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Bombavo Romą ir Berlyną!
XZ=£Uzėmė Cape Orlando ir Randazzo!

sąjungininkų per
spėjimą Italijos gyventojams, kad sąjungininkų bomba- 
vimai greitai bus atnaujinti, didelis skaičius Amerikos 
bomberių šiandien prieš 
pietus antrą kartą atakavo 
Romos miestą. Svarbiausie
ji jų taikiniai buvo geležin
kelių centrai.

Manoma ši ataka buvo 
tokio pat dydžio kaip ir pir
moji, liepos 19 d. Kiek ži
noma, sąjungininkai šį kar
tą per radio neskelbė jokio 
perspėjimo italams, kaip 
kad darė prieš pirmąją ata
ką.

Tuoj po 11 valandos ryto 
pirmasis bomberių dalinys 
numetė bombas ant 
renzo geležinkelių 
Kuone tuo pačiu momentu 
kiti bomberių daliniai pra
dėjo bombuoti Littorio gele
žinkelį.

Amerikos bomberių dali
niams vadovavo Generolas 
James H. Dcolittle. Kaip 
pirmą kartą, taip ir šį kar
tą visiems lakūnams buvo

San Lo- 
centro.

sisiekimo centrams dar te
berūksiant nuo praeito šeš
tadienio atakų, anglų didie
ji bomberiai anksti šj rytą 
ir vėl bombavo Turiną ir 
Milaną. Britų aviacijos ofi
cialų manymu, ši ataka bu
vusi iki šiol didžiausia ant 
by kurios Italijos dalies.

Pranešimas nepasako kiek 
bombų buvo ant tų miestų 
numesta, bet jaučiama, kad 
nemažai, kadangi lėktuvų 
skaičius buvo labai didelis. 
Trylika bomberių iš atakos 
negrįžo. Du jų, tačiau, sau
giai nusileido kitur.

Greitieji Mosąuito bombe
riai numetė bombas antBer 
lyno. Vokiečiai jau buvo 
perspėję savo gyventojus, 
kad galima tikėtis didelių 
sąjungininkų atakų. Tai bu
vo 67 ataka ant Berlyno šio 
karo metu. Sąjungininkai

I 
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įsakyta skrupulingai taiky- ratinį kartą bombavo tą
ti vien tik į militarinius tai
kinius ir vengti bažnyčių ir 
istorinių pastatų.

San Lorenzo centras, Ro
mos rytų centre, jungiasi su 
Florencija ir Napoliu, o Lit
torio geležinkelis susisiekia
su Genoa. Per tuos du cen-1 
trus nuolat buvo vežama 
daug vokiečių kariuomenės 
ir ginklų.

Aviacijos štabo narys pa
reiškė, kad Romos miestas 
esąs svarbus ašies susisie
kimo centras, ir kaipo toks, 
turi būti skaitomas kaip by 
koks militarinis taikinys.

LONDONAS, rugp. 13.— 
Italijos industriniems ir su-

sostinę gegužės mėnesy.
Kiti anglų bomberių dali

niai atakavo nacių aerodro
mus ir susisiekimo centrus 
Prancūzijoj ir kitur. Mažie
ji anglų lėktuvai nedavė na
cių lėktuvams pakilti, o 
bomberiai numetė bombas 
ant aerodromų.

Sakoma atakose ant susi
siekimo centrų anglai sunai
kino devyniolika traukinių 

1 ir vieną eilę vagonų.
Dijone ir St. Dizier lėktų-! 

vai bombavo aerodromus., 
Prie Prancūzijos kranto 
bomberiai nuskandino du 
nacių laivus, o prie Dover 
pratakos jie atakavo dar 
kitą ašies laivą.

I
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Rusija nei nemanė 
pasitarime dalyvauti

LONDONAS, rugp. 13.— 
Tass, oficialūs sovietų žinių 
agentūros pranešimu, Rusi
jos vyriausybės atstovai ne
buvo kviesti dalyvauti Ame
rikos - Anglijos pasitarime 
Quebec, ir dėl tos konferen
cijos pobūdžio nemanė joje 
dalyvauti.

Tas pranešimas buvo pas 
kelbtas per Maskvos radio 
ir atsakė į ašies gandus, būk 
Stalinas arba Molotovas da 
lyvaus pasitarime, arba dėl 
sąjungininkų nesusikalbėji
mo Rusija nebuvus! kviesta 
dalyvauti.

Minėdamas pasi tarimo 
“pobūdį,” pranešimas duoda 
suprasti, kad pasitarime bvf 
diskusuojama Pacifiko ka 
ro reikalai.

Platinkite “Draugą”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ŠIAURĖS AFRIKOS. 

—Nors didelis skaičius A- 
merikos bomberių atakavo 
Romos miestą, nė vienas jų 
nepražuvo.

IŠ NEW YORKO, — Čia 
girdėtas Londono radio pra
nešimas sakė Milano mies
tas Italijoje evakuojamas.

IŠ MASKVOS. — Rusų 
radio pripažino, kad sovie
tai veda smarkią ofensyvą 
prieš nacių laikomą Smo
lenską.

IŠ WASHINGTONO. — 
Kuro administratorius Ic- 
kes reikalauja, kad kieto an 
glies kasyklų darbininkai 
būtų pal mosuojami nuo ka
reivinės tarnybos.

IŠ ALASKOS. — Karo 
aviacijos štabo pranešimu, 
Amerikos bomberiai vakar 
išmetė 18 tonų bombų ant 
japonų Paramushiru salos

SKRAJOJANČIOS TVIRTOVES PUOLA MESSINA

Armijos Flying Fortress, turinti naują U. S. ženklą puola kariškas vietas Messi- 
noje, nepaisant priešo ugnies, kuri stengia si apsaugoti ašies pasitraukimą iš Sicilijos.

Rusai pasiekė Kharkovo priemiesčius dįmus IMSIĄS
MASKVA, rugp. 13.—Rusų kariuomenės šiandien pra- i 

dėjo smarkias ofensyvas užimti Kharkovą ir atstumti
JAPONŲ BAIROKOJE

. . . . - ------- SĄJUNGININKŲ ŠTA-
nacius iki Dmepero upės. Priešakiniai rusų kareivių dali- BAS Australijoj, rugp. 13. 
niai jau pasiekė priemzes- kutinig — Nežiūrint prasto oro,

Amerikos pėstininkai žy
giuoja pirmyn prie Bairoko 
uosto. Lėktuvai dėl oro ap
linkybių negalėjo ten esan
čius japonų įsistiprinimus 
bombuoti.

niai jau pasiekė j 
čius į šiaurę nuo Kharkovo.

ne-
re-
per

Vokiečių kariuomenė, 
senai papildyta naujais 
zervais, vis pasitraukia 
siaurėjantį koridorių į piet
vakarius nuo paties miesto. 
Anot sovietų pranešimo, vo
kiečiai vienoj vietoj į pie- 
ryčius nuo miesto betvar
kiai bėga. Rusai kas valan
dą suima daugiau belaisvių 
ir paima vis daugiau nacių 
karinių medžiagų.

Užėmimas Chuguev mies
to, 22 mylias į pietryčius 
nuo Kharkovo, išrodo kaip

pirm Kharkovo užėmimo. Iš 
to miesto rusai dabar gali 
varytis ant vienintelio ašies 
laikomo geležinkelio, kuris 
eina į pietus iš Kharkovo.

Sovietų daliniai, kurie žy
giuoja per šiaurinius prie
miesčius, taipgi užėmė Tsir- 
kuni kaimą.

Rusų daliniai, kurie anks
čiau pražygiavo pro Khar- 
kovą dabar randasi 65 my
lias į vakarus nuo to mies
to, ir tik 32 mylias nuo Pol- 
tava, svarbiausios ašies ba
zės prie Dnieper upės.

Sako naciai paskelbs 
Berlyną atviru miestu

BERNAS, rugp. 13.—Čia 
gaunami raportai sako daug 
nacių vyriausybės agentūrų 

! jau perkelta iš Berlyno į 
Vienną, apsisaugojimui nuo 
lėktuvų atakų, šie raportai 
taipgi mini, kad naciai svar 

fto paskelbimą savo sostinės 
atviru miestu, kad jis nebū
tų sugriautas taip kaip 
Hamburgas ir 
jos miestai.

Jau suvirš 
kiečių iškelia
Leipzigas, Badgeburgas 
Brunswickas taipgi evakuo
jami.

kiti Vokieti-

Prezidentas prižada 
filipinams laisvę

WASHINGTON, rugp. 13. 
— Prezidentas Rooseveltas 
radio kalboj vakar prižadė
jo Filipinų, saloms nepri
klausomybę, kaip tik bus 
nugalėtas japonų imperializ 
mas. Prezidentas kalbėjo 45 
metų nuo Amerikos okupa
vimo tų salų sukakties pro
ga-

i
1,250,000 vo- 
iš Berlyno.

ir

Japonai bijo invazijos
Tokyo spauda ir radio šian
dien pranešė Japonijos gy
ventojams, kad jie būtų pa
siruošę gintis ne vien tik 
Kurilų salų, bet ir pačios 
Japonijos.

Ašies kareiviai traukiasi iš Sicilijos
Tik 35 mylios nuo Messina miesto
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 13. 

—Amerikos septintoji armija šiandien užėmė Cape Or- 
lando ir tuoj po to okupavo Randazzo. Šie laimėjimai dar 
labiau sumažino ašies linijas Sicilijoje, ir sąjungininkai 
dabar randasi tik apie 35 kad ašies kareiviai perke- 
mylias nuo Messina, iš kur lįami iš Sicilijos kampo į 
ašies kariuomenės trauki- 
kiasi Italijon.

Amerikos septintoji ar
mija susijungė su daliniais, 
kurie vakar išlipo krante j 
rytus nuo Cape d'Orlando. 
Sujungti daliniai tuomet pa 
suko į rytus, užėmE Naso 
ir Brolo miestus, ir iš šiau
rės stūmėsi j Randazzo.

Britų aštuntoji kariuome
nė, okupavusi Maletto mie
stą, smarkiai kovojo Bronte 
miesto šiaurėje, į pietus nuo 
Randazzo.

Rytinėj Sicilijos pusėj, 
komunikatas sako anglų ka
riuomenės daliniai randasi 
prie Tre Archirafi, netoli 
Riposto. Jie šiuo laiku grę- 
sia naciams Giarre.

Traukiasi iš Sicilijos.
Yra vis daugiau įrodymų,

Pranešimas nepa duoda 
smulkmenų apie pėstininkų; 
žygiavimą.

I
Kaip Solomonuose, taip ’ 

ir Naujos Gvinėjos apylin
kėj, sąjungininkų lėktuvų 
atakos sulietėjo dėl prasto 
oro.

Nuskandino laivą.
Boston bomberiai prie 

Naujos Britanijos pietinio 
kranto nuskandino japonų 
60 tonų transporto laivą, ir 
atakavo priešo sandėlius 
prie Gasmata.

Liberator bomberiai va- 
kar atakavo japonų pozici
jas Salamaua pusiausaly. 
Tokie pat lėktuvai atakavo 
du japonų laivus prie Selar. 
ir du prie Seram kranto.

Apart šių bombavimų, są
jungininkų lengvieji karo 
laivai nakties metu atakavo 
ir veikiausiai nuskandino 
mažą priešo pagelbinį laivą 
Blackett pratakoj.

Pataikė į aerodromus.
Hudson lėktuvai bomba- 

vo ir

Italiją. Nesimato jokių di
delių laivų, bet sąjunginin
kų laivai vis patroliuoja 
vandenis prie Messina pra
takos.

Vienas naujausiai suim
tų belaisvių yra italas Ge
nerolas Fiumari. Matomai 
italams trūksta transporto 
priemonių kadangi jis jojo 
kumelę, kurią amerikiečiai 
taipgi suėmė. Iki šiol Sicili
joj sąjungininkai suėmė 
130,000 belaisvių.

Sąjungininkų lėktuvai nuo 
i lat atakuoja Messina apylin 
. kę, bombuodami kelius ir 
kitas susisiekimo linijas, 
patrankų pozicijas ir amu
nicijos krovinius. Vidutinie- 
ji bomberiai atakavo du ita- 

į lų aerodromus Cape Croto- 
' ne ir Gmzzanise.

I

LONDONAS*, rugp. 13.— 
Romos radio pranešimu, 
Šventasis Tėvas aplankęs 
Romos bombuotas apylin
kes tuoj po to, kaip ameri
kiečių bomberiai grįžo į sa
vo bazes.

GRĮŽO ROMON

Italai sako Milanas 
tikrai nukentėjo

Šveicarijos- Italijos pasie
ny, rugp. 13.—Milano laik
raščiai aprašė ataką ant 
Milano kaipo šio karo smar
kiausią. Jie rašo, kad to 
miesto žymios katedros bok 
štas buvęs bombos palies
tas, o Palazzo Marino, mies
to vadovybės rūmai, visiš
kai sunaikinta. r

BARCELONA, rugp. 13. 
— Gen. Umberto Nobile, 
Arktiko tyrinėtojas ir avia
cijos ekspertas, šiandien iš
vyko iš Barcelonos pakeliui
į Romą. Jis draugams sakė, 
jis džiaugiasi galįs grįžti 
Italijon, kur fašistai dau
giau nebevadovauja.

gaisrus. Liberator bombe
riai numetė bombų ant Kai- 
mana, toj pačioj apylinkėj, 
ir ten padegė jo priešo alie
jaus tankus. Liepsnose ma
tėsi už 60 mylių.

Didelis skaičius Mitchell 
bomberių pbolė priešo reik
menų pristatymo kelią, ku
ris eina Bodadjim kraštu, ir 
numetė bombas ant tiltų ir 
krovinių toj apylinkėj.

Prie Bobdubi įvyko susi
rėmimas tarp sąjungininkų 
ir japonų pėstininkų patro-

apšaudė Trimoeka, lių. Buvo raportuota taipgi 
olandų Naujoj Gvinėjoj, kur kad artilerija ten apsikeitė

Anot tų žinių, ištisi blokai 
namų buvo sugriauti. Mano
ma daug žmonių žuvo.

Anglijoj galima matyti 
ruošimąsi invazijai

LONDONAS, rugp. 13— 
Dėl didelio kariuomenių ju
dėjimo ir draudimo civi
liams vasaroti kituose An
glijos pakraščiuose, anglai 
darosi išvadų ir pradeda 
spėlioti apie alijantų ofen
syvą prieš Europos vakari
nį pakraštį.

Keliai į pakraščių apylin
kes kurį laiką užpildyti ka
rinių reikmenų vagonais. 
Civiliams .uždrausta tam 
tikrais gelžkeliais važinėti.

ORAS
mieste ir aerodrome sukėlė šūviais. Vėsiau iš ryto.
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fflSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha žinios
Pavykęs bankietas

Chas. Paulausku- O. Druk- 
tenienė, M. Dorsch', A. Juš
ka, J. Andreva, O. Radaus
kienė, G. Klevicka‘te, S. Gu- 
žauskas, A. Kaminskas, O. 
Kaminskienė, V. Jasūnas, S. 
Ralys, R. Vaitkevičius, J. 
Klevickas, L. Wertz. Po $1: 
K. Šaltienė, S. Balčaitis, M t. 
Stankus, Sr., O. Mockus, Mr. 
Dešrys, H. Ališauskas, T. 
Šumskaitė, M. Druktenienė, 
Mrs. Kasiūlienė, Mrs. Dap
kienė, M. Druktenienė, Bi.l 
Calvary, E. Ališauskienė, L. 
Šiaulienė, D. Lukauskienė, 
A. Šimanskienė, J. Juzėnas. 
Mrs. Liulaitienė, O. Kava
liauskienė, L. Lebeckienė.. 
M. Meldažienė, J. Pocius, S. 
Švelnys, O. Skuhra, A. Li- 
banavich, P. Sadauskas, A. 
Mockus, J. Urbikas, S. Juš-

Sgt. Jesse Wright su savo žmona Karolina, kuri prisi-

PRISIPAŽINO PRIE KALTUS

Kenošiečiai ilgai, ilgai ne
pamirš š. m. liepos 25 d. į- 
vykusio bankieto pagerbti 
Onas, Magdalenas ir Mari
jonas. Nežiūrint karo suvar
žymų, visgi pasisekė turė.i 
metinius iškilmingus ^pietus 
prieš pat šv. Onos šventę. Ir 
karo metu reikalinga kiek 
galima parapijoje turėti kar
tas nuo karto vienos ar ki
tos rūšies parengimų, kad 
būtų progos žmonėms suei
ti ir trumpai valandėlei pa
miršti vargus ir karo bai
senybes.

Bankietą paruošė Šv. O- 
nos draugija. Jau iš anksto 
rengėjos atlikinėjo reikalin
gus pasiruošimus. Dėlto toks A Petrush, G. Pilager, 

T. Juškienė, J. Blažys, A.
Vitkūnas, O. Laurinaitienė, pažino, jog buvo pavogusi Judith Gumey, dviejų dienų 
J. Tamašiūnas. S. Petrošius, amžiaus mergytę, iš ligoninės, Albany, Qre. x 
V. Ališauskas. Po $.50: A. -------------------------------------------—____________________
Andrikas, F. Andrikas, 
Gudmoniene, 
kienė. $.75: 
>1.50: Nei Rhy.

Bankieto pelnas eina pa
rapijos reikalam^. Klebonas 
ir rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja visoms auko
tojoms ir aukotojams už jų 
gražią paramą ir atsilanky
mą. Ištikrųjų, kėncšiečiams 
didelė garbė kad jie palygi

mą mai ne per didžiaush pa
rapija gražiau darbuojasi ii 
laikosi 
desnės

darė: P. Bujanauskas (var
gonininkas), A. Laurinaitis 
(choro pirm.), J. Borden, A. 
VLkauskas. Didžiausį kre
ditą reikia atiduoti Buja- 

. nauskui, kuris prieš laiką 
parūpino reikalingiausius 
dalykus ir išvažiavimo die
ną ne tik buvo “chief” virė- ■ 
jas, bet visą dieną išsijuo
sęs visiems patarnavo ir rū
pinosi, kad niekam nieko ne- 
pristigtų. Tenka taipgi ypa
tingai paminėti Oną Moc- 
kaitę ir Sofiją Gudžiūnaitę, 
kurios atsidėjusios visą die- i 
ną patarnavo prie valgių ir 
kitų patvarkymų.

[MPGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

ir buvo gražus pasisekimas. 
Klebonui atostogaujant, ban 
kietui vadovavo pavaduoto
jas kun. A. Ignotas, MIC. 
Pietuosna atvyko taipgi ii 
asistuojantis kun. A. Miciū 
nas, MIC. Abu pasakė kai- 
bas- iitt

Sekantieji davė aukas 
prieš bankietą pietų reika
lams: $5 K. šarauskai. Po 
$2: O. Kaminskienė, O. Ga- 
brėnienė, J. švelniai, A. V.a- 
lienė. Po $1: M. Stankienė, 
O. Kaminskaitė, M. Šimans
kienė, O. Šimanskaitė, M. 
Petrauskiene, O. Vieniaus- 
kienė, O. Laurai.ienė, O. Ne- 
meikšienė, O. Jonaitienė, M. 
Linkienė, M. Beitienė, M. 
Beitaitė, O. Marčiulaitienė, 
M. Kiserauskienė, M. Dorr, 
K. šaltienė, O. Mocfcdtė, O. 
Klemenskienė. R. Kamins
kienė, E. Juozieniene, M. 
Klevickienė, M. Meldažienė. 
M. Kraujeliūtė, M. Smagu- 
lienė, O. Juškienė, M. Dap- įngton Road. Parinkta vie- 
kienė, O. Mockienė, O. Ja- įa iabai graži ir paranki, ne 
kutienė, O. Valuckienė, O. 
Kavaliauskienė, O. Guraus
kienė, O. Druktenienė, O. 
Skuhra, O. ‘ Urbikaitė, O. 
Reed, O. Laučienė, P. Ka
minskienė, M. Baradinskie- 
nė, M. Malčiauskienė, S. 
Švelniai, M. Jankauskienė. 
M. Druktenienė, M. Gasiū- 
nienė, O. Grubauskienė. Po 
$.50: M. Liulaitienė, O. Dig- 
rienė.

Pietų metu salėje pada
ryta kolekta. Aukojo sekan
tieji: $5 K. Lukauskas. Po 
$3: S. Riubas, V. Karčiaus
kas, Ray šimuska. Po $2:

I
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' Greitį Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

— teikia — 
SYKKS

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
8pecializuoja

Tarne!

DR. VAITUSH, OPT.

Laidotuvės
Iš mūsų tarpo persiskyrė 

ir iš Šv. Petro bažnyčios iš- ' 
lydėti du nabašninkai: M. 
Žemaitienė ir Stasys Saka
lauskas.

DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. VVEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

TRU-VISION OPTICAL CO.

__________________________
V. choro, išvažiavime dalyvaus 

M. Jankaus- ir skambiomis dainomis žmo 
J. Klevickas: nes žada sužavėti šv. Bal

tramiejaus parapijos choras 
iš Waukegan, III. Kurie pra
eityje yra girdėję šių para
pijų chorus dainuojanti iš
vien arba atskirai, gerai ži 
no, kaip artistiškai jie mo
ka pasirodyti ir klausančius 
palinksminti.

Tat, iš anksto primename į 

kenošiečiams, raciniečiams, 
milvaukisčiams ir kitiems a- 
pylinkės lietuviams: rugp. 
22 dieną palaikyti laisvą Ke- 
noshos Lietuvių Dainų šver 
tei, Washington Bowl; 22nc 
Avė. ir Washington Rd. Vis
ko tenai bus. Vėliau prane 
Šime smulkiau. Dabar tik 
prašome tą dieną šiam iš
važiavimui rezervuoti.

kaip daug už ją di- 
parapijos.

ŠventėDainų
. ‘ i ’ <4

Šiais metais Šv. Petro pa ‘ 
rapijos metinė Dainų šven 
tė ir išvažiavimas įvyks rug
piūčio 22 dieną, Washing 
ton Eowl, ant 22-03 ir Wasl

sitaikė labai giedri. Vieta 
prie pat Michigan ežero.

Išvažiavime dalyvavo cho
ro nariai ir kai kurie arti
mesni prieteliai. Visi sma
giai praleido dieną. Vieni 
maudėsi gaivinančiam eže
ro vandenyje, kiti maloniai 
šnekučiavosi po medžiais su 
sėdę, dar kiti, stipresni ir 
greitesni, nepaisydami karš
čio, žaidė sviedinį. Reikia 
pasakyti, kad kun. Ignotas, 
MIC. ir kun. Miciūnas, MIC., 
tikrai meistriškai pasirodė. 
Kuriems teko jų išmuštą 
sviedinį vytis, gavo gerokai' 
pavargti. Dąlyyavusieji ne
galėjo atsigerėti skaniai 
ruoštais valgiais. Valgė 
kiek nerėjo. O jei kas 
ištroškęs, tai buvo jo 

-ties kaltė.

I

visiems lengvai privažiuoja
i ma.

Be šv. Petro parapijos

Jfebūklt zupan- 
čioti nerangiai, 
pakinkliai*. Gy
venkit liuokt nuo 
patrūkimo bėdos.

O I A L —
Iškirpkite ŠĮ skelbimu, ir priduo- 

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

IAMAN KAUSIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmcntą.

N6RA KO GERESNIO Už

Creator of CuMoa Appltancee for 17 yra
M S. STATĖ, KM. MO. STA. 41 SS 
Daily 1# A-M. TU S; Mon.. Fri. "TU » P-M.

Saturday TI 1. Sunday S te 4.

Ms yra sp-elalla garsinimo bandymas tr 
aebus kitose lalkraėčiuoeo. Tslprt. U* 
pestūlymas aobns aCkartataa

n i

Choro išvažiavimas
Parapijos didysis choras: 

.urėjo išvažiavimą rugp. 8 j 
d., Alford Parke. Diena pa-į

Išvažiavimo reikalaisl
, pinosi komisija, kurią
į-------------------------------

/

J

pa
kas 
liko
pa-

ru
su-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

Ambrosia & Neclar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808.... -... .....—

19 4 3 
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DABARTINE 
DIYIDENTŲ 
BATA

1751 W. 47th Street

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų 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 atitaira 
man be akinių. Kainos pigiau 

pirma.
4712 South Ashland A v.

PhoM YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyrių priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

at-

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KA5TER. sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930

vak

Tel. YAEds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

I

I DR. G. SERNER
LIETUVIS ADŲ GYDYTO’AS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiso..

Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHZBUBGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Ii

GYDYTOJAS IR CHLRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPubiic 7868

TeL CANal 0257
Bes. teL: PROspect 6659

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

Residencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki B vaL vakar*

TeL YABdi 5921.
Res.: KHNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS

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

TaL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
OR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandas: 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-troe lubos)

Tel MIDvay 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
8TATYBAI —REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RAJOMS-

i

Ybv 
Can 
Be 
Sun 
of

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
eurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE Į8TAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KE1STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 8288 80. HALSTED ST.

J
r

K-/’’

/7/z f U!JFRAL EARMIHGS

Ofisas ir Akinių Dirbtavi 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklu visam gy- 
vanlm-ol. Saucoklta jaa laisdami 
lA-gsamlnūotl jaa moderniškiausia 
metodą kurta regėjimo mokslas 

rali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime tarta lų, korte pašauna 
vte* akiu {terapini*. ..

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHTRUBGA8 

6757 So. Westam Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofise TaL............... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Tr*ėiad. ir SAlrm. tik

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadieniai* D*£*l susitarimu

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

tOi

ir 
tas

t
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Penktadienis, rugp. 13, 1943

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Vestuvės. Rugp. 8 d. Šv. I 

Baltramiejaus bažnyčioje bu 
vo labai puikios vestuvės. 
Altoriai skendo baltose gė
lėse. Prie didžiojo Jonas 
Skarbalius, gyvenąs 541 S. 
Lincoln St. nuvedė baltu ta
keliu savo mylimą dukrelę 
Eleną ir perdavė J ranką sa-j 
vo brangiam žentui. Juoza
pui Dragūnui. Vyriausia pa
mergė Juozapo sesutė Lo
cija buvo labai puikiai pa
sipuošus Aqua Blue suknia 
su labai puikia kepuraite 
tos pačios spalvos. Ji nešė 
Colonial bukietą su pink gla 
dijolais. Vyriausiu pabroliu 
buvo Juozapo brolis Vilimas 
Dragūnas. Jaunoji dėvėjo 
labai p'uikią suknią baltos 
spalvos ispanų mados ir ve- 
lionu, kuris ant galvos bu
vo perlais papuoštas. Velio- 
nas buvo labai ilgas su pui
kiais lace apsiūtas. Ranko
je nešė bukietj gardinijų ir 
baltų rožių.

Šliūbą davė kun. čužaus- 
kas.

raštininku. Taipogi buvo ko
mitetu šv.
parapijos.
Nelaimė

Baltramiejaus

ištiko nelaimė 
Norkus.
gyv. 738 So.

Juo- 
labai
Ele-

Mamytės Elenos ir 
zapo buvo taip pat 
puikiai pasipuošusios, 
nes mamytė dėvėjo žalios
spalvos suknią ir baltą ke
puraitę, o Juozapo mafytė 
dėvėjo navy blue suknią ir 
kepuraitę. Abidvi turėjo pri
sisegusios labai puikias gė
les.

Juozapo tėveliai iškėlė la
bai puikias vestuves. Buvo 
daug svečių iš Racine, Ke- 
nosha, Chicago ir Aurora. 
Beje, per šliūbą bažnyčioje 
Aleksandra Vaitekūnaitė la
bai puikiai giedojo f r visus 
labai smagiai nuteikė savo 
puikiu balsu.

Elena yra baigų? šv. Bal
tramiejaus parapijos mo
kykla ir Waukegan Town- 
ship High Schcol; dirba 
slauge daktaro ofise.

Juozapas taip pat baigęs 
tas pačias mokyklas ir dir
ba John Mansville. Abu pa
rapi jonai šv. Baltramiejaus 
parapijos. Grįžę 
vinės kelionės 
721 So. Jackson

Rugp. 8 d.
Lauraičius ir

Norkienė,
Jackson St., atėjo į svečius
pas mylimą dukrelę Stanis
lavą Lauraitienę su savo 
vaikučiais. Jos sūnelis, , 
metų amžiaus, išėjo pažais-1 
ti su kitais vaikučiais anti 
kiemo. Vienas iš būrio žai
dė su degtukais prie auto
mobilio. Niurnėtus degtuką 
prie automobilio gazolino’ 7 
tanko, įvyko sprogimas ir 
Jokūbui Lauraičiui, stovėju
siam arti, nudegintas veide
lis. Nuvežtas į Victory Me- 
morial ligoninę. Daktarai ra 
do, kad tai “firšt degree 
bum’ ’. Dabar vaikutis iš li
goninės parvežtas namo ir 
sveiksta.

Rugp. 2 d. Stanislovui 
Dembinskiui, Jr., kuris turi 
sandėlį anglių ir visokios 
namams medžiagos, 1207 
Tenth St., įvyko nelaimė. 
Anglių sandėly kilo gaisras. 
Ugniagesiai per 4 valandas 
gaisrą likvidavo. Laimė, kad 
nuostoliai nebuvo dideli.

M. Z.

Laukiant garnio
Rugpiūčio 9 d., Lietuvių 

Auditorijoj, apie šimtas mo
terų ir mergaičių buvo su
sirinkę pagerbti Minnie ir 
Jurgį Zaveskius, kurie lau
kia pirmos garnio dovanos.

Zaveckiai — jauni ir il
gamečiai šios kolonijos vei
kėjai. Ypač Zaveckienė daug 
veikia moterų tarpe; pri
klauso prie choro ir mote

lį rų draugijų, taip pat yra
• žymi “Enriko” pagelbinin- 
kė
dentė. Tokia proga moterys 
ir mergaitės skaitlingai at-

1 silankiueios suteikė daug do- 
■ vanų laukiančiam svečiui ar 
viešniai.

Vakaras praleistas sma
giai — žaista ir užkandžiau
ta.

Būkit pasveikinti M. ir 
J. Zaveckiai. Ir mes visi ne
kantriai laukiame tos links- 
mios valandos, kuomet ilga
snapis garnys sparnus 
glaudęs nusileis ant jūsų 
mo.

_____

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI

HELP WANTFD _ VYRAI“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

“Enriko” pagelbinin- 
“Draugo” korespon-

Chicagoje sumažės
V

SU- 
na-

“DR ALGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

(

pašto patarnavimas
CHICAGO, rugp. 12. — 

Ernest J. Kruetgen, Chica
gos pašto viršininkas, šian-; 
dien pranešė, kad kitose 
miesto dalyse bus sumažin
tas pašto patarnavimas. Dau 
gumas rezidencinių apylin
kių gaus laiškus tik du kart

WASHINGTON, rugp. 11.
—Laivyno medicinos ir chi
rurgijos biuras išleido atsi
šaukimą į moteris gydyto- į dieną, o mieste laiškai bus 
jas. Jų medicinos korpusui pristatomi tik tris kart per 
reikia 600 gydytojų dieną vietoj keturis.

REIKIA DEŠRŲ GAMINTOJŲ IR 
RŪKYTOJŲ. ATSIŠAUKITE Į — 

ZUEGEL PACKING CO. 
2413 W. ROOSEVELT RD.

VYRŲ
16 METŲ IR SUVIRS

NEAPRIBUOTAS AMŽIUS 
DIRBTI PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA 
IŠPILDYTI KARO ORDERIUS

Atsišaukite prie

Mr. A. C. Crowl
3333 W. 47th PLACE

VIRGINIA 0822

Jeigu Jūs Negalite 
Tarnauti

KARIUOMENĖJ
Jūs Galėtumėt Dirbti 
Labai Svarbų Darbą

PATYRUSIŲ
MOTERŲ PROSYTOJŲ

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

Care stockholm cleaning 
231 N. Pulaski Rd.

SAVO

ŠALIAI

KARO

PRAMONĖSE

iš povestu- 
apsigyvens 
St.

Smagiai viešėjo
Stanislovo ir

Urbonų sūnus buvo parva
žiavęs namo paviešėti su 
tėvais ir sesutėmis bei gi
minėmis. Aplankė ir savo 
dėdienę Susaną žekienę ir 
dr. Jeną žeką bei jo žmoną 
Moniką. Daktaras, radęs ke
lias minutes laisvo laiko, Sta 
nislovas pasilakė mėgstąs 
Dėdės Šamo kariuomenę ir 
džiaugiasi galįs kovoti 
savo šalį.

Pvt. Stanislovas Urbonas 
yra baigęs šv. Baltramie
jaus parapijos pradžios mo
kyklą ir Waukegan Town- 
ship High School. Ten bu
vo ROFC mokiniu ir gavęs 
daug pagerbimo nuo vyres
nių. Priklausė prie Šv. Var
do draugystės, kurioj buvo

Antaninos

Chilijos armijoje Šv. 
Panelė Marija tari 
generolo laipsnį

Iš New York pranešama, 
jog Šv. Panelė Marija Chili
jos armijoje turi generolo 
laipsnį. Apie tai rašo kuni
gas Augustus Dirckx, Mary
knoll misijonierius Chilijoje.

Šv. Panelei Marijai gene
rolo laipsnį ‘davė Beranrdo 
O’Higgins, revoliucijos va
das, kuris Chile išlaisvino 
nuo Ispanijos. O’Higgins ka
rą dėl nepriklausomybės pa- 
vedė Šv. Panelės Marijos 
globai ir po pergalės iškil
mingai įdėjo į Šv. Panelės 
Marijos statulos rankas 
maršalo lazdelę ir formaliai 
paskelbė, jog Šv. Panelė Ma-

I

rija turi būti nuolat Chilijos 
armijos generolu.

17 Maryknoll kunigų da
bar dirba Temuco, Talca ir 
Chullan diocezijoje, Chile.

Trafiko nelaimėse 
sužeidimai

Chicagoje trafiko nelai
mėse nuo sausio 1 dienosi *
iiki rugpiūčio 10 dienos, ben
drai kiekvienai dienai išėjo 
39 sužeisti asmenys. Apie 
tai pranešė pereitą ketvir
tadienį Greater Chicago 
Safety Council išleistas biu
letenis. Iki pereito antradie
nio 184 asmenys Chicagoje 
žuvo ir 8,489 buvo sužeisti 
6,989 nelaimėse.
PIRKITE KARO BONUS!

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

NUOLATINIAM DARBUI 
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION 

Door No. 5, House No. 3. 
13th & Clark Sts.

VAIKINŲ IR VYRŲ
17 IKI 40

Dirbti production departamente. 
Patyrimo nereikia.

PATYRUSIŲ VYRŲ 
taipgi reikia kaipo Pressers ir 

Gatherers. Atsišaukite į 

JOHNSON GLASS CO.
5248 Elston Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius

PASIRINKIT SAVO ATEIČIAI! UŽDIRKIT GERĄ 
Iš Vieno Sekančių Darbų: 

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

Puikiausios Pokarinės 
Progos

GERIEMS
DARBININKAMS

Greitai Augančioje 
Kompanijoje

UŽDIRBKIT
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

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

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

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

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

Karo Darbus
I

MOKESTĮ!
% f
V

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

V/ELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

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

ir už Viršlaikį
Moderne Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis žema Kaina

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

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

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė.
CICERO, ILLINOIS

MEDŽIO DIRBĖJŲ
PATYRUSIŲ PRIE

MOULDERS 
SHAPERS 

IR BORING MAŠINOS
Taipgi abelnu medžio dirbėjų 
reikia. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Atsišaukite į
STORKLINE FURNITURE CO.

4400 W. 26th St.

| REIKIA TRUCKERS — Patyrimo 
‘nereikia, loduotl ir iškrauti karus 
ir prie abeln-ų. darbų. Taipgi reikia 
■patyrusių Checkers. 70c J vai. pra
džioje, laikas ir pusė po 40 valandą. 
SOO TERMINAL WAREHOUSE — 
519 W. Roosevelt Rd.

PATYRUSIŲ
VYRŲ PROSYTOJŲ

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

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

FREIGHT
HANDLERS

Swing Cook ir 
Štymo Stalo Vyras 

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

MADISON RESTAURANT CO. 
3950 W. Madison

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

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

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

ALBERT DICKINSON CO.
2770 West 35th St.

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti.

Rheem Mfg. Co. 
7600 S. Kedzie

HELP 4VAATED — MOTERYS

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS 
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 METI’ 
DIENOS ŠIFTAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
Reikia prirodymo pilietybės. Jei 
dabar dirbate prie karo darbų 
malonėkit neatsišaukti.
NUBIAN PAINT & VARNISH 

COMPANY
1856 N. LE CLAIRE AVĖ. 

Berkshire 5103 Mr. Dunlavey

SKALBYKLOJE 
Press Operatorių 

MODERNI PROSYMO PRESAI
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ 

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

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080 

849 N. FRANKLIN ST.

MERGINOS
IR

MOTERYS
TEBŪNA KIEKVIENA 

VALANDA NAUDOJAMA 
KARO LAIKE

NEEIKVOKITE BRANGIAS VA
LANDAS DĖL TRANSPORTACI- 
JOS EINANT J AR GRYSTANT 

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

poilsiui.

DIRBKIT NETOLI 
JŪSŲ NAMŲ
★ ★ ★

Mes išmokinsiu! jus Drie len
gvų assembly ir mašinų dar
bų. Patyrimas nereikalinga 
ir . nėra amžiaus aprubežiavimo 
virš 18 metų jei jūs kitose srityse 
kvalifikuosit.

★ ★ ★
PATIKRINKIT ŠIUOS PUNK
TUS: 6 DIENOS SAVAITĖJE, 
LAIKAS IR PUSĖ DIRBANT 
ŠEŠTADIENIAIS.
ŠIAUR-VAKARINĖJ DALYJE 
MIESTO IR GERA TRANS
PORTACIJA.
MODERNIŠKA CAFETERIA 
IR DIRBTUVĖ.
GRUPĖS LIGONINĖS PRIE
ŽIŪROS APDRAUDA.
DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 4 
POPIET IR 4:30 POPIET IKI 
RYTO. EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT ANTRAM ŠIFTE.

★ ★ ★
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
7:30 RYTO IKI 5 PP. KASDIEN

PARDAVĖJA
Retkalingri dirbti department krau
tuvėje. Geros valandos ir mokestis. 
THE GRANT WORKS FACR, JNC. 
5011 W. 14th St. Cicero

18

ir

t 
f

★

★

★

★

★

CHICAGO 
TRANSFORMER
CORPORATION
3501 W. ADDISON ST.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

ŠVARUS DIRBTUVES 
DARBAI 

AMŽIAUS 18 IKI 45 
SVARBIAI PRAMONEI 

Patyrimas nereikalingas. Pradinė 
rata 60c į valandą su pakėlimu 
pabaigoj 6 savaičių. Ekstra mo
kestis dirbant vakariniais šiftais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFI8AN 

PIRMAD. PERDĖM PENKTAD. 
8:30 RYTO IKI 5 POPIET 

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

iki 50 metų senumo, abelniems 
bindery darbams; patyrimo nerei
kia. Dienos šiftai. Atneškit gimimo 
li6dijimą jei galite. Pastovūs darbai.

VVIRE-O-BINDING CO.
732 W. Van Buren

i

1

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Patyrimo nereikia.

100-% KARO DARBAI
6 dienos į savaitę su laiku ir puse 
virš 40 vai. Apmokamas poilsio 
laikotarpis. Valandos 
iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW

PRODUCTS
4500 W. Augusta Blvd.

nuo 8 ryto

MACHINE 
CO.

VYRAI IR MOTERYS

MERGINU IR MOTERŲ
VYRAI

DARBININKAI 
VAIKINAI 

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

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 

AMŽIUS NESVARBU

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

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th ST.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
kauskaite. «
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Vakaru demokratijos ir Sovietų Rusija
REALESNIO SUSITARLMO REIKALAS

Rugpiūčio 10 d. laidoje ‘‘The New York Times” įdė
jo labai svarbų editorialą Sovietų Rusijos ir Vakarų 
demokratijų santykių ir bendradarbiavimo reikalu.

Padarius karo eigos apžvalgą ir pažymėjus, kad Ita
lija jau veik parblokšta, kad braška ir Vokietijos mi- 
litarinė jėga, kad dėl to Berlyno-Romos ašies susmu
kimas kaip ir užtikrintas, tų įvykių akivaizdoje New 
York Times mato reikalą eiti prie susitarimo su So
vietų Rusija. Mat, pralaimėję militarinių atžvilgiu prie
šai galį panaudoti visas galimas politines priemones, 
kad suskaldyti jėgas ir atskirti Rusiją nuo vakarų.

New York Times mano, kad Anglijos ir Jungtinių 
Valstybių vyriausybės kiek galėdamos stengiasi pri
eiti prie labiau realaus susitarimo su Sovietų Rusija.
KAS PASTOJA KELIĄ SUSITARIMUI

z

Praeity, teisingai pastebi Times, buvo svarbiausi 
punktai, kurie kėlė nesutikimus: “antrojo fronto” klau
simas, kuris dabar vėl keliamas Maskvos “Pravdoj”; 
Lenkijos ir Baltijos valstybių" ateities klausimas ir pa
čios Vokietijos ateities reikalas.

Kadangi dėl “antro fronto” ir Vokietijos ateities mes 
esame savo nuomonę jau pirmiau išreiškę ir ta nuomo
nė supuola su Times pastabomis, mes jos čia nebekar
tosime, bet pora žodžių parašysime dėl Baltijos val
stybių ateities.
AMERIKOS LOJALUMAS PAŽADAMS

New York Times mano, kad rusai gali būti įtikinti, 
kad Amerikos interesai Lenkijoj ir Baltijos valstybė
se neišeina iš noro naudoti šias mąžasias valstybes bet 
kokiu būdu pakenkti Rusijai. Šis Amerikos nusistaty
mas

kyla iš atžvilgio lojalumo pažadams, duotiems Atlan
to čartery ir tikint, kad Rusijos nuoširdus elgėsis su 
tomis mažomis valstybėmis pačiai Rusijai išeis į nau
dą.

Toliau Times sako, kad Amerikos viešoji opinija 
ragina Rusiją susitarti su savo mažaisiais kaimynais 
dabar. Šiame reikale anglai ir amerikiečiai turi pra
dėti tarpininkauti tuojau, ši problema negali toliau 
laukti, kaip pirmiau maniusi mūsų vyriausybė. Jos ne
galima tęsti iki po karo todėl, kad ji yra integrale da
limi dabartinės krizės, kurią sąjungininkų militariniai 
laimėjimai sukūrė kontinentalinėje Europoje.
VIEŠOJI OPINIJA

Paskutinėmis dienomis ne tik New York Times, di
džiausias dienraštis Amerikoje, bet ir visa eilė kitų 
miestų dienraščiai stato reikalavimus, kad Rusija ne
sikėsintų užgrobti savo mažųjų kaimynų, bet kad visa 
pilnuma pripažintų jų teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, kurį garantuoja Atlanto Čarterio dėsniai. 
Didieji dienraščiai tokių reikalavimų nestato be pa
grindo. Jie aiškiai jaučia, kad Amerikos visuomenės 
opinija yra aiškiai susiformavusi už atsteigimą laisvų 
ir nepriklausomų Baltijos valstybių, todėl, tai opinijai 
pritardami, drąsiai ir griežtai reikalauja su ja skai
tytis ir stovėti už mažųjų tautų teises į laisvę ir ne
priklausomybę. .

Primena mums mokyklų reikalą
Chicagcs arkidiecezijos katalikų savaitraštis “The 

New World” rugpiūčio 13 d. numerį išleido žymiai pa
didintą ir pavestą katalikiškoms mokykloms. Raštų ir 
žinių apie mokyklas įvairumas labai didelis. Juose įti
kinančiai įrodinėjama, kad katalikų tėvų švenčiausia 
yra pareiga leistj savo vaikus į katalikiškas mokyklas.

Šiame leidinyje minima ir Šv. Kazimiero akademija. 
Vienam rašinėliui duota antraštė — “Teach Studentą 
Lithuanian Lore at St. Casimir.” Rašinys baigiamas, 
pažymint:

“Tikint, kad geriausia Europos kultūra turi būti 
išlaikyta ateivių tėvų amerikiečiuose, vaikuose, lie
tuvių literatūra, papročiai, kultūra ir istorija dėsto
ma lietuvių kilmės studentėms.”

Šia proga tenka pastebėti, kad šv. Kazimiero aka
demijoj lituanistikos skyrius labai gerai yra pastaty
tas. Kasdieninės lietuvių kalbos, istorijos, literatūros 
pamokos, dažnos paskaitos, turtinga biblioteka lietu
vių knygomis, lietuvaitėms duoda progos tų dalykų ne 
tik gerai pramokti, bet ir įsisąmoninti lietuvių tauti
nėje dvasioje.

“The New World” praneša ir tai, kad J. E. arki
vyskupas Samuel A. Stritch rytoj dalyvaus šv. Kazi
miero Seserų koplyčioj ir vadovaus įžadų priėmimo 
ceremonijose.

Chicagos katalikų laikraštis primena ir lietuvių tė
vams, kad jie savo vaikučius leistų ne kur kitur, bet 
į lietuvių mokyklas, kurios yra prie kiekvienos lietu
vių parapijos Chicagoje. Jose mokina kvalifikuotos mo
kytojos (Šv. Kazimiero Seserys), jos turi visas teises, 
kokias turi turėti pradžios mokyklos. Mergaitėms, bai
gusioms pradžios mokyklas, suprantama, vieta Šv. Ka
zimiero ‘akademijoj. Be to, tėvai neturėtų užmiršti, kad 
mes ir berniukams turime aukštesnę mokyklą — ir 
high school ir kolegiją. Ji yra Thompson, Conn., ku
rios vardą visi jau gerai žinome — Marianapolis Col- 
lege.

I SPAUDOS APŽVALGA |
Lietuvos priešų balsai
PENKI NAUJI MARIJONAI

Anuo kartu mes pasidžiaugėme, kad Tėvų Marijonų 
kongregacija padidėjo penkiais naujais vienuoliais ku
nigais, primindami, kad pc šio karo, gal būti, ir Lietu
vai toji kongregacija turės duoti kunigų, nes daug 
jų ten bus mirusių, nužudyta, o prieauglio nėra, nes 
okupantai visas kunigų seminarijas yra uždarę.

Šis mūsų trumpas rašinėlis komunistus lyg širšių 
lizdą išjudino. Jie baisiai pasipiktino, kad katalikai no
ri, jog Lietuva pakankamai kunigų turėtų. Prūseika- 
Vabalas “Vilnyje” rugp. 12 d. net taip pasako: “Įsi
vaizduokit, kad tokia ponstva valdytų Lietuvą! Ten bū
tų įvesta inkvizicija. Jau dabar ‘Draugas’ rašo, kad 
įvairūs marijonai ir kiti zokoninkai užplūs lietuvių sie
las ganyti.” Tame pačiame numeryje Prūseika ar Mr. 
Andrews-Andrulis-Andrulevičius mums duoda neva tokį 
atsakymą: “Nenorime būti pranašais, net ar nereikia 
būti pranašu, kad atspėti, jog po karui kunigai Lietu
voj mažiausiai bus reikalingi, o ir patys kunigai ma
žiausiai norės jon važiuoti.,, be tokio ‘eksporto’ kaip 
kunigai, jie galės lengviausia apsieiti.” 178 nr. tas pats 
Prūseika sako: “Draugas” rašo, kad po karu šie kuni
gai šaus Lietuvon ‘dvasiniams reikalams aprūpinti?... 
Jei šaus marijonai, tai šaus ir pranciškonai; jei šaus 
pranciškonai, tai šaus ir jėzuitai... Galite suprasti, ko
kios Lietuvos jiems reikia.”

Bolševikų Jonikienė Nr. 189 irgi rašo: ...vietoj siun- 
tus savo tėvus marijonus į Lietuvą po karo, geriau 
juos pasilik čia Amerikoj”...
BOLŠEVIKAI NORI LIETUVAI PRAŽŪTIES

Bolševikų spauda labai daug rašė dėl to mūsų raš
to apie penkis naujus marijonus kunigus. Bet užteks 
virš paduotų citatų, kad turėti sau vaizdą, kodėl bol
ševikų laikraščių redaktoriai su tokiu įnirtimu dirba, 
kad Lietuva būtų sujungta su ateistine Sovietų Rusi
ja. Eolševikai bijo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
todėl, kad ten nebus nei bolševikiškos nei naciškos dik
tatūros, kuri užčiauptų žmonėms burnas, suvaržytų 
jų sąžinę, sulaužytų jų valią, pavergtų. Jie nori Lie
tuvą parduoti Rusijai, kad Lietuvos žmonėms atimti 
teisę Dievą garbinti ir visas kitas teises.

Bet, šuns balsas neina į dangų. Nieko neišeis nė iš 
Prūseikų, Mizarų, Jonikienių ir kitų lojimo ir kauki
mo. Lietuva bus laisva ir nepriklausą ir ten turės tei
sę važiuoti, gyventi ir darbuotis visi, ar jie bus kuni
gai, ar įvairių profesijų žmonės, ar darbininkai, ar pra
monininkai bei prekybininkai. Laisvos, demokratiškos 
ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos pačių žmonių 
laisva valia priimta konstitucija saugos ir garantuos 
lygias teises visiems geros valios žmonėms. Tik Lietu
vos išdavikams ir išgamoms ten nebus vietos.

L. Vyčių centro konferencija (vietoje seimo) įvyksta 
rugpiūčio 14 ir 15 dienomis, Douglas Hotel, Newark, N. 
J. Konferencija svarbi, todėl linkime jai geriausio pa
sisekimo pravesti praktiškų nutarimų.

Penktadienis, rugp. 13, 1943

“DIRVINIŲ” IR KOMU
NISTŲ UNIJA

(Iš “Draugo,” 1918 metų 
rugpiūčio 14 d.)

Alijantai visą frontu ei
na pirmyn... Alijantai Pran
cūzijos karo lauke smarkiai 
žengia pirmyn, triuškinda
mi vokiečių pozicijas ir de
šimtimis tūkstąnčių vokie
čių paimdami į belaisvę. 
Somme fronte vokiečiai, kiek 
tik suspėdami, traukiasi at
gal.

Vyčių choras... Vyčių, Chi 
cagos apskrities, choras, au
ga. Kuopos jį remia finan
siškai. Prieš keletą dienų 
prisidėjo Z. Sakalauskienė, 
neseniai atvykusi iš Cleve- 
lando ir A. Evaldaitė, gabi 
pianistė, kuri yra baigusi 
Šv. Kazimiero akademiją.

Prieš Amerikos Lietuvių 
Konferenciją stipriai varo
si vadinami “dirviniai” 
(“Dirvos”), “tautininkai”.

Tokiu pat įnirtimu prieš 
konferenciją dirba ir komu
nistai.

Vadinas, aiški “dirvinių” 
ir komunistų unija.

“DIRVINIŲ” IR KOMU
NISTŲ SUVAŽIAVIMAS

“Vilnis” parėmė ‘Laisvę’, 
“Laisvė” parėmė “Vilnį” ir 
padarė vožną nuosprendį — 
Aaukti “Amerikos lietuvių 
suvažiavimą”, nes “Laisvė” 
pasakė, “Vilnis” pritarė, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
rybos šaukiama konferenci
ja Pittsturghe neatsako lie
tuvių komunistų tikslams.

Su šių komunistų dienraš
čių nuosprendžiu supuola ir 
“dirvinių tautininkų” nusi
statymas Pitisburgho kon
ferencijoj nedalyvauti.

Tai prašyte prašosi išva
dos: ar tik “Laisvė” nepa
siūlys ir ar tik “Vilnis” 
tam pasiūlymui nepritars, 
kad į komunistų planuoja
mą suvažiavimą pakviesti ir 
“dirvinius tautininkus’ ’ ?

PLAČIOJI VISUOMENĖ 
IR PITTSBURGHO 
KONFERENCIJA

Well, tedaro jie kaip tik 
nori. Lietuvių visuomenė ne
kreipia jokio dėmesio nei į 
“dirvinių” nei į komunistų 
gazistų zaunas. Ji rimtai 
ruošiasi prie konferencijos, 
kuri, be jokios abejonės, tu
rės didžiausios reikšmės šių 
laikų Amerikos lietuvių is
torijoj.

Konferencija ir Amerikos 
karo pastangas stipriai pa
rems ir pasitarnaus Lietu
vos žmonėms, besiveržian
tiems į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

šnapso nebegerti, nebent jei
gu sirgtų viduriais. Tam rei
kalui jiedu nupirko banką 
šnapeo ir pastatė abiem ži-

Po svietą pasidairius
Ne tik pats Dėdė Šamas, 

ale ir lietuviški balševikai 
teikia paramos Sov. Rusijai.

Jonas Kavūnas aną dien 
man uždavė tokį klausimą:

—Pasakyk man, kodėl 
Sov. Rusijoj joks balševikas 
nesuorganizuoja pagelbos A- 
merikai? Prieš karą balševi
kai čia bubnijo. kad Sov. Ru
sija — pavyzdingiausia kon- 
trė visam sviete. O tai dėl 
to, kad ji “darbininkiška”, 
kad balševikai, ne kapitalis
tai ją runija. žemės ūkis, 
pramonė, visokia gamyba 
ten runijama ne bet kaip, 
ale — stachanoviškai. Bet 
vienas sykis nemelavo. Kaip 
tik užpuolė naziai, ir pasiro
dė, kad balšavikai Rusiją 
yra visiškai nul...

nomoj vietoj, pentrėj.
Po kelių dienų Mikas sa

ko Antanui:
—žinai ką, aš susirgau 

viduriais ir man reikia iš
gerti stikliukas, kitas šnap
so.

—Kad jau jo nebėra, — 
atsakė Antanas.

— Nebėra? Tai kas išgėrė?
—Aš. Vakar aš visą dieną 

sirgau viduriais.

Ignas Čiuliliukas, matema
tikos studentas, sykį buvo 
pašauktas į teismą liudinin
ku. Teisėjas klausia, kiek jis 
turįs metų.
—Keturi padauginti dviem, 

plūs septyniolika, minus ke-
Dabar net pats Stalinas, 

gal, džiaugiasi, kad ant svie
to randasi tokių kapitalisti
nių kontrių, kaip USA.

turi, ir bus mano amžius, 
atsakė čiuliliukas.

TAI GYVENIMAS

Sakoma, kad visokios pa
tarlės yra geros visam am
žiui. Imkim kad ir tokią pa
tarlę: Tyla gera byla. Pasi
rodo bet gi ne.

Iš Meriden, Conn.. prane
šama, kad prieš dešimts me
tų Adolfas Stremelis susiki
virčijo su savo pačia už vai
kus. Jis taip perpyko, kad 
nutarė daugiau į savo pačią 
nekalbėti. Vyro tyla pačiulei 
per tiek metų taip įkyrėjo, 
kad pareikalavo divorso.- Ir 
gavo. .

Ot, tau ir: Tyla gera byla.

Mikas ir Antanas, du 
draugai, gyvendami viena
me name, nutarė .daugiau

Buvęs vice prezidentas 
Garner sykį atsilankė į base- 
bolo žaidimą ir su savo kai
mynu padarė laižybas iš de
šimkės, kurią Garneris pra
laimėjo. Jo kaimynas labai 
nudžiugo ir, paėmęs dešim
kę, prašė viee prezidento ant 
jos pasirašyti. Girdi, jo sū
nelis įdės tą dešimkę į rė
mus ir pakabins ant sienos.

—Ar tai gali būti teisy
bė? — paklausė Garneris.

—Taip — atsakė kaimy
nas. — Mano sūnelis turi vi
są kolekšiną panašių daly
kų.

—Well, — tarė janą. Gar
neris, — jei taip, tai duok 
atgal man tą dešimkę, o aš 
išrašysiu čekį. —PėPėčė.

CHURCHILL, STALINAS GAL SUSITIKS
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Gandai sako, jog Stalinas gali atskristi į Quebeck daly
vauti britų ir amerikiečių karo konferencijose. Sekan
čiam susirinkimui, Churchill gal būt skris į Maskvą, že
mėlapis rodo galimas oro keliones, viepa iš jų skersai 
priešo laikomą Norvegiją ir Suomiją.
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MERGELES ŠIRDYS
(Venecijos legendą.)

I 
kai jis 
dėti į

ant jos

RIMTIES VALANDĖLEI
Jungtinių Valstybių Kons 

titucijoje pažymėta, kad tei
sių žvilgsniu visi žmonės ly
gūs. Žinoma, bandyti iš ai- 
kyti tą gražų obalsį, nors 
kliūčių nemaža, kai kyla ne
susipratimas tarp taip va
dinamo amerikono ir sve
timšalio. Idealios teisybes 
pasaulyje niekad neįvyks.

Spaudoje kalama mintis, 
kad dabartinis karus tuo 
tikslu varomas, kad ateičiai 
už. ik r irus laisvę ir lygybę 
visai žmonijai. Argi ne kil- 

i nūs siekis ? Churchill už
klaustas, ar greitai indie- 
čiams bįis teikiama laisvė 
save valdytis, pareiškė ne
manąs skaldyti Britų Impe
rijos, o antra vertus, laisvė 
geriau tinka tiktai baltajai 
rasei, ne juodukams.

Kareiviai gyvybę aukoja, 
kad žmonės, bet kurios že
mės, spalvos ar tautos, tu
rėtų piliečių pilna* teises, 
o čia jau teikiami keisti pa
aiškinimai, kurie nustato 
ribas rasėms, tautoms ir 
vietoms. Galiūnai saugoja 
laisvę tik sau ne kitiems.

Kiek nesmagumų tenka 
; nukentėti italui, lietuviui *ir 
, lenkui kai bando atsiekti 
i atsakomingesnės vietos dirb 
■ tuvėje. Girdima, “ko jis čia 

lenda, jis svetimšalis”. Tas 
pat kartojasi krautuvėse, 
pramogų vietose, taip 

( visai nenuostabu, jog 
net rasių susirėmimai 

, troite ir New Yorke.

ŽIŪRI KAREIVIŲ RANKDARBIUS
Tūkstančiai asmenų aplanko Wash- 

ingtone nankdarius, kuriuos pagami
na kareiviai ir moterys kareivės liuo- 
su laiku U. S. O. klūbo kambaryje. 
Katalikai tuos klubus turi penkioli
koje valstybių. Čia matomi rankc* r- 
biąi miesto krautuvės lange. Į rank
darbius žiūri sargybinis ir E.altųjų 
Rūmų kariškas sargybinis.

pas jį, o kai jo priešas ateis 
sakysiu: kas jūsų be nuodė
mės, tas pirmas temeta į jį 
akmenį.

Pajuto dabar senis neap
sakomai švelnų dvelkimą, 
tartum pati meilė būtų prie 
jo pasilenkusi, nukrito aša
ra. jam ant galvos ir nurie
dėjo, kaip saulės spindulys, 
o širdį palietė dangiška ran
ka. Jo ranka, kuri nešė kąs
nį į burną, pasijuto laisva; 
dar kartą palietė jo veidą 
meilės dyelkimas, nelaukta 
palaima, širdžių spindulys 
užgeso, ir vėl tamsa pripil
dė daugkupolę bažnyčią. Tik 
lempa siūbavo prieš griežtą 
tamsią Madoną, o vaikelio 
veidą nušvietė vėl užsidegu
sios žvakės ir jis pasilenkė 
prie besimeldžiančio... va
gies.

Kai anksti rytą zakristi
jonas atidarė bažnyčios du
ris, iš bažnyčios išspruko 
nudriskęs žmogus; zakristi
jonas norėjo jį sulaikyti, bet 
šis per varpinyeią išbėgo į 
gatvę ir dingo žmonių mi
nioje. Zakristijonas skubino
si atgal į bažnyčią, apžiūrė
jo, bet viską rado tvarkoje. 
Bizantiškos Madonos sieno
je žėrėjo gražiai sutvarky
tos sidabrinės Mergelės šir
dys. Prie vienos kolonos gu
lėjo tuščias maišas. Zakris
tijonas jį pakėlė, ir jis buvo 
šlapias.... Jis nežinojo, kad 
tai buvo seno vagies ašaros, 
priverktos susigraudinusios 
širdies.

Žmonių tarpe pilnos lygy
bės niekad nuo amžių nebu
vo ir nebus. Vien tik Dievo 
akivaizdoje visi esame ly
gūs. Kristus, mirdamas ant

♦

kryžiaus, dėl visų kentėjo, 
netaikė savo nuopelnų rink
tiniems asmenims ar tau
toms. Bažnyčia, sakramen
tai. atlaidai, skiriami ne vie
nai ar kitai rasei, žemei, ar 
laikotarpiui; visi čia lygūs, 
šventas ir nusidėjėlis, senas 
ir jaunas.

Veltui manoma, kad atsi
ras laisvė ir lygybė visame 
pasaulyje, kai žmonės ge
riau supras lygybės ir lais
vės sąvokas. Teisingiau bus, 

(jei sakysime, tada bus tai
ka, laisvė ir lygybė, kada 
žmonių širdyse viešpataus 
stipri Dievo ir artimo mei
lė. A.B.C.J.

I

AŠIS MELAVO APIE 
SAN LORENZO

(Užbaiga)
Senas, prityręs vagis iš

sitraukė gabalą mėsos, porą 
aliejuj keptų žuvų ir sėdosi 
naktipiečių. Lauke jam pri
tarė koncerto muzika. Tuo 
tarpu toli sustaugė signalai 
laivų, kurie apie vidurnakti 
išplaukia. Senis girdėjo Kaip 
dusliai varpai skambėjo. Jis 
pakreipė savo žyilgsnį į a- 
piplėštą sieną, pasitenkinęs 
žiūrėjo į tuščią, apvogtą vie
tą ir norėjo pradėti valgyti. 
Tik staiga sužibo likusios 
širdys, ėmė spinduliuoti kaž
kokia šviesa, kaip šimtas 
mėnulių, maloniai, tačiau 
taip stipriai, kad visą baž
nyčią apšvietė, o kolonos be
veik šešėlių nemetė. Paveiks
lo Madona išsitiesė, atitrau
kė ranką nuo paveikslo ir su
čiupo vagies ranką, 
norėjo pirmą kąsnį 
burną.

Tada tarė vaikelis
kelių; — Motin, ką tu darai? 
Kodėl atimi savo ranką nuo 
manęs?

Mergelė atsakė; — Aš lai
kau vagį, kuris mus apvogė.

Vaikelis atsigrįžo, giliai 
pervėrė savo ąkįų žvilgsnių 
senį ir tarė; — Paleisk jį, 
mama! Mums sidabro nerei
kia. Jis pasidarys iš jo pini
gų, gi mes gyvename meile 
tų, kurie tas širdis padarė.

— Bet širdys, — atsakė 
Madona, — tai mūsų drabu
žiai, kuriuos maldingumas 
bei dėkingumas išaudė. Argi 
mes nuogi stovėsime?

— Atiduok savo marški
nius nuo kūno, mama, sakė 
šypsodamasis vaikelis. — 
Parduok ką turi ir atiduok 
vargšams, nes kas vargšų 
pasigaili, garbina mūsų Tė
vą.

— Bet čia ne vargšas, ma- čiukas su paskutiniu jo pra- namuose: 
no sūnau, — atsakė Merge
lė. — Tai vagis, kuris mano, 
kad vogtas vanduo yra sal
dus. Jis neelgetauja ir nesi- 
maitina trupiniais, nekrin
tančiais nuo turtingųjų sta
lo, bet slapta .užgrobia sve
timą turtą ir neteisėtai jį 
pasisavina.

Vaikelis apsikabino ranku 
temis motinos kaklą ir pa
šnabždėjo: — Atimk savo 
ranką, tevalgo jis savo duo
ną, teturi ir mūsų turto. At
leisk jam, motin!

Tada tarė Mergelė malo- j 
niai šypsodamasi: — Kad aš 
jam ir atleisiu, tai žmonės 
jį sugaus ir užmuš akmeni
mis!

Vaikelis atsigrįžo į senį. 
Aptemusios akys pasriuvo a- 
šaromis, ištiesė ranką iš rė
mų prie žmogaus ir verkda
mas tarė:

Iš Ateitininku 
draugovės veikimo
Ekskureija į Fox Lake

* *

Po aštuonių dienų rado se
nį badu mirusį vienam kam
barėly apleistų namų Tor- 
cello saloje. Likučiai kadai
se pavogtų daiktų gulėjo ša
lia jo. Ant stalo gulėjo raš-

I

šymu: sugrąžinti likusiuo- ______
sius pavogtus daiktus jų sa- 

! vininkams (čia juos išvar
dijo, o jo lavoną parduoti). 
Parduoti anatomikumui, o už 
gautuosius pinigus jo paties 
širdį išbalzamuoti ir apsi- 
dabruotą paaukoti šv. Mor
kaus Madonai, nes ji esanti 
jam pasirodžiusi ir išgany
mą pažadėjusi. Dabar jis 
mirštąs savo nor.ų, nes jis 
negalįs daugiau pakęsti šioe 

, žemės be meilės, kada jis ga
vęs pajusti dangiškosios mei| 
lės dvelkimą.

Jo noras išpildytas. Ir nuo 
tuomet kabo kadaise buvu
si gyva žmogaus širdis, da
bar nustojusi plakti, tarp 
daugelio negyvųjų, niekuo
met neplakusių, ir liudija 
stebuklingumą seno Mado
nos paveikslo.

Vertė V. Petručionis

Rugpiūčio 8 d. Ateitinin
kų draugovė turėjo smagią 
ekskursiją į Fok Lake, III. 
Ekskursija apsistojo prie 
Mineola vasarnamio, kuris 
šiais metais yra lietuvių 
rankose, jį veda ir tvarko 
Miliauskienė 'ir Jakštienė, 
kurios ekskursantams ir sve 
čiams paruošė puikius pie
tus. Taip pat ateitininkams 
vasąrnamio erdviose patal
pose buvo leista jaustis kaip 
----------- : dainuoti, šokti ir

persirengti maudymuisi. Iš
kiloje dalyvavo ir Hinsdale 
studentų kuopos pirm. Jonas 
Valantiejus, svečiai J. Pet
rauskas ir sesutės Valerija 
ir Lillian Veličkaitės.

Ekskursantai smagiai pa
simaudė. pasiirklavo valtelė
mis, aplankė gražiąsias van
dens gėles Lotus, kurios da
bar žydi, ir dar pasivažinėjo 
greitaisiais laivais (speed 
boats). Apie 2 vai. visi tu
rėjo bendrus pietus, o po to 
smagiai pasišokta ir padai 
nuota.

Parengimas konfe
rencijos naudai

Rugpiūčio mėn. pabaigo
je Ateitininkai turės paren
gimą, kurio pelnas skiria-

Tai aš eisiu

| KLAUSYKITE
™ VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių 

iOPHIE BARČUS R¥T,N%=AMA 
Iš Radio Stoties

W, G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, Sekmad

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

ll v

II
(J Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vąk. įji

rV'v

mas Pittsburghe įvykstan- 
čiame lietuvių konferencijos 
naudai. Ateitininkai į šią 
konferenciją siunčia savo 
atstovą ir apmoka jam ke
lionės išlaidas.

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL ĮOOO k. Sekmadienio va

kare 9 valandų. ,
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandų.

kad 
kilo
De-

BERNAS, rugp. 13.—Os- 
servatore Romano. Vatika
no oficialus laikraštis, pra
nešė, kad San Lorenzo ba
zilikoj rugpiūčio 10 d. buvo 
laikomos iškilmingo? šv. 
Mišios, kuriose dalyvavo 
daug žmonių. Tuo praneši
mu įrodoma, kad ašies pro
pagandos teigimai, būk A- 
merikos bomberiai liepos 
mėnesy tą baziliką visiškai 
sugriovė, yra grynas melas.
PIRKITE KARO BONUS!

l<ahai geros rūšies motery

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ.
PILNAS PASIRINKIMAS

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir
Suknelės—mūsų Specialybė

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

7 ~~ ~..............  r -

Pasirinkimas Jaunavedėms I

kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
ciotti kotai iMtrsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

f

Į

Telefonas SEELEY 8760

2319 WEST ROOSEVELT ROAD 9

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER-

. DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan
galų.

Bud riko Moderniška Krautu vS

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.

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

AUKŠ
ČIAU

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

I

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad

Undenvritera”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t. Kamb. 1548-54

Telefonui CENTRAL 5M8
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERLAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANT 
PHOENIK INDEMNITY COMPANY.

V-.............------ - -----------

ŠIANDIEN JAU PASKUTINE DIENAI
Nuo Rugpiūčio 15 d., 1943 “Draugo” prenumeratos kaina bus pakelta 

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

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

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

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

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

• Chicago, III.
*) Cicero skaitytojai yra įskaitomi su Chicagiečiais, nes jųjų laikraš

čiai išeina per Chicagos paštą su štampomis.

N. B. Jei gautumėm pinigus už prenumeratą psr paštą pirmadienį, rugp. 16 d., 
1043 m„ tai pariimsime $6.00 vieniems metams, po pirmadienio kaina bus $7.00 
Chicagos ir Cicero akatytojams.

z
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Nuoširdžiai Kviečiu Visus Būti Su Mumis

Sophie Barčus Radio Vakaruškų Piknikas
Sekmadieni, Rugpiūčio (Augusi) 15-tą dieną, 1943 metais
JUSTICE PARK GARDENS — ARCHER ir KEAN AVENUES

CHICAGO SODALIETES STEIGIA APSKRITI

Brangioji draugė,
Gal, nekartą esi klaususi 

savęs: "Kaip aš, kaipo as
muo galiu savo Sodaliciją 
pagerinti?” Tur būt, daug 
kartų troškai kokių įvairu
mų, ką tokio naujo, bet vis 
tos pačios mintys pynėsi, ir 
nieko naujo neišgalvojai.

Tiesa, kiekvienam asme
niui pritrūksta naujų suma
nymų. Dėlto reikia ieškoti 
pagalbos. Jau nuo senovės 
žinoma patarlė: Dvi galvos 
išdėsto geriau, negu viena.

Lengva suprasti, kad vie
nai narei pritrūksta minčių, 
vienai Sodalicijos kuopai 
pritrūksta sumanymų. Bet, 
suvienijus Sodalicijos Vie
netus, atsirastų naujų min
čių, naujų sumanymų. To
kiu būdu nemaži darbai bū
tų atlikti.

Taigi, kad supažindinti 
sodalietes viena su kita lie
tuvių parapijose, kad būtų 
daugiau minčių ir sumany
mų, reikalinga įsteigti cent
ras, kuriame visų parapijų 
sodalicijų atstovės galėtų 
pasikeisti mintimis ir nu
tarti, kaip sėkmingiau veik
ti ne tik savo parapijoje, 
bet, su Marijos pagalba, ne
ški lietuvaičių ir katalikų 
vardą į tolimiausius kam
pus.

Ta mintimi Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. para
pijos sodalietes nutarė su
šaukti pirmą centro susi
rinkimą parapijos salės pa
talpose, antradienį, rugp. 24 
d. 8 valandą vakare. Sekan
tis laiškas buvo išsiųstas 
visų sodalicijų dvasios va
dams:

t

I
I

as

STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS ŠAUKIAMAS 
RUGPItJČIO 24 DIENĄ

Atviras laiškas kiekvienai sodalietei
“Reverend and Dear 

Father,
“The youth of totį^y,

you well know, is the future 
of the church. Young people 
realize that fac't and are 
not waiting for their elders 
to do things for them; they 
are ambitious and energetic, 
if they are given the op- 
portunity. However, they 
need not only the kindly 
condescension and patron- 
age of their spiritual advis- 
ers, būt also their active 
participation and coopera- 
tion.

Lith-

This will 
all Sodalities to be 

organized

“Since the beginning of 
this war, the young men 
have been leaving our pa- 
rishes in a constant-stream. 
Būt most of our ycung la- 
dies have remained behind, 
and are with us. The Young 

i Ladies’ Sodalities have pro- 
vided a wholesome and spi- 
ritual uplift.

“In order that each 
uanian parish might bene- 
fit by the activitles and 
suggestions of another pa
rish, we intend to organize 
a Sodality Union of all Lith
uanian parishes. 
enable 
more strongly 
and be more active not only 
as Sodalists, būt also as 
members of the parish.

“Therefore, the first meet 
ing is being called for Au- 
gust 24 at eight (8) o’clock 
in the evening in the Im- 
maculate Conception (Brigh 
ton Park) hall. We are ask- 
ing you, as the spiritual di- 
rector, to announce this mes- 
sage to the Sodalists a’ 
your next meeting. We intie 
all the officers and any o-

------------------------------------------------- ■

> Unity klubas išrinko 
delegaf-js; nariai 
slidė jo aukų

Town of Lake. — Rugp.
6 d. Unity klubas turėjo 
mėnesinį susirinkimą, ku
riam išrinko du delegatus į 
Amerikos Lietuvių Seimą, 
Pittsburgh, Pa. Delegatais 
išrinkti: Kastas Kupetis ir 
Martynas Mar^in. Be to, klū 
biečiai nepamiršo prisidėti 
ir su auka. Aukojo po vie 
ną dolerį: N. Širvinskas, B. 
Treinauskas, M. Martin, K. 
Kupetis, J. Chilauskas, J. 
Kurpė, L. Beinor, T. Jukne
vičius, B. ševiko, M. Kark
lelis, D. Pivariūnas ir L. 
Rėklevičius 50 centų. Viso 
$11.50.

Taipgi nutarė surengti de
legatų sugrįžtuvių-priimtu- 
vių vakarą, kuris įvyks šeš
tadienį, rūgs. 11 d., Unity 
klubo svetainėj, 4558 Sc*uth 
Marshfield Avė.

Bus užkandžio ir gėrimo. 
Kviečia visuomenę dalyvau
ti. Įėjimas į svetainę dykai.

C.J.

Parengimas kilniam 
tikslui

14North Side. — Rugp.
d. popiet ir vakare, parapi
jos darže bus savybės pra
moga sukėlimui lėšų atsto
vo kelionei iš mūsų koloni
jos į Amerikos Lietuvių Kon 
ferenciją, kuri įvyks 2 ir 3 
dienomis, Pittsburgh, Pa. 
Parengimui yra išrinkta iš 
kiekvienos draugijos po vie
ną atstovą, kurie sudaro ren 
gimo komisiją. Kviečiame 
visus northsaidiečius parem 
ti kilnų darbą. Lietuvytis 

ther girls from your Soda- 
lity who would wish to at-

• •

tend.

Pranešimai
Cicero. — Labai svarbus 

susirinkimas šv. Antano Pa 
rapijos namų savininkų klu
bo bus rugp. 18 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėj. 
Bus daug pranešimų: iš Fe
deracijos, Labdarių Są-gos,; 
miesto valdžios, vandens ko- 
misionieriaus. A. Mikutis - 
turi daug pranešimų. Namų 
savininkai, girdėt, turi daug 
skundų kas link miestelio ■ 
pagerinimo. A. Valančius

Dr-jos Lietuvos Ūkininko 
susirinkimas įvyks rytoj, 1 
vai. popiet paprastoj vietoj. 
Prašoma narių susirinkti, 
nes išgirsite raportą iš bu
vusio pikniko. Bus svarsto
ma draugijos reikalai. Na
riai pasilikę su mokesčiais, 
malonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

$500.00

WAR BONAIS
--------- -------per -----

I

Budriko radio
Visi prašomi nepamiršti 

pasiklausyti gražios radio 
programos iš stoties WCFL, 
1000 kil., nuo 9 valandos 
sekmadienio, rugp. 15 d. va
kare. žymi dainininkė Jad
vyga Gricaitė pasiruošus pa 
dainuoti daug gražių lietu
viškų dainų, kurioms pritars 
didžiulis orkestras.

Programa bus leidžiama 
Jos. F. Budriko Radio, Ra
kandų ir Auksinių Daiktų 
Krautuvės adresu 3241 So. 
Halsted St. Pr.

Potviniuose žuvo 5,000
BOMBAY, rugp. 11.—Aj- 

mer-Merwara provincijos vy 
riausias komisionierius šlan 
dien pranešė, kad tos pro
vincijos pietrytinėj daly įvy 
kušiam potviny žuvo 
žmonių.

5,000 naudos. ’ I

jas

Koncerto ložos (Box seafs) 
parsiduoda visu smarkumu

Visuomenė jau susidoma- 
vo ateinančiu koncertu, ku
rį Ona Kaskas, garsioji Me
tropolitan Operos artistė, ir 
Rapolas Juška, duos spalių 
3 d., 1943, Civic Opera 
House.I

Dabar jau laikas susirū
pinti įsigyti ložas (box 
seats), kol dar jų galima 
gauti. Vėliau vargu jų bus 
galima gauti. Norintieji įsi
gyti ložas, užsisakykite da
bar. Visas ložas norime pa
laikyti savo tautiečiams lie
tuviams. Kada svetimoji 
spauda susidomės koncertu, 
tuomet, jei dar nebus ložos 
išpirktos, svetimieji pasi- 

Rūpinkitės dabar
įsigyti.

Ložas jau yra užsakę se
kantieji: kun. Ig. Albavi- 
čius, šv. Antano parap. kle
bonas, Cicero, UI.; kun. Jur
gis Paškauskas, Visų Šven
tųjų parap. klebonas, Rose- 
land; kun. Kazimieras Bič
kauskas, šv. Pranciškaus 
parap., Indiana Harbor, Ind., 
klebonas; kun. Antanas 
Deksnys, iš Town of Lake; 
Juozas Mozeris, Keistučio 
Savings and Loan As®., sek
retorius; Stanislovas Mažei
ka, laidotuvių direktorius; 
Antanina Leščinskienė.

Norintieji įsigyt! ložas 
(box seats) kreipkitės į 
“Draugo” ofisą, 2334 So. 
Oakley Avė. Galima ir te
lefonu užsisakyti

DIRBTUVES Tlį^

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

“Hoping that yau will al
so be present, I remain

“Sincerely in Christ,
‘ Rev. J. Stankevičius, 

“Spir itual Director. ”

Jei jūsų Sodalicijai dar 
nebuvo pranešta apie šį su
sirinkimą, ištirkite priežas
tį. Kiekviena sodalietė pri
valėtų atsilankyti ir padėti 
įsteigti Sodalicijos centrą. 
Neužmiršk, kad kur Marija, 
ten stiprybė ir per vienybę 
laimėsime ateitį. DAV

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijųnų Bendradarbių 5 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, rugp. 
15 d., 2 vai. popiet, parapi- 

i jos svetainėje. Visus narius 
I kviečiame ateiti susirinki
mam Valdyba

RUDENIIII LABOR DAY
PIKNIKĄ

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

VYTAUTO PARKE
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Penktadienis, rugp. 13, 1943

r

mu
X Ona Kazlauskaitė, bri- 

dgeportietė, rugpjūčio 1 d. 
pametė brangų laikrodėlį 
(wrist watch). Radusiam ir 
grąžinusiam duos dovanų. 
Radusis gali grąžinti šiuo 
adresu: 3223 S. Green St.

X Anna Kaskis ir Kap. 
Juškos koncertui remti Bri
ghton Park susidarė komi
tetas, kurio pirmininku iš
rinkta Marei joną Navickie
nė. vice pirm. E. Širviiskie- 
nė, rašt. Elena Jučaitė ir 
ižd. Irena Pakeltytė. Kas tik 
nori gauti kokių koncerto 
tikietų, gali kreiptis į šią 
komisiją. 4

DIENRAŠTIS DRĄŲŲAS, CHICAGO^ gJJNOK

X M. Rumšienė, 3420 S. 
Lituanica Avė., Moterų Są- 
gos 49 kuopos iždininkė, su 
dukrele šiuo laiku atosto
gauja Beverly Shores, Ind. 
Rumšai yra žinomi biznie
riai: turi moderniškai įreng 
tą kirpyklj adresu 3422 So. 
Lituanica Avė.

7
X Joana Mačernienė, Varg 

dienių Seserų Gildos pirmi
ninkė iš Marąuette Park, 
jau savaitė laiko kaip atos
togauja Rytinėse valstijose. 
Dalyvavo Tėvų Marijonų 
naujų kunigų šventimuose 
Marianapolyje, Thompson, 
Conn.; taip pat lankėsi pas 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. Marijos Seseris ir 
kitose * aplinkinėse kolonijo
se.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

X Pas Wm. ir T. Grige- 
laičius, 1524 So. 49 Ct., ži
nomus Cicero biznierius, į- 
vyko nepaprastas pokylis: 
jų pirmojo sūnaus kiikšty-l
nos. Pakrikštytas tėvo var-l 
du — William. Krikšto tė 
vais buvo Ąntanas ir Mar
celė Pakeičia! iš Brighton 
Park, kurie savo krikštosū- 
nui nupirko dovanų — karo 
boną.

ALEX
ALESAUSKASX M. ir Z. Kuncai, 7230 

So. Campbell Avė., rugpjū
čio 15 d. ruošia savo dukre
lės krikštynas. Kūmais bus 
jauni marketparkiečiai: 
Maskoliūnas ir L. 
tė. Z. Kuncienė 
Moterų Sąjungos 
je.

l

PIRKITE KARO BONUS ! and SONS
d. i

Činskai- 
yra veikli 
67 kuopo-

St ,

m..

I

X North Side

A

'<

I
&

VENETIAN

Ma-

!

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

s iliūdimė 
pusbrolius:

MONUMENT CO.

Kilo
Kaltinėnų

Lietuvoje, 
apskr., 

kaimo, 
dideliame

2

12 d., 1943 
ryte., sulaukęs

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

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

3319 So. Lituanica

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

NULIŪDIMO

t

Tel. PULLMAN 1270

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

Z

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Fhones YARDS 1138*38

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

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

Telephone YARDS 1419

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE.

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th STKEEl Phone YARDS 0781

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

f-

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFORNIA A^R Phone LAFAYETTE 357>

X Kastas Gaubis, Šv. Juo
zapo parapijos vargoninin
kas! išvyko j Rytines val
stybes. Sykiu jis nušaus tris 
zuikius; turės atostogas, da
lyvaus Varginininkų Są-gos 
seime ir aplankys savo, drau- 
gus-es.

X James R. Cherry, žino
mas jaunimo veikėjas ir 
“Draugo’’ korespondentas, 
su savo žmona atostogauja 
vienoj įdomiausių Wisconsin 
valstybės vietų — Devil’s 
Lake.

X K. Zaromskis, žinomas 
Brighton Park veikėjas ir 
nenuilstąs Lietuvos Vyčių 
oiganizacijos darbuotojas, 
ruošias dalyvauti Amerikos
Lietuvių Konferencijoj. Jis ų 
berods atstovaus Federaci
jos vietos skyrių.

draugijos, 
kaip paaiškėjo praeitam Fe
deracijos Chicago apskri
ties susirinkime, aukoja ko
lonijos atstovo kelionės lė
šoms padengti į Amer. Lie
tuvių Konferenciją. Be to, I 
tam pačiam tikslui šiandie 
vakaj*e ruošiama pramoga 
parapijos darže.

X Elzbieta Paurazienė, 
Moterų Sąjungos centro pir 
mininkė, prieš išvažiuodama 
namo po atlikto darbo 
centro valdybos posėdžio, 
atlankė “Draugą”.

X M. Paukštienė, veikli 
Chic3go sąjįngiete, “Drau
go’’ korespondentė, buvo su 
ruošus pietus Moterų Są-gos 
centro pirm. E. Paurazienei. 
Pietuose dalyvavo ir keletas 
vietinės kuopos narių.

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Dpj m an
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MlAUSIASi 
KAINAS.
Turime didelį 

p a m r inkimą
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir Įritu visokių muzikalių 
daiktų.

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

■

i

f A
IGNACAS ADOMA VACIUS
Gyveno 9425 So. Morgan 
Mirė Rugp 

2:30 vai. 
natvės.

Gimė 
Tauragės 
parap. ir

Pal ko 
sūnų Juozapą. 
Pranciškų ir Ludviką Bukaus
kus ir jų šeimas. 2 brolio sū- 
nų.Anlaųą ir jo š imą ir Jųo- 
zt»pą (U S. Army) ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionis priklausė 
laimintos 
Mylėtojų 
Lietuvių

Kūnas 
koplyčioje. 
Avė.

laidotuvės įv.ks pirmadienį. 
Rugp. 16 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvi čiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvės“.

Nuliūdę: Sūnus Pusbroliai,
Brolio Sūnūs i • Giminės.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEE 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puone: LAFAYETTE 8617

<t-------------------------------------------------------
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 

I MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 
L1NIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKJT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠI’ARDUOTL

TŪBOS. C LA RINKTAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FLUTE8 
su -cases” — $25.08, $87.5#,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UIT ARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOIJNAI, BANJO8, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
$8.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINLAI BASAI — $80.00. 
$125.00 ir 4150.CO. BASO Ut- 
DENGALAS — $12.00. 8M ĮGE
LIA! SMUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AM8 BARAMS, VIOLAS 'IR CEL- 
LO — $1.80, $2 00. $5.00, $10.00 
ir $11.00. Striūnos dėl visų virt- 
minėtų Instrumentų, BA8S Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $21.50, 
$25.00 ir $50.00. PEDALS. KI
BO YS. CYMBOL6, ir DRUM 
HEAI)S pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braus ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jflsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clartne- 
tams, Trlūboms. Sazaphones ir 
taipgi 8muikoma ir Guitarama

GOLDHTEIN’H MUSIC SHOP 
• 14 Maxwe.ll St., Chicago

B-

+A
ROBERT GEORGE

Gyveno 950 West 36th 
tel. Yards 1638.

Mirė Rugp. 11 .d, 1943
11 vai. vak sulaukęs 9 metų. 

Gimė Chicago, III.
Paliko didel.ame nuliūdime 

motiną Marijoną Petravičienę 
(po tėvais Ša. pikai tė). tėvą 
William, patėvį Dominiką Pet
ravičių. brolį William, seserį 
Margaret. senukę Mary Witt, 
3 dėdės Frank, George ir Leo 
šapikus. tetą Lucille šapikas 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Rugp. 16 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Pa
tėvis, Brolis, Sesuo, S.nukė, 
Dėties, Teta ir Giminės.

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

BARBORA KUMPIKIENE 
(po tėvais Jovaišikė)

Mirė Rugp. 11 d., 1934, 9:30 
ai. vak., sulaukus puses am. 
Gimė Lietuvoje. Augus Ame

rikoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Feliksą, 3 aukteris Ele- 
anor Ciesielski, žentą Ray- 
mond (U. S. Ąrmy), Barbo- 
rą.^įaskia, žeijJa = Wa!t^r- ir Ju- 
ne, 3 sūnus Fėliksą. 'Leonar
dą ir marčią Stella ir Edvar
dą, 4 anukus, 2 s« seris Miry 
Williams ir Anna Wember ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas nauduose, 
3416 So. Union Avė.

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

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

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

® !
-

V/7"--

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena Ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENU11

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

Tel. LAFayette 6727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak. 

ii atotias WGES (1390), au Povilu fialtimieru.

Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MEKCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TEOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metq
Tos Pačios Šeimos

KsnkctMj

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

F '
K "D N "D ¥ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE ŠU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

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

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEEN AVE.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.
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Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.
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DllCNKAgriS DRAUGAS, CHICAGO.

Švento Kryžiaus • Parapijos
VASAROS DIDŽIULIS PIKNIKAS

SU VISOKIAIS LINKSMUMAIS IR ĮVAIRUMAIS

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

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

Nepaprastas jaunuolio kelias

Illinois lakūnas, 16 metų, grižo i namus 
po 22 kovos misijų Afrikoje

ĮSTOJO Į ARMIJĄ, KAI TURĖJO 14 METŲ AMŽIAUS. 
MOTINA ATIDENGĖ JAUNUOLIO AMŽIAUS 

PASLAPTĮ
' reivis. ~

Motina džiaugės sunaus 
laimėjimais, bet kažkaip ji 
buvo nerami. Motina prane
šė karo departamentui apie 
savo sūnaus amžių. Jis bu
vo nepatenkintas, kai jo am
žius buvo atidengtas.

Sgt. Wherley rugpiūčio 11 
dieną grįžo iš karo lauko. 
Jis šiandien (rugpiiūčio 11 
d.) dėvi kulkosvaidininko 
sparnus ir ženklelius, kurie 
sako, kad jis yra gavęs už 
pasižymėjimą oro medalį ir 
trijų lapų ąžuolo ženklą. Jis 
šiomis dienomis garbingai 
atleidžiamas iš armijos oro 
jėgų, nes neturi kareivio am
žiaus. Jis grįžta į cvilinį gy
venimą. eis dirbti kaipo in
spektorius fabrike, kur ga
minami lėktuvai Martin 
B—26 Marauder, kuriuos jis 
labai mėgsta.

LAUKIA METŲ, KAI 
GALĖS STOTI Į 
REZERVĄ

Netoli Elmwood, III., ran
dasi farma. Toje farmoje iki 
balandžio 1 dienos, 1942 me
tų, gyveno 14 metų amžiaus 
jaunuolis. Prieš metus jau
nuolis buvo baigęs pradžios 
mokyklą ir nuo to laiko jis 
padėdavo tėvui ūkio darbuo
se. į : ’ • f

Slidžiu taku
... j

Svajojo apie gražią ateiti, baigės 
tragedija

Laivyno nuostoliai'!

NUTARĖ STOTI Į ARMIJĄ
Kovo 31 dieną, 1942 me

tais jaunuolis žiūrėjo motion 
picture: “Sergeant York”. 
Jame kilo noras palikti na
mus ir stoti į armiją. Jis iš
vyko į armiją 4 vai. rytą, 
sekančią dieną, nuvyko į 
Peoria ir ten įsirašė.

Jaunuolis, 14 metų am
žiaus, balandžio 1 dieną, 
1942 metų, armijos pareigū
nams pasakė, kad jis turi 
18 metų amžiaus, ir buvo 
priimtas į oro jėgas. Tojo 
jaunuolio vardas yra: Clif
ford R. Wherley.

Jaunuolis atliko pagrindi
nį karišką lavinimą ir išvy
ko į Afrikos frontą, kur nuo 
gruodžio 30 dienos, 1942 m. 
iki birželio 6 dienos. 1943 
metų dalyvavo dvidešimt 
dvejose karo misijose.

Dabar jaunuolis Clifford 
R. Wherley turi Staff Ser
geant laipsnį ir gegužės 28 
dieną šventė 16-tą gimtadie
nį, kai dalyvavo kovos misi
joje virš Castelvetrano.

"DRAUGAS ACME PROTO

Staff sgt. Clifford Wherely, 16 metų amžiaus, Elmwood, 
III., įsirašė į oro korpusą, kai turėjo 14 metų amžiaus, jis 
buvo garbingai atleistas iš armijos, kai sužinojo armijos 
pareigūnai jo amžių. Wherely dalyvavo 21 kovos misijo
je. Kai jis atvyko į Washington, D. C., jis atėjo prie arti
miausios soda krautuvės. Jis sako, jog Š. Afrikoje trūks
ta ice cream.

Šerifo žmona išrišo klausimą

bario raktus ant šerifo 
lo.Topeka atvyko rug- 

12 dieną išgabenti 
kalinę ir rado šerifą 
verkiant. Jo naujas

sta-

ATIDENGTA AMŽIAUS 
PASLAPTIS

Olathe, Kas. — U. S. mar- 
shal iš 
piūčio 
moterį 
beveik
kalėjimas buvo sužalotas.

Kalinė, Mrs. Jeanne Mc- 
Donald, 20 metų, Winthrop, 
Mass., raudonplaukė, buvo 
išdaužiusi visus langus savo 
kameroje, apvertė privatinį 
toilet ir padegė kalėjimą. 
. “Ir tai nebuvo dar blo- 
blogiausia”, — sudejavo še
rifas Steve Brunk, kuris su
ėmė Mrs. McDonald ir tris 
vyrus automobilyje; sako
ma, jog šis automobilis bu- 

Kartais jų lėktų- v0 P*™gtas iš Chicagos.
Y t I LL A v    1 • _ Y? V

Washington, D. C. — Na- 
vy rugpiūčio 12 dieną pa
skelbė sąrašą^ kuriame pa
žymėta, jog septyni jūrinin
kai žuvo, 15 buvo sužeista ir 
57 dingę kovoje. Iš Illinois■
valstybės vienas jūrininkas 
žuvo, du buvo sužeisti ir 
penki yra dingę kovose.

Graži, daili mergaitė, 17 
metų amžiaus, prieš du mė
nesius atvyko į Chicagą iš 
Rushville, UI. ieškoti mieste 
didelio pasisekimo, didelės 
karjeros. Mergaitė pirmąjį 
darbą gavo Calumet miesto 
taverne už padavėją.

Bet mergaitės motina ir 
sesuo tokiu darbu nebuvo 
patenkintjos. Ir mergaitė su
tiko susirikti su motina ir 
savo sesute pereitą ketvir- f 
tadienį Hammond, Ind., ir 
gržti į Rushville.

i
PAKVIETĖ PASIVAŽINĖT

Septyniolikos metų mer
gaitė pasakė bosui, 32 metų 
amžiaus, jog ji trečiadienio 
vakare apleidžia tavemo 
darbą. Bosas paprašė, kad 
jauna mergaitė ketvirtadie
nį, 1 vaL naktį, paskutinį 
kartą vyktų su juo pasiva
žinėti laiveliu. Dvi valandos 
vėliau, taverno bosas, kuris 
prieš 16 metų buvo netekęs 
nelaimėje kairės rankos 
priešakinės dalies, policijai 
pareiškė, jog laivelis apsi
vertė vandens gilumoje, Ca-

lumet upėje, prie 134-tos 
gatvės ir Stony Island, ir 
kad mergaitė išnyko (pražu
vo).

Vyras policijos stotyje 
pareiškė, jog jis negirdėjo 
mergaitės balso po to, 
laivelis apsivertė. Jis 
reiškė, jog mažiausia 
kartų šoko tarp aukštų
lių surasti mergaitės, prieš 
plaukiant į krantą pagalbai.

kai 
pa-
15 

žo-

Karšia ši vasara, buvo 
dar karščiau

DAUGIAU ATSARGUMO
Pakrantės sargai ir polici

ja pereitą ketvirtadienį ieš
kojo dingusios mergaitės.

Vyras, kuris buvo išvykęs 
su mergaite pasivažinėti lai
veliu, turi žmoną ir tris vai
kus. į) 4

Motina ir sesuo susijaudi
nusios dar laukia, kad galė- 
Itų pargabenti savo dukterį 
ir seserį namo.

Karšta ši vasara, bet bu
vo dar karštesnių. U. S. oro 
biuras registravo per 71 me
tus Chicagoje oro padėtį. 
1934 metų vasara buvo karš
tesnė, negu bet kuri.

Šią vasarą buvo 24 dienos 
karštos, kai tomis dienomis 
buvo 90 ar daugiau laipsnių 
karščio; 1934 metais vasarą 
buvo 31 dieną tokio karščio, 
bet ši vasara dar nesibaigė.

Apvogė
Vagys paėmė $178 ir like

rio už $552 iš Westol vyno 
ir likerio krautuvės, 1007 
Leland avė. Apie tai prane
šė savininkas policijai pe- 

įreitą trečiadienį.

Mergaitės turi būti atsar
gesnės, nes gyvenimas yra 
pilnas pavojų."Jos kambarys yra nera

kintas”, — ji pasakė, bet ji 
daugiau nenorės jokio triuk
šmo kelti.”

Mrs. Brunk laikė visus ka
linės rūbus.

I
Platink įdomiausią 

raštį “Draugas”.
dien-

Dabar jaunuoliui piktu
mas praėjo, jis laukia savo 
17 metų amžiaus, kad galėtų 
įstoti į rezervą, o paskui 
planuoja būti aviacijos ka
detu.

į Sgt. Wherley yra daug 
kartų dalyvavęs kovose, bet 
nė karto nei jis, nei jo lėk
tuvo įgulos nariai nebuvo 
sužeisti, nors kartą pro jo 
galvą prašvilpė kulka už pu
sės colio, i 
vas smarkiai buvo apšaudo
mas. Du kartu teko nusileis
ti lėktuvo pilvu, bet viskas 
laimingai baigės.

Sgt. Wherley prisipažįsta, 
vieną 

Messerschmitt, 
kai jis esti daugiau 

klausinėjamas, jaunuolis pri
pažįsta, jog kiti lėktuvai 
daugiau nepakilo skristi.

Jaunuolis apgailestauja, jog 
jis negalėjo dalyvauti Sicili
jos kovose.

“Aš pakviečiau savo 
ną nuraminti ją. Bet 
nebuvo galo.”

♦ ♦ *

šmo
tam

Sousse, Gabes, Tu 
Bi

Sgt. Wherley dalyvavo 
daugiau kaip 100 valandų 
kovų misijose kaipo kulko
svaidininkas dviejuose lėk
tuvuose: “Coughin Coffin” jog numušė vokiečių 
ir “Thunder”. Vėliau jis lėktuvą 
šį lėktuvą pavadino: “my bet 
ship”. Jis trijose karo misi
jose dalyvavo kartu su gen. 
James Doolittle.

Pagarsėjo Afrikos kovose 
vardai
nis, Sardinia, Mateur, 
zerte, Palermo. Sgt. Wher- 
ley gali apie tas vietas kal
bėti. Jis ten dalyvavo kovo
se. Jis bambardavo Pantel- 
leria, kuri po kelių dienų 
krito.
Paskutinį kartą Sgt Wher- 

ley kovos misijoje dalyvavo 
birželio 6 dieną. Netrukus 
po to komandos oficeris jį 
pasišaukė ir jam pareiškė, 
kad jis neturi tiek metų, 
kiek turi turėti oro jėgų ka-

Keturi žuvo iš Chicagos 
apylinkių

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
12 dieną paskelbė 73 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo karo frontuose. Keturi 
žuvusiųjų skaičiuje yra iš 
Chicagos apylinkių.

Kovos lauke dingę

I

miesto

Rastas lavonas rave
Pereitą ketvirtadienį bu

vo rastas sumuštas lavonas 
E. B. Geiger, 42 metų am
žiaus, dirbtuvės inspekto
riaus, rave prie 123-čios gat- Į 
vės. Jis dirbo Western Elec- , 
tric kompanijoje. į

*

PIRKIT 
DATGIAU 

KOKO
BONV 
DABAR

JlešU naujas drėgnas elementas pirmiausiai buvo išrastas Moks
lininkų Rytinio Rajono Tyrinėjimo laboratorijoj, V. S. Ih-pt. 
of Agriculture. Mes vadinam jj Obuolių “MeduA.”

Oto Goto
C I G ARĖTAI P. T/Orlllarc! Company

—Eatablii'hod 1760
KLAUSYKITE’ Sammy Kaye’s Band ir Guests, Trečiad. 7 v. v. WBBM 

Bob Crcsby ir Jo Orkestras, Sekmad. 9:30 v. v. WMAQ

jūsų
Malonu®^

kaip

pris-

Obuoliu “Medus
c

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio < 
12 dieną paskelbė 75 Jungt. ; 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie yra din
gę karo frontuose. Trys yra 
dingusiųjų skaičiuje iš Chi
cagos.

Po to, kai Mrs. McDonald 
pirmą^ kartą sukėlė triukš
mą, Brunk surišo jos rankas ; 
su diržu prie šono. Ji išsi
veržė iš diržo surišimo ir 
vėl padegė kalėjimą.

Brunk uždėjo ant jos ran
kų retežius. Ji pamuilino sa
vo rankų riešus ir numetė 
retežius.

Septynis kartus ji padegė 
kalėjimą. Septynis kartus 
šerifas kvietė gaisro depar
tamentą. Gaisrininkų virši
ninkas buvo nepatenkintas, 
o Brunk buvo be ūpo.

“Aš nutariau pašaukti 
savo žmoną dėl patarimo”, 
jis pasakė. “Po visko, mote
rys vieną kitą supranta.”

* * *
Mrs. Brunk aplankė kali- 

1 nę, grįžo atgal ir metė kam-

<

Uždarytas tiltas 
sekančia savaitę

Stephen Michuda,
tilto inžinierius, pereitą ket
virtadienį pareiškė, jog Di- 
versey avė. tiltas bus užda
rytas vežimų trafikui nuo 
pirmadienio 8 vai. rytą iki 
penktadienio 5 vai. po pietų. 
Tiltas bus uždarytas taisy
mo tikslu.
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