

of

ALESAUSKAS t

and SONS

Budriko Moderniška. Krautuve

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštąją arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, savininkės

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

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

Telefonas — GROvehffl 2242

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

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

ir už Viršlaikį
Moderne Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis Žema Kaina

mokestis ir proga dėl 
darbo.

ROZALIJA 
STANKIENĖ

(po tėvais Pušinskaitė)

Mirė rugp. 7 d.. 1943, 12 vai. 
ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ
Raseinių apskr., Jurbarko 
miestelio.

Paliko dideliame ' nliūdime 
vyrą Vincentą, dvi dukteris: 
Kotryną ir Oną. sūnų Vincen
tą ir marčią Petronėlę, brolį 
Antaną ir daug kitų- giminių, 
darugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6606 So. Mozart Avė. Hem. 
0707.

Laidotuyčs įvyks antradienį, 
rugpiūčio 10 d. iš namų 9:00’ 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo švenč. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyavuti laidotuvėse.

Nuliūdę-
Vyra<į Dukterys, Sūnus, 
Marti ir BroUs.

Laidotuvių. Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas. Telefo
nai Yards 1138—1139.-V S i

Radio Programai leidžiami 
Budriko’ Krautuvės per 14 metų:

ii i
11.14 *. > 1 i

WCFI. 1604 k. • Sekmadienio va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

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

Ik. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything ln the line < 

Furniture 

ALEX

Factory Representative.

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appolntment call — 

REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

I4

Jaunavedžiams Syrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

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

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC 

2100 S. 52nd Avė.

MR. R0WE
EUGENE DIETZGEN

2425 Sheffield Avė. Lincoln 3306 
(2400 North — 1000 West)

& co.

HELP VVANTED — MOTERYS

I

$28.60 '
Už Savaitę Pradžioj 

$31.20 
PO 30 DIENŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk

CICERO, ILLINOIS

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
Ateikit kaip 8-nios ryto prie 

23rd St. Įėjimo. 
SHAVINGS & SAWDUST CO. 

2244 S. Westem Avė.
VYRŲ AR VAIKINŲ

Dirbtuvės darbams. Patyrimas 
reikalingas. Atsišaukit j
VESTERN VENETlAN BLIND

351 E. Ohk>

ne-

CO.

REIKIA
DIŠIŲ PLOVĖJŲ

VYRŲ KURIE YRA GERI DAR
BININKAI, LABAI GERA MO
KESTIS. SEKMADIENIAIS IR 
ŠVENTADIENIAIS NEREIKIA 
DIRBTI, PATOGIOS VALANDOS.

Kreipkitės prie Mr. Garda 
Room 3720.

Electric Club

Machinis+ų 
Ir 

A-l Mekanikų
SVARBIEM KARO DARBAM

Gera Mokestis Mokant Laiką 
ir Pusę už Viršlaikį

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

Tel. VAN Bure n 3440 
Mr. Patzer

MOTERŲ
APIE 40 METŲ AMŽ. PRIE 
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ

48 VAL. S A V.
MOKESTIS UŽ 52 VAU

Atsišaukite

CHICAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 So. May St

■e.
REIKIA MOTERŲ

IR MERGINŲ
Prie. leifgv.ų, dirbtuvės darbų. Paty- 
rimas nereikalingas. 100<& karo dar
bai, 6 dienos J savaitę mokant laiką 
ir pusę virš 40 vai. Valandos nuo 
8 ryto iki 4:30 popiet.

HUDSON SCREW MACHINE 
PRODUCTS CO.

4500 W. AUGUSTA BLVD.

20 N. Wacker Dr.
DARBININKŲ

Dirbti breso 
darbai. 48 vai. 
mokestis.

HODGSON
2012 W. 13th 8t.

foundrėje. pastovūs 
savaitė, aukščiausia

FOUNDRY CO.

COOPER
Reikalingas atlikti lengvus darbus; 
packlng house patyrimas pageidau
jamas. darbas dienos laiku, laikas 

i ir pusė virš 40 valandų. 
' OPPENHEIMER CASING 

1020 W. 3«th St.

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock hands. Unijos reta mokes
ties. Patyrusių ar nepatyrusių, 

MICHIGAN INTERSTATE 
MOTO R FREIGHT

2601 Eleanor CALumet 6440

CO.

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rąžyti.

SPRAYERS 
GERA MOKESTIS

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

STONE ASSOCIATES
1838 W. 33rd St. Lafayette 2456

są- 
jsi-

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

PERGALE 
KVIEČIA

Štai jums prosą tarnauti savo tėvynei 
dabar ir prisirengti ateičiai: patyrimas 
nereikalinga; mūsų mokytojai išmokins 

. i“"-
Pulki transportacija: draueinirl 

bininkai: lengvi patosas dirbtuvės dar
bai. apmokami poilsio laikotarpiai, ca- 
feterljoj vairia prieinama kaina; dieną 
darbai nuo 7:30 ryto iki 4 popiet.

127.50 UŽ 6 DIENŲ SAVAITĘ
$30 po 6 savaičių.

Automatinis pakilimas kas 4 mėnesius 
per 20 mėnesių. t
Jei norit dirbti tik karo laiku mes 
Įvertinam jūsų paramą, bet su jūsų 
naudlmru ISai lavinimu bus jums prosą 
pasilikti Ir traminti pasaulio žymiausias

“BELMONT RADIOS”
Atsišaukit su gimimo rekordu

Belmont Radio Corp.
____________5921 DICKENS___________

150 — MOTERŲ — 150
PATYRIMO NEREIKIA

PRIE ĮVAIRIŲ BENCH. INSPEK
TAVIMO IR MAŠINŲ DARBU DA
BAR ATDARŲ SU PUIKIOMIS 
PRADINĖMIS AIŽIOMIS.
DUODAM VELTUI SLACK SIUTUS 
PRIE VISŲ DIRBTUVES DARBŲ 

GERAS VALGIS GAMINAMAS 
MCSŲ PATOGIAI ĮRENGTOSE 

CANTEENS
Atsineškit pilietybės įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

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

DOUGLAS PK. “L’ IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.

2145 S. 54th Avė. -----  Cicero

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PUIKIAME KLIUBE

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

Matykit Mr. Burkart

COVENANT CLUB
10 N. Dearborn St.

dar-

REIKIA TARNAIČIŲ 
IR VALYMUI MOTERŲ 

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

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. MICHIGAN

VYRAI IR MOTERYS
---------------------------------------------------------------------------------------------T - - T 1

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

DRAUGAS, Box No. 1225, 
127 N. Dearborn

PARDAVIME!

PARSIDUODA — Grocernė ir Bu- 
čeraė, su ar be namo. Gerai išdirb
tas biznis daugelio metu rezidenci
jos distrikte. Atsišaukite:— 2639 
WE8T 65th STREET.

IŠ WASHINGTONO — 
Kainų administratorius in- 
timavo, kad netolimoj atei
ty bos panaikinta, cukraus 
racionavimas. Greitu laiku 
bus išleistas kainų įstaty
mas dėl degtinių Ir vynų.

I JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

SIUVĖJŲ — patyrusią prie siuvimo 
paduškų upholstered rankandams. 
31.00 J valandą.

CONSUMER FURNITURE CO.
S228 Lake Park Avė. Piaza 5079

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

I
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Vargonininkų seimo proga
Vargonininkų Sąjungos seimas įvyksta rugpiūčio 10 

d. Hotel New Yorker, New Yorke. Ta proga mes sil
kiname seimą, palinkėdami sėkmingai pravesti visus 
gerus ir naudingus sumanymus ir surasti tinkamas 
priemones sumanymams įgyvendinti. *

Visos organizacijos karo metais susilaukia apsunki
nimų save veikimui. Daug jėgų tenka pašvęsti karo 
pastangoms. Aukojasi ir Vargonininkų Sąjunga. Visa 
eilė jos jaunesnių narių yra karo frontuose. Jų vado
vaujamų parapijų chorų jaunimo dauguma taip pat 
yra pašaukta prie ginklų. Tai vargonininkų tiesioginį 
darbą, be abejojimo, gerokai sunkina. Tačiau, kaip 
matom, jie nepuola į beviltiškuūią, bet dirba, seimuoja, 
planuoja.

Praeis karo audros. Sugrįš iš karo vyrai. Ir pats 
gyvenimas susinormuos. Vargonininkų Sąjungai teks 
nemaža pokarinio gyvenimo darbo dalis atlikti. Reiks 
sustiprinti chorai ir jų pagalba kelti ir palaikyti reli
ginę ir tautinę sąmonę lietuvių tarpe. Reiks kelti lie
tuviškąjį dainos ir muzikos meną, reiks kurti.

Mes neabejojame, kad šis reikalas bus vienas svar
biausių seimo klausimų, kurs visu rimtumu bus ap
svarstytas.

Kaip ligšiol Vargonininkų Sąjunga vaidino svarbų 
vaidmenį religiniame ir tautiniame mūsų 
veikime, taip ir ateityje tasai jos vaidmuo 
didelis ir garbingas.

f

visuomenes
bus lygiai

Naciai — fautž aidžiai
gyventojų, 
tik 38 mi-

1939 metais Prancūzija turėjo 40,060,000 
Dabar, Londono žiniomis, Prancūzijoj bėra 
lijonai žmonių. Čia kalbama apie Prancūziją be jos 
kolonijų.

Vadinas, tauta, kuri veik nekariavo, per keletą metų 
neteko dviejų milijonų žmonių. Vokietijos naciai pasi
rūpino, kad kiek galint daugiau prancūzų išnaikinti. 
Jie tai darė ir daro planingai. Ir, jei naciai nebūtų 
sutriuškinti, prancūzų tauta tiek būtų parblokšta, kad 
jai sunku būtų ant kojų beatsistoti.

Bet prancūzų ir kitų, taip pat smarkiai naikinamų 
tautų, laimei, žmogžudžiai naciai neilgai siautės Euro
poje. Jie prieis liepto galą. Laisvę mylinti prancūzų 
tauta bus išlaisvinta.

Sąjūdis už pastovit ir teisingą taikų
* -

Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai, kuri veikia 
prie Amerikos katalikų veikimo centro (NCWC) Va
šingtone, išleido naudingą knygelę, pavadintą “Transi- 
tion from War to Peace.”

Kas domisi pokariniu pasaulio gyvenimu ir pasto
vios bei teisingos po šio karo taikos įgyvendinimu, šioj 
48 puslapių knygelėj ras geros medžiagos.

Ši sąjunga, prie kurios priklauso visa eilė žinomų 
tarptautinės teisės žinovų, politikų, ekonomininkų ir 
kitų, tikrai naudingai darbuojasi. Ji siekia, kad jung
tinės tautos ne tik karą laimėtų, bet taip pat laimėtų 
ir taiką.

W. ~
Mussolinio nugriuvimas gerokai supurtė ir Ispaniją. 

Dėl to kai kuriose diplomatinėse sferose daroma spė
liojimų, kad Ispanijos vyriausybėje gali būti bent kiek 
žymesnių pasikeitimų. Naujoji vyriausybė būtų labiau 
palankesnė jungtinėms tautoms.

Garsusis radijo vyras Major Bowes užpraeitą savai
tę įteikė U. S. kariams gražią ir naudingą dovaną. Jis 
išdalino jiems 100,000 kopijų arkivyskupo Spellmano 
parašytos knygos “The Road to Victory” — Kelias į 
pergalę.

«

LRKSA ir vykdomosios tarybos posėdis
Lietuvių R. K. Susivicnymo Amerikoj vykdomosios 

tarybos svarbus suvažiavimas bus rugpiūčio 16, 17 ir 
18 dienomis cen traline s raštinės namuose, 73 East 
South St., Wilkes Barre, Pa. Suvažiavimo išvakarėse, 
būtent rugpiūčia 15 d., tos pačios organizacijos ren
giama Lietuvių Diena, kuri, kaip kasmet taip ir šie
met, pasitikima, sutrauks gausingas lietuvių minias.

Nors šie įvykiai yra ne Chicagoj, bet Wyoming Klo
nyje, Pennsylvanijoj, tačiau domimės ir mes, čikagie- 
čiai. Be abejojimo, jais domisi ir kitų miestų lietuviai, 
nes LRKSA yra centralinė arba nacionalinė organiza
cija, turinti tris šimtus kuopų įvairiuose Jungtinių 
Valstybių miestuose. Vien tik Illinois steite yra apie 
keturiasdešimts Sus-mo kuopų.

Vykdomoji taryba svarstys visų tų kuopų, visos or
ganizacijos reikalus, neaplenkdama nė bendrųjų Ame- 
rikos lietuvių visuomenės reikalų. Todėl natūrali, jei 
tuo suvažiavimu mes visi domimės.

Tačiau neužtenka vien tik susidomėjimo. LRKSA kuo
pų veikėjai, paskiri nariai, pagaliau, kad ir nenariai, 
jei tik tarime sumanymų, kaip būtų galima pagyvinti 
Sus-ino veiklą ir daugiau narių laimėti, tuoj siųskime 
juos centro valdybos suvažiavimui viršui nurodytu ad
resu.

Neužmirškime, kad LRKSA yra sena ir garbinga or
ganizacija, kuri rūpinasi savo narių sveikatos ir gyvy
bės apdrauda ir, be to, dedasi prie visų mūsų religinių, 
tautinių ir kultūrinių darbų bei reikalų. Pašalpomis li
goje ir pomirtinėmis Sus-mas yra išmokėjęs savo na
riams netoli keturis milijonus dolerių ir tūkstančiais 
dolerių parėmęs tautos reikalus. Kiek ši organizacija 
dedasi prie Amerikos karo pastangų, aišku iš to, kad, 
palyginti, trumpu laikotarpiu yra nupirkusi U. S. ka
ro bonų už šimtus tūkstančių dolerių.

Mes, berods, neklysime pasakę, kad kiekvienas lie
tuvis katalikas, kuris priklauso prie šios mūsų gar
bingos fraternalės apdraudos organizacijos, gali nuo
širdžiai didžiuotis ir kitiems rekomenduoti būti jos 
nariu. Dėl to linkėtina, kad SLRKA vykdomoji taryba 
savo suvažiavime surastų priemonių, kuriomis būtų 
galima įtraukti Sus-man kiekvieną sveiku kūnu tr dva
sia lietuvį. Reikalas yra svarbus, todėl, turėdami šiuo 
reikalu sumanymų, pasiųskime juos suvažiavimui.

Taikos sąlygos Vokietijai
Mintarinių dalykų žinovai teigia, kad visai netrukus 

girdėsime balsų iš Vokietijos, kuriais bus mėginama 
tirti, kokie šansai yra pradėti kalbėtis dėl taikos ir 
su Rusija ir su santarvininkais vakaruose.

Tačiau nesunku yra atspėti, kas atsitiks su toms na
cių pastangoms. Jungtinės Tautos su jokiais Berlyno 
pasiūlymais nesiskaitys, »nes jų sąlygos yra gerai ži
nomos.

Kai vokiečių armijos besąlyginiai pasiduos, tuomet 
Londonas ir Vašingtonas kalbėsis apie taiką. Be; kal
bėsis ne su Hitleriu ir jo adjutantais, bet tiesioginiai 
su Vokietijos žmonėmis.

Mūsų jaunimas konferuoją
Rugpiūčio 14 ir 15 dienomis, Newark, N. J., šaukia

ma Lietuvos Vyčių konferencija, nes seimo šiemet ne
būsią. Į konferenciją kviečiama centro valdyba, aps
kričių atstovai ir visi nuoširdieji vyčių vadai. Kuopos 
yra prašomos raštu prisiųsti kuo daugiausiai sumany
mų “kas organizacijoj taisytina ir kaip patobulinti 
mūsų žurnalą ‘Vytį’. Konferenciją kviečia Pranas Raz- 
vadauskas, centro pirmininkas.

Geras sumanymas.
Konferencija, be abejonės, daug naudos padarys, daug 

dalykų aptars ir veikimą, kiek dabartinės sąlygos lei
džia, labiau išjudins. Pasisekimo!

1

Prezidento planai karo veteranams ,
Prezidentas Rooseveltas paskiausioj savo kalboj pa

tiekė šešių punktų planą grįžusiems iš karo kariams 
aprūpinti. Planas toks:

1. Trijų mėnesių atostogos, su pagrindine alga, bet 
nedaugiau $100 per mėnesį ir šeimos priedai.

2. Po trijų mėnesių bedarbės apdrauda, jei ji būtų 
reikalinga, per 26 savaites tiems, kurie užsiregistruos 
su U. S. Unemployment Service.

3. Specialė pagalba ir patarimai apie persitvarkymą.
4. Specialės sąlygos tiems, kurie norėtų toliau tęsti 

pertrauktą mokslą arba specialius kursus, apmokant 
mokslo ir dalį pragyvenimo išlaidų.

5. Kreditas veteranams senatvėje ir jų įpėdinių ap- 
draada, atsižvelgiant, kaip ilgai jie tarnavo kariuo
menėje.

* • - . r- i v > t fe >
6. Progos tinkantiems veteranams dirbti ūkių dar

bus. Bendra’i, negalima ūkiuose sutalpinti bedarbius, 
nes ta problema yra didesnė, negu vien tik ūkio.

Mirties spinduliai
Seniai buvo kalbama ir 

rašoma apie mirties spin
dulių išradimą. Seniau bu
vo spėliota, kad jau jie esą 
išrasti Anglijoj, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, dar 
vėliau buvo pasirodę žinių 
apie jų išradimą Italijoj.

Neseniai užsienio spauda 
rašė, kad Vokietijoj vokie
čių mokslininkui Essau pa
vykę išrasti mirties span- 
duliai. Tie spinduliai tuo 
tarpu dar staiga vietoj ne
galį žmogaus užmušti. Te
galį jie tuo tarpu tik žmo
gų apsvaiginti: žmogus pra
dedąs bijoti, drebėti, savęs 
nesusivaldąs. Apkasuos ka
reivis, mirties spinduliais 
veikiamas, nepajėgia gintis 
ir turi trauktis iš karo lau
ko.

Galimas dalykas, po me
tų kitų mokslininkams pa
vyks šis išradimas dar- pa
tobulinti ir paleisti mirties 
spanduliai lengvai galės ka
ro metu kareivius, lyg mu
ses, žudyti. Aišku, tai bus 
stiprus ‘rankoj ginklas.

Elitų kraštų mokslinin
kams be galo sunku suras
ti būdų, kaip nuo mirties 
spindulių veikimo apsisau
goti, nes jie laikomi didelėj 
paslapty ir tesužinos kiti 
tik karo metu, kai nuo jų 
žus milijonai žmonių.

Aišku, visas mokslas ir 
visi jo laimėjimai turi at
nešti žmonijai laimės. Bent 
tokia yra mokslo paskirtis. 
Deja šios rūšies išradimai 
toli gražu negali tarnauti 
žmonijai ir civilizacijai.

Vysk. Bučio laiškas
(LKFSB) Nors su Italija 

neveikia pašto susisiekimas, 
bet per Vatikaną gautas yra 
laiškas vysk. Bučio, kurs 
dabar, kaip žinome, gyvena 
Romoje. Suprantama, kad 
tokiomis aplinkybėmis laiš
ke nieko negalėjo prisimin
ti apie dideles bręstančias 
politines permainas Italijo
je. Ekscelencija tik prane
ša “Darbininkui”, kad su
tinka jog būtų išleista nau
ja laida jo knygos apie Liur- 
dą. Toliau primena anksty- 
besnį savo prašymą šią kny
gą dedikuoti Jo Šventeny
bei Popiežiui, bet dabar pra
neša, kad nesą galima to
kios dedikacijos padaryti. 
Pagaliau duoda kitų smul
kesnių nurodymų knygos 
leidėjams. Laiškas lssiųstas 
birželio 8 d., taigi atėjo per 
kokias šešias savaites.

Naujai leidžiama knyga a- 
pie šv. P. Marijos apsireiš
kimus Liurde randa didelį 
pritarimą. Užsakymai pasi
rodo bus gausūs ir todėl 
numatoma spausdinti 5,000 
egzempliorių.

Degina atėjūnų 
vokiečių ūkius

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad Rytų 
Lietuvoje vis dažniau pasi
taiko dideli gaisrai. Dega 
dvarai ir stambesni ūkiai. 
Jie buvo atimti iš gyvento
jų lietuvių ir atiduoti atė
jūnams vokiečiams. Gaisrų 
priežastis nežinoma, bet, at
rodo, jog krašto ugnis vo
kiečius šluoja lauk iš oku
puotų ūkiip

JAUNĄJĮ LIETUVOS DAINIU PRISIMENANT

(LKFSB) Edmundo Ste
ponaičio gyvenimas ir kū
ryba galėtų būti įrodymu 
lietuvių tautos ypatingų ga- 
humų: tasai poetas mirė 
teturėdamas tik šeškdiką su 
puse metų, o savo vardą 
lietuviškos kūrybos kelyje 
paliko nemarų, šiemet rugp. 
6 d. (pagal naują kai. būtų 
rugp. 19 d.) sueina 35 m. 
nuo jo mirties. Gimęs jisai 
buvo 1892 metų vasario 28 
d. Sintautų miestelyje, Ša
kių apskr. Jo tėvai buvo ne
turtingi, neištesėjo leisti į 
aukštus mokslus. Baigė tik 
dvasinę mokyklą. 1905 m. 
iškeliavo į Kauną, kur Ba
naičio spaustuvėje buvo rai
džių rinkėju. Spaustuvės 
darbas jam patiko, prie jo 
jisai ir pasiliko visą savo 
neilgą amželį. Daug skaitė. 
Ypač mėgo Tolstojų. Su juo 
net ir laiškais susirašinėjo, 
buvo gerokai apsipažinęs su 
literatūra, domėjosi ir as
tronomija, mėgo visa, kas 
galėjo žadinti jo jautrią sie
lą. Tik pora metų prieš sa
vo mirtį pradėjo rašyti ei
les. Jos daugiausiai buvo 
spausdinamos “Draugijoje” 
(katalikų leidžiamas žurna
las), “Viltyje”. Be savo su
kurtų eilių, jisai yra nema
žai išvertęs rusų poetų kū
rybos, o taipgi rašęs prozos 
dalykėlių. 1908 m. vasarą 
buvo nuvykęs į šakius tėvų 
aplankyti, turėjo daug užsi
mojimų, bet netikėtai viską 
nutraukė smegenų liga. Tik 
tris dienas pasikankinęs mi
rė.

Įvertindami jo kūrybą, ra
šytojai skelbia, kad jisai 
vienas pirmųjų iš jaunų ra
šytojų, kurie davė pradžią 
grynos literatūros srovei. 
Jie jau ne tiek siekė tautos 
žadinimo, kas buvo vyres
niųjų padaryta, bet rūpino
si kuo daugiau praturtinti 
mūsų dailiąją raštiją. Ste
ponaičio kūryboje trykšta 
poetingas gamtos atjauti
mas. Taip, eilėraštyje “Du

paveikslėliu”, jis labai vaiz
džiai ir jautriai rašo:

Dailus mūs Nemunas pas
Kauną

Kad iškilmingai jį aplies 
Rusva varsa-varsa ugnies- 
Aušra. Paviršį melsvą, 

srauną
Bučiuoja tyros oro lūpos...
Tada net girdisi, kaip su

pas
Ant burės paukštis... Kaip 

ramu.
Ant kranto pušys belin- 

guoja
Aukštas viršūnes, — lyg 

sapnuoja
Senus laikus... Ir jaunimu 
Gegužės rytas mus bučiuo- 

. ja-
Gamtos grožis jį ‘pagauna, 
susieja su anuo pasauliu ir 
jis eilėraštyje “Muzika”* ri-

' r i ; muoja:
I ? - -

Kaip lakštingalos plintan
čiais naktį čiulbėjimais,

Nuo žmonijos Dievop skrie 
ja imnas ovacija;

Kaip baltos soao rožės 
minkštučiais kvepėjimais 

Kilst dangun, lyg girlian
da, gamtos dekoracija...

Lietuvoje apgyven- . 
riinami vokiečiai 
advokatai

— Vokiečių ministeris o- 
kupuotoms “h ytų sritims’ ’ 
specialiniu įsakymu leido 
Lietuvoje ir kitose okupuo
tose Pabaltijo valstybėse 
veikti vokiečių advokatams 
ir notarams. Jie dalyvausią 
bylose ir kitokių reikalų ve
dime, jeigu viena šalis yra 
Vokietijos pilietis arba, kaip 
pasakyta įsakyme, “palie
čiami vokiečių interesai.”

Bando pakenkti 
gumos išdirbimui

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, rugpiūčio 8 — Sabo- 
tažninkai, matomai ašies 
agentai, pašiepia gumos dar
bininkus ir daro juokus iš

Eugene, Ore. — Rugpiūčio 
5 dieną vienas vaikas mirė 
nuo pajaus užsinuodijimo, 
ir 17 asmenų buvo nugaben
ta į ligoninę gydyti nuo 
smęfoninio pajaus užsinuo
dijimo.

visų pastangų padidinti 
Brazilijos gumos išdirbimą. 
Brazilijos oficialai sako gu
mos išdirbimas ir pristaty
mas Amerikon lėktuvais 
kasdien didėja.

PLATINKITE “DRAUGI”

NIKODEMAS RLDMINAS
Gyveno 6938 So. Campbell Avė.

Mirė_ rugp. 6 d., 1943, 1:45 vai. po piet, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Vainutu parap., 

ir miestelio. .
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną (po tėvais šakurs- 

kaitė), brolį Pranciškų ir jo šeimą, švogerką Petronėlę Rim
kus ir jos šeimą, švogerį Joną šakurskį ir jo šeimą, 5 pusse
seres ir jų šeimas, pusbrolį ir jo šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje taipgi paliko daug gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugp. 10 d., 1943, iš koply
čios 8:30 vai. ryo bus atlydėtas į Gimimo Svenč. Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris Brolis, švogerką, švogeris, Pusseserės, Pusbro
lis ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0Į|2.

Split by PDF Splitter



H

Lietuviai kariai kovoje už U. S.; 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą:

❖
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Vaizdas iš karo lauko

TRYS BROLIAI DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENĖJE

Va. ir Chicagoje. Vėliau lan
kė Tilden high school. Prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo 
kariuomenę, Juozas dirbo 
kaipo sunkvežimio vairuoto
jas į tolimas valstybes. Jis 

į į laivyną išvyko 29 rugsėjo, 
1942 metais.

Juozas Žemaitis, jūreivis

Juozas žemaitis gimė 1921 
metais, lapkričio 23 dieną, 
Sanger, W. Va. Pradžios 
mokyklą lankė Sanger, W.

Juozas žemaitis yra labai 
patenkintas karo tarnyba 
laivyne. Jo motina, Uršulė 
Žemaitienė, gyvena 734 W.

i 31 str., Chicago. Juozas tu- 
ri du brolius karo tarnybo
je. Vincas yra laivyne, o An-1 
tanas armijoje.

Z

DfflNRKSnS MATOAS, efflCASO, Pirmadienis, rugp. 9, 1943

PAVOGTA MERGYTEl

Amerikiečiai išvalė jūrą nuo minų. i

Laikraščiai sako, jog Meksikoje 1943 
metų rinkimai yra

Mexico City’s laikraščiai 
praėjusius rinkimus į Meksi
kos žemesnius rūmus (fede
ral deputies) ir senato rū
mus vadina dideliu juoku. 
Hoy, iliustruotas savaitinis 
laikraštis, nurodo, jog buvo 
vilties, kad praeis kandida
tai, kurie pažadėjo atitaisy
ti įstatymus, varžančius re
liginę laisvę, bet balsavimai 
buvo ne demokratiški. Laik
raštis pastebi, jog biurokra
tai, kurie yra remiami val
džios, rado reikalą pulti bal
savimus ir pavogti balsavi
mo dėžes, kad užtikrinti sau 
pergalę.

Prieš rinkimus tarp nepri
klausomų kandidatų buvo 
žymių ir veiklių katalikų 
kandidatų. Jie stovi ant tau
tinės platformos ir yra pa
sižadėję atitaisyti trečią 
konstitucijos paragrafą, ku
ris puola auklėjimo laisvę ir 
130 paragrafą kuris varžo 
religinę laisvę.

Kai kurie nepriklausomi 
kandidatai sa/o apylinkėse 
gavo daugumą balsų. Bet 
Ellectoral College praneša, 
jog dar tenka palaukti dėl 
“laimėjimo”.

Mexico City’s trys žymūs 
dienraščiai, Excelsior, Nove-

dades ir EI Universal stovi 
tvirtai su Hoy ir primena, 
jog rinkimai buvo tikras 
juokas. Nė vienas iš tų laik
raščių nėra organu politiš
kos partijos.

Šias žinias paduoda The 
Register, rugpiučio 8 d., 
1943 metų.

Katalikams dar daug teks 
dirbti, kol bus pakeisti įsta
tymai, kurie varžo auklėji
mo ir religijos laisvę.

Katalikai turi daug dau
giau rodyti visose srityse 
veiklumo, kad nebūtų 
stumdėliais, bet viešojo 
venimo šeimininkais.

Kunigas Matthew F. Ke- 
ough, iš Philadelphia, lai
vyno kapelionas, pereitais 
metais įžengė su U. S. ma
rinais į Guadalcanal. Šis ku
nigas buvo sužeistas kulkų 
ir už sužeidimą buvo apdo
vanotas Purple Heart ir vė
liau raž didelį narsumą bu
vo apdovanotas Silver Star. 
Jam teko būti lapių urvuo
se.

Amerikiečiai kareiviai, jų Jie praėjo mažu taku, kiek- 
tarpe ir lietuviai, ne tik drą- vienu atveju gręsė mirties 
šiai kaunasi kovos lauke, bet pavojus. Drąsūs vyrai išven- 
sumaniai valo jūras nuo mi
nų. Vienas toks vaizdas pra
nešamas iš San Stefano, Si
cilijos. 5

Amerikiečiai inžinieriai 
laike kovų vieną vietą Vi
duržemio jūroje nuvalė nuo 
minų. Kai toji vieta buvo 
išvalyta nuo minų, galėjai 
drąsiai plaukioti, kaip plau
kiojimo prūde.

Už keturių mailių girdė
jos priešo patrankų balsai 
kalnuose. Amerikiečių gru-

I

pė plaukė palei krantą, pra
skynė sau kelią pro italų 
vielų tvoras ir minų lauką.

ge mirties ir nugalėjo mi
nas.

<

Iš mažos vietos buvo iš
imta 50 minų. Toje vietoje 
galima buvo jau plaukioti. 
Vienas chicagietis po minų 
išėmimo paplaukiojo jūros 
vandenyje. Kitas chicagietis 
pastebėjo, kad gera yra tu
rėti maudynes netoli fronto, 
ir apgailestavo, jog negali 
to vandens nunešti į frontą, 
kad galėtų kiti kareiviai iš
simaudyti-.

Apie šį drąsų amerikiečių 
žygį buvo pranešta rugpiū- 

’-čio 3 dieną.

t

Vaikas lavinamas 
šokti j tėvo rankas

Chicago, UI. —. Robert 
Phillips, geležinkelio bėgių 
keitėjas, 1316 North Hard- 
ing avė., 1937 metais kon- 
teste laimėjo trečią vietą 
čempijonato šokant į vande
nį. Tėvas ėmė lavinti savo 
sūnų Robert, Jr., esant jam 
devynių mėnesių, kad pada
ryti šokimo į vandenį čem-

Į pi jonu. Phillips naktimis 
dirba, dieną lavina savo sū
nų Robertą, Jr. Dabar šis 
vaikas turi 20 mėnesių am
žiaus ir be jokios baimės 
šoksta iš dešimt pėdų aukš
čio į tėvo rankas. Vaikas ir 
kitokių šposų moka.

Nusikaltėlio kelionė į kartuves

(

Čia yra motina Mrs. Mar- 
tha Gurvey su savo 8 me
tų amžiaus dukra. Minimos 
motinos dviejų dienų am
žiaus mergytė buvo pavogta 
iš ligoninės.

pa- 
gy-

perei

Banditai pagrobė 
koką su whisky

Du ginkluoti vyrai
tą penktadienį sulaikė troką 
prie La Šalie ir Kinzie str., 
kur trokas buvo sustabdy
tas dėl šviesos. Banditai tro- 
ko vairuotoją gąsdino su 
ginklais. Vėliau troko vai
ruotojas buvo išmestas, o 
banditai pabėgo su treku, 
kuriame buvo prikrauta už 
$1.600 vertės whisky ir rum.

1 Žuvę kareiviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiučio 
6 dieną paskelbė 91 Jungti
nių Amerikos kareivių pa
vardę, kurie žuvo šešiuose 
karo frontuose. Žuvusiųjų 
skaičiuje iš Illinois yra 4 vy
rai.Pirkite U. S. Karo Bonos

IPRANEŠIMAS

Nuo Rugpiučio 15 d., 1943 “Draugo” prenumeratos kaina bus pakelta 
$1.00 ir kainuos $7.00 metams ir $4.00 pusmečiui visiems Chicagos 
skaitytojams*.

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

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

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

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

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

X Moterų Sąjungos cent
ro valdyba praeitą penkta
dienį įvykusiam posėdy nu
tarė pirkti karo bonų dar 
už $10,000.

X. Domininko Balio mir
ties dviejų metų sukakčiai 
paminėti velionio žmona 
Barbora Balienė, 6558 So. 
Morgan St., .užprašė šv. Mi
šias Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Mišios šv. bus laikomos šį 
rytą, t. y. rugp. 9 d., 8 vai. 
Visi giminės kviečiami da
lyvauti pamaldose.

į X Petraičiai, gyvenantie
ji Bridgeporte, 3209 S. U- 
nion Avė., gražiai išaugino 
tris sūnus, kuriuos Dėdė Ša
mas pašaukė į kariuomenę. 
Vienas jų jau pasiekęs lei
tenanto laipsnį.

Camp Claiborne, La. — 
Kareiviai kovoja fronte ir 
lieja kraują už šią šalį 
ir pavergtųjų išlaisvinimą. 
Tūkstančiai kareivių auko
ja savo gyvybes karo lauke, 
kad žmonės turėtų žmoniš
kesnį gyvenimą. Tų kareivių 
mintis yra garbinga ir did
vyriška. Mes lenkiame prie 
jų kapų savo galvas už jų 
pasišventimą.

Bet su sakusmu tenka pa
sakyti tiesos žodį, kad atsi
randa vienas kitas kareivis, 
kurio mirtis neneša garbės 
nei jam, nei visuomenei. 
Rugpiučio 6 dieną vienas 
kareivis, 26 metų amžiaus, 
iš Wilkes-Barrre, Pa., mirė 
kartuvėse. Už ką? Ar už 
tautos reikalus? Ne!

Dar kartą sakau — ne! 
Jis buvo .nuteistas kariško 
teismo už užpuolimą moters, 
už įsilaužimą į namus ir vą- 
gystę. Minimas kareivis mi
rė už tris nusikaltimus, ku
riuos įvykdė pereitą sausio 
mėnesį.

Vyras prisiartino prie 
kartuvių. Pasveikino .kari
ninkus. Paskui užlipo ant 
platformos. Įėjo į žemesnį 
namelį. Prieš mirtį vyras ką 
tai kalbėjo. Ir tuo laiku, kai 
mirtis prisiartino, iš vyro

i

burnos pasigirdo žodžiai:
“Jėzau, pasigailėk ma

nęs.”
Vyras suprato savo kal

tes ir jas apgailėjo, kaip tas 
latras Didžiajame Penkta
dienį, Kalvarijos kalne.

Vienas kariškas policinin
kas apalpo, kai prasidėjo 
vyro korimo veiksmas. Jis 
buvo išneštas nuošaliau.

• Kai virvė užsinėrė nusi
kaltėliui ant kaklo, po 12 
minučių buvo pranešta, jog 
jis miręs.

Amerikos 
garbingi ir 
Nusikaltėliai 
yra tik reta

Kovos lauke dingę

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiučio 
7 dieną paskelbė 132 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
dingę penkiuose karo lau
kuose. Iš Chicagos apylinkių 
yra 15 vyrų dingusiųjų 
rašė.

są-

Buvo užpulta mieganti 
moteris

Chicago, UI. — Cottage 
Grove avė. buvo užpulta 
negro vierfa moteris. 33 me
tų amžiaus, anksti pereitą 
penktadienį, kai ji miegojo 
pirmame namo aukšte.

Negras įsirioglino per 
langą ir užpuolė miegančią 
moterį. Jis moterį gąsdino 
su skustuvu. Nuvedė mote
rį į kitą kambarį ir ją nu
skriaudė. Jos vyras buvo 
darbe. Moters dukra, 8 me
tų. tuo laiku miegojo.

Biauru ir šlykštu! Tik su- 
gyvulėjęs vyras gali tokius 
veiksmus įvykdyti.

kareiviai yra 
šaunūs vyrai, 
kareivių tarpe 
išimtis.

Neapleidžia Šv. Mišių
Generolas Henri Giraud, 

prancūzų vadas Š. Afrikoje, 
kai lankės Kanadoje savai
tės gale, anksti sekmadienį 
išklausė šv. Mišias St. 
Ja mes’ katedroje, Montreal.

South Bend, Ind. — Rug- 
piūčio 6 dieną ugnis sunai
kino namų reikmenų ir žais
lų už $150,000. keturių aukš
tų Riodio Eąuipment kom
panijos name. Namui nuo
stolių sukelta $30.000.

į

Bažnyčių atstatymui
London. — Popiežius 

jus XH paskyrė $40,000 
statymui bažnyčių,
buvo sugriautos Anglijoje 
karo metu.

Pi- 
at- 

kurios

Popiežius šelpia
London. — Pranešama, jog 

popiežius Pijus XII pasiun
tė $20.000 Maltos gyvento
jams, nukentėjusiems nuo 
karo, sušelpti. Malta yra 
britų sala.

X J. Klapatauskienė, 4507 
S. Francisco Avė., pastara
me Moterų Sąjungos 20 kp. 
susirinkime išrinkta atsto
ve į Amerikos Lietuvių Kon
ferenciją, rūgs. 2-3 dieno
mis, Pittsburgh, Pa.

X A. Daugirdas, genera
linis “Draugo” agentas, pra 
neša, kad New York pasie
kęs laimingai ir jau gavęs 
vieną naują prenumeratą. 
Chicagoj jis gyveno Aušros 
Vartų parapijoj, New Yor- 
ke taip pat apsistojo Auš
ros Vartų parapijoj, pas 
kleb. kun. J. Gurinską.

X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto tikietų 
galima gauti jau didžiumo
je kolonijų. Šiomis dienomis 
bus įsteigti komitetai tikie
tams platinti dar Brighton 
Park, Marąuette Park, So. 
Chicago ir k. Iš anksto įsi- 
gjant tikietus, galima pasi- 

_ rinkti vietas, kokios tik pa
tinka. Vėliau nebus pasirin
kimo.

Nemano

j

Iš Vatikano pranešama, 
jog Popiežius Pijus XII ne
manąs palikti Vatikano.

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

DIRBTUVES Tiį^

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

X Darius-Girėnas Post 
271 American Legion rug- 
piūčio 23 d. ruošia ekskur
siją į Stateville, UI. (Illinois 
valstybinį kalėjimą). Norin
tieji dalyvauti ekskursijoj 
ir pamatyti uždarytąjį mies
tą, turi užsiregistruoti iš 
anksto posto valdyboje.

X M. Aitutienė, C. Druk- 
tenis, M. Jasnauskienė ir 
kiti yra West Side komisijoj 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncerto tikietams pla
tinti. Be to, vestsaidiečiai 
to koncerto tikietų gali gau
ti “Draugo’’ ofise ir Metro
politan Statė Bank.

X Louise Pocius, 1001 O- 
liver Avė., Aurora, III., rug
sėjo 1 d. išteka už korpora- 
lo Roy B. Roachy. Sliūbas 
bus Šv. Petro bažnyčioje, 7 
vai. vakare. Jaunoji ir jos 
tėvai kviečia gimines iš Chi
cago atsilankyti į vestuves. 
Du Pocių sūnūs — Paulius 
ir Pranas jau seniai tar
nauja kariuomenėj ir užsi
tarnavę seržanto laipsnius. 
Jaunosios vyras yra moky- 
toju-instruktoriu mechani- 
kams kariuomenėje. '
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
North Side žinutės

Federacijos skyrius 
pastangų sukėlimui

deda 
lėšų, 

kad pasiuntus kelis atsto
vus į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją, kuri įvyks ru
gsėjo 2 ir 3 dienomis. Jau 
kelios draugijos prisidėjo 
auka atstovų kelionės lė
šoms padengti. Tikimasi ir 
kitos draugijos paseks jų 
pavyzdžiu. Be to, tam tiks
lui rengiamas parapijos dar
že piknikas. Kaip bus pa
skelbta diena, visus kviečia
me atsilankyti.

No. Side įsisteigė komi
tetas garsios A nj e r i k o j 
žvaigždės Anna Kaskas kon 
certui remti. Komitetas pa
siskirstė darbais ir į juos 
pasinėrė. Kiek tenka nugir
sti, darbas sekasi. Kaip ne
siseks. Juk visas koncerto 
pelnas skiriamas garbingam 
tikslui: a. a. kun. J. Navic
ko vardo fondui, kurio tiks
las remti neturtingą jaunuo 
lį moksleivį; kitaip sakant, 
moksleivio stipendijai.

Iš Cicero padangės
Federacijos 12 skyriaus 

susirinkime, liepos 25 d., iš
klausyta daug pranešimų iš 
draugijų, organizacijų ir Fe 
deracijos Chicago apskri
ties veikimą Pranešta, kad 
pastarame apskrities susi
rinkime buvus begalo įdo
mi kun. prof. B. Urbos pa
skaita, kad apskritis išrin
kęs atstovę į būsimą Ame
rikos Lietuvių Konferenci
ją. Raginta, kad ir 12 sky
rius išrinktų atstovus. Tas 
ir padaryta. Atstovais iš
rinkti kun. I. Albavičius ir 
K. Sriubienė.

Perskaitytas laiškas iš 
Labd. Sąjungos, kuri kvie
čia skyrių dalyvauti meti
niame išvažiavime, rūgs. 5 
d., labdarių ūkyje. Praneš
ta, kad be kitko bus pikni
kas nufilmuotas. Nutarta 
skaitlingai dalyvauti ir pa
remti labdarių veikimą.

ma jaunuoliui siekti dvasi
nio luomo. Koncerto pasise
kimui kvietė susirinkusius 
sudaryti komitetą- Tas ir 
padaryta. Pirm, išrinktas 
muz. A. Mondeika, vice pirm. 
V. Mozerienė, sekr. Petraus
kienė. Toji komisija steng
sis kuo daugiausiai išplatin
ti koncerto tikietų Ciceroje. 
Komisija žada dažnai turė
ti susirinkimus ir pasidalin
ti pranešimais, kiek j aru yra 
nuveikta. Visi ciceriečiai 
kviečiami padėti komisijai 
tame darbe.

joms. Jei visos mūs draugi
jos nupirktų po 12 tikietų, 
tai labdariai galėtų daug 
nuveikti. Metinis Labd. Są
jungos piknikas bus rugsė
jo 5 d., labdarių ūkyje. Įsi
giję tikietus gali tikėtis lai
muti šias dovanas: ,veršį, 
paršą ir $5.00 pinigais. Vi
sas to pikniko pelnas ski
riamas senelių prieglaudos

> reikalams.

I

Draugija nutarė dalyvau-tas kun. I. Albavičiaus 30, 
ti kleb. kun. I. Albavičiaus m. kunigystės sukaktuvėms 
30 metų kunigystės sukak
tuvių paminėjimu bankie te 
ir nupirko 17 tikietų. Garbė 
Šv. Antano draugijai. Ji re
mia visus kilnius sumany
mus ir reikalus. Visur pri
sideda medžiagine pagalba.

paminėti. Bankietą suruošė 
Federacijos 12 skyrius, pa
dedant visoms draugijoms. J 
Svečių bankiete dalyvavo 
450.

kyti koloniją gyvą ir veik
lią Bažnyčios ir Tautos rei
kaluose. Ciceriečių šūkis y- 
ra — darbuotis.

Pagerbimo bankietas bu
vo šaunus. A Valančius

Ciceriečiai ką tiktai užsi
moja, tą ir padaro, šilta, ar 
šalta būtų. Cicero lietuviai 

Rugp. 1 d. Ciceroj buvo visuomet yra gyvi ir savo 
didelis įvykis. Tai bankie- vadus gerbia ne dėl to, kad 
___________________ _____ jie to norėtų, bet kad palai-

Acid Indigestion
ReEeved in S minute* or 
double your monejr back

Wkca nreu mmuch aud esam paurful. autfoeat- 
aour namaeh ud beutboa. doetan usuaUr 

prrvr’.ba tba faatest-aeUst nadlelan kno»n for 
•ymotomatk rellef—raedleines likę thoae tn Bell-uw 
Tablets. No lax*tlre. Bell-ans brings comfort 1d * 
Jlffy or docble your mooejr back on retam of boala 
to us. 25c at *11

Pirkite U. S. Karo Bonus

Rugp. 15 d. parap. darže 
įvyks vietos politikos klubo 
piknikas. Visi northsaidie- 
čiai kviečiami atsilankyti ir 
paremti klubo dedamas pas
tangas pasilaikyti lietuvių 
tarpe ir toliau ir bent kiek 
šios kolonijos lietuvius at
stovauti politikoje.

Tą patį vakarą įvyko ki
tas susirinkimas Anna Kas
kas ir Rapolo Juškos kon
certo reikalu. Šin susirinki- 
man atsilankė svečias kun. 
J. Jančius, MIC., kuris pla
čiai kalbėjo apie Tėvų Ma
rijonų veikimą ir dedamas 
pastangas sukelti fondą, iš 
kurio būtų duodama para-

Šv. Antano draugijos su
sirinkimas buvo rugp. 1 d. 
Draugija turi du sergančius 
narius, kurie pranešta šiam 
susirinkimui atsisakė nuo 
pašalpos. Vienas narys ne
seniai susirgo ir užsimalda- I 
vo.

Padaryta pranešimas a- 
pie Amer. Lietuvių Tarybos 
veikimą ir svarstyta apie 
siuntimą į konferenciją at
stovo. Neatsiradus kas su
tiktų važiuoti, klausimas ir 
liko be sėkmių.

Labd. Sąjungos laiškas su 
12 tikietų priimtas ir tikie- 
tai nupirkti iš iždo. Gražius 
pavyzdys kitoms draugi- 
_.....................................................f 
______..................

I
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GABRiELHJS BALČIŪNAS

Mirė rugpiūčio 5 d., 1943 m., 11:15 vai. ryte, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. " Kilo iš Švenčionių apskr., Palūšės 
parap., Rimašių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Silvestrą ir brolienę 
Stepaniją; brolio dukteris Stepaniją ir Dolores; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Mykolą, 
brolienę Pauliną ir jų šeimą, seserį Marcelę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 
South Westera Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rug
piūčio 9 d. _ Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolienę, Brolio Dukterys ir Giminės.
Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas 

Grovehill 0142.

I
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APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

STANLEY UTWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Rugp. 22 d. Jeffersono gi
rios skambės nuo lietuviškų 
dainų, kurias sutartinai 
trauks northsaidiečiai suva
žiavę į savo parap. pikniką. 
Klebonas su par ap. komite
tu nori northsaidiečiams pa
daryti malonumo, t. y. vi
sus išvilioti gamtos prie- 
globstin, kad visi linksmai 
praleistų sekmadienio popie
tį. Taigi, būkime visi.

Klebonas pamatė, kad 
skubiai reikia daryti remon
tas mūsų bažnytėlės viršui. 
Tuoj susišaukė parap. vy
rus, pasitarė, pasikvietė kon 
traktorių ir remonto darbas 
jsa prasidėjo. Nors ir kai
nuos parap. keletas šimtų 
dol., bet vėl viskas bus tvar
koje. Lietuvytis

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lyde, kaip antraeiliu kalbė
toju. — S. Marden.

A
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KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

MONUMENT CO.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASTRINKTMTTT.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

JOHN A KASS 
<JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Fiivne: LAFAYETTE 8617

Tel. PULLMAN 1270

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone* YABDS 1138-38

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGE3 (1390), ra Povilu ialtimteru.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TBEEI

Tetaptame YABDS 1419

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA A*E. Phone LAFAYETTE 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WFST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 4Ž E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YABDS 4908

L J. ZOLP
1646 WE3T 46th BTBEEr Phone YARDS 0781

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Didžiausia lietuviu
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, T-aik- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSI ASl 
KAINAS.
Turine dideli £a s ^rinkimą
uziKališkų Instrumntų, Muzi- 

kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir MnTrlkalina Instrumen
tu*.

ANTANINA 
JOTKIENE

(po tfevsis Ahhricaitč)
Gyveno; 4518 S. Wood
Persiskyrė hn šiuo pasauliu 

rugp. 7 d., 1943 m.. 7:30 vai. 
vakare, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Dūkštų parap. Sukelišktų kai
mo, Žarasų apskr. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Adoiphą; 2 brolius — 
Anufrą Aiduką ir Brolienę A- 
goią ir jų sūnų ir 4 dukteres. 
Vaclovą Aiduką ir jo šeimy
ną; švogerį Antaną Sudeikj ir 
jo moterį Domicėlę ir jų. šei
mą; švogerį Edvardą Jotkų 
ir jo moterį Kotriną ir jų šei
mą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugpiūčio 11 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią. kurioje įvy*s gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame:
Vyras, Broliai, Brolienė, 

švogeriai, ir Jų Šeimos ir visos 
kitos Gimines.

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDElKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną fr Nakų

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!
• .

PEP.30NALTZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTICULAB PEOPLE PREFEB PACHANKI8 PRODUCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Svidinč PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Wsshtagton Blvd. 5919 South Troy Street 

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

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. WESTEEN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODEBNMKOS KOPLYČIOS
MWŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mitai patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų ftrnimdikSTn stoviui prieinamas.
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