
DRAUGAS
The Lithuaaian Dafly Friend

PVBLJSHHD BY THE UTHL'ANIAN 
CATHOLIC PRESS SOC1ETY

2334 S. Oaldty Avė, Chicago, I1L
Telephone Canal 8010—8011

The moat IrrfluentiaJ 
UthuaniaA Daily in America

Price 3c Chicago, Illinois, Pirmadienis, Rugpiūčio (Aug.) 16 d., 1943 m.

■ ~ ' ■ ■ ........................... ......

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

.—Abraham Lincoln
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Naciai verčia Lietuvos kunigus kareiviauti
UŽĖMĖ DAR AŠTUONIS MIESTUS

Ašies kareiviai laivais keliasi Italijon
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 15 

— Gen. Eisenhower štabo pranešimu, naciai skuba lai
veliais persikelti iš Messinos, Sicilijoj, j Italiją. Vėliau
sios žinios sako ašies kariuomenės jau nutraukė kontak
tą su sąjungininkų kariuomenėmis ir deda visas pastan
gas pasiekti Messina ir iš ten persikelti Italijon. To pa
sėkoj, paskutinės ašies lini
jos Sicilijoj pradeda suby
rėti, ir sąjungininkų ka
riuomenės greit žygiuoja 
visu Sicilijos frontu.

Sąjungininkai užėmė dar 
aštuonis strateginius mies
tus: Riposto, Giaire, Milo, 
Floresta, ir Pirano. Kiti 
miestų vardai dar nepaduo- 
ti.

15—

Amerikiečiams užėmus 
Randazzo, jie tą miestą ra
do paskendusį liepsnose nuo 
vokiečių padegimo. Naciai 
taip pat traukdamiesi išs
progdina visus svarbiuosius 
kelius ir pastatus.

Messina pratakoj matosi 
galutinas Sicilijos užėmi
mas, nes ten susispietę a- 
šies kareiviai laukia laive
lių juos perkelti Italijon.

Gyventojai bėga iš 
apgriauto Milano

LONDONAS, rugp.
Vakar prasidėjo didelis ita
lų evakuavimas iš Milano, 
kurį anglų bomberiai taip 
išgriovė, kad išrodo jog tą 
miestą ištiko žemės drebė
jimas. Keleiviai iš Italijos 
praneša, kad Milano gyven
tojai visais būdais bėga iš 
to miesto. Didelės minios 
praleido naktį laukuose ap- 

| link Milaną. Nors kelios 
maisto krautuvės buvo at
sidariusios, nė viena netu
rėjo duonos. Bomboms su
gadinus vandens 
nebuvo 
gaisrų, 
lys to 
nose.

Britų ministeris pirmininkas Winston Churchill ir jo duktė Suhaltern Mary Churchill. 
su nežinomu britų laivyno Yficieriu, aplankė Niagara Falls laike kelionės į Kanadą, 
kur nuvyko tartis su U. S. ir Kanados vadais dėl sekančios sąjungininkų karo strategijos

I

TA PATI DARO ESTIJOJ IR LATVIJOJ
NEW YORKAS, rugp. 15 — Karo informacijos biuro 

pranešimu, Švedijos laikraštis pranešęs, kad naciai kari
nei tarnybai mobilizuoja visus Lietuvos, Latvijos, ir Es- 
tijos kunigus. Pranešimas sako naciai ima tik tuos kimi- 
gus, kurie nerodo prielankumo nacių okupaciniems reži
mams, kas tose valstybėse veikiausiai reiškia kiekvieną 
kunigą, nes dvasiškija jau senai drąsiai pasisakė prieš na
cius okupantus.

Laikraštis sakė tą pranešimą gavęs iš privatinių šalti
nių Pakaičio valstybėse.

sistemas,
galima užgesinti 

ir iki šiol 
miesto skęsta lieps-

kitos da

PASKELBĖ ROMA ATVIRU MIESTU
Alijantai netiki italų pranešimui
' • •

LONDONAS, rugp. 15 —|
Italija vakar oficialiai pas
kelbė Romą atviru miestu. 
Italų Stefani žinių agentū
ra pranešė, kad nauja mar
šalo Badoglio vyriausybė ir 
karalius nutarė tai padažy
ti, sustabdyti tolimesnį to 
miesto bombavimą.

l

Sąjungininkų radio pra
nešimu iš Aldžyro, sąjun
gininkai neskaitys Romą 
atviru miestu kol iš jo ne
bus iškelti visos valdžios 
agentūros, ministerijos ir 
karo dirbtuvės. Anot Ro
mos pranešimo, Italijos vy
riausybė dabar skuba tai 
padaryti.

Sąjungininkų sluoksniai 
davė suprasti, kad Romos 
militarinių taikinių bomba- 
vimas nebus stabdomas, kol 
nebus pakankamų įrodymų, 
jog iš to miesto iškelta visi 
kariniai įtaisymai.

SOVIETAI KOVOJA 
KHARKOVO GATVĖSE

MASKVA, rugp. 15 — So
vietų kariuomenėms prasi
mušus pro nacių linijas 
Kharkovo priemiesčiuose, ir 
dabar kaujantis su vokie
čiais paties miesto gatvė
se, numatoma, kad sovietai 1 
labai greitu laiku užims tą 
strateginiai svarbų centrą.

Rusams susiaurinus ke
lią nacių pabėgimui iki ma
žiau negu 30 mylių, naciai 
desperatiškai kontratakuo
ja, kad nišai juos 
mieste neapsuptų.

Šiaurėje, rusai 
Karachev, paskutinį 
nacių miestą tarpe
Bryansko. Į šiaurę nuo Ka- 
rachevo naciai rodo stiprią 
opoziciją.

Taipgi šiaurėje, nišų ka
riuomenės vis smarkiai va
rosi Smolenskan. Anot ru
sų pranešimo, 8,000 vokie
čių karininkų ir kareivių 
buvo užmušta prie Spas 
Demensk, pakeliui į Smo
lenską.

I

tame

i t

PERSPĖJA KANADA 
APIE INFLIACIJA

0TTAWA, Ont., rugp. 15 
— Kanados kainų ir preky
bos tarybos 
Donald Gordon 
reiškė Kanados 
leidėjams, kad 
reikalavimas

gręsia kainų kontrolės 
programai, 
kad jeigu 
kys kainų 
tui gręsia
dujinė suirutė, kuri pakenk
tų karo eigai.

pirmininkas 
vakar pa

ša vaitraščių 
darbininkų

vis didesnių

Jis perspėjo, 
Kanada neišlai- 
kontrolės, kraš- 
infliacija ir vi-

Prancūzai pasiruošę 
Europos invazijai

ALDŽYRAS, rugp. 15 — 
Prancūzijos vyriausias va
das Gen. Roger Leyer va
kar pareiškė, kad didelis 
skaičius prancūzų kareivių 
yra pasiruošę įsijungti į są
jungininkų ofensyvą Itali
jon ar kitur Europoj.

Anot j o,^.Prancūzija orga
nizuoja modemišką armiją, 
apginkluodama ją moder- 
niškiausiais Amerikos pris
tatomais ginklais.

Welles, Eden planuoja 
greit vykti Maskvon

WASHINGTONAS, rugp. 
15 — Patikimi šaltiniai va
kar sakė Sumner Welles, 
JAV užsienių reikalų sek
retorius, veikiausiai skris 
Maskvon pasitarimui
aukštais Rusijos valdinin
kais, tuoj po Roosevelt-Chur 
chili konferencijos.

Skrido 2,500 mylių atakuoti Borneo
Kariuomenė stumia japonus prie Kula
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietų Pacifike, rugp. 15 — 

Gen. MacArthur šiandien pranešė, kad sąjungininkų lėk
tuvai skrido 2,500 mylias bombuoti Balikpapan, pietryti
niam Borneo krašte. Bombos sukėlė didelius gaisrus alie
jaus perdirbimo punktuose, 
tankuose ir sandėliuose.

Pranešimas sakė lėktuvai 
numetė dar 172 tonus bom
bų ant japonų pozicijų Sa- 
lamauoje.

Į šiaurryčius nuo New 
Georgia salos, Amerikos 
bomberiai atakavo Santa 
Isabel salą, kur randasi 
priešo lėktuvų bazė.

Solomonuose, sąjunginin
kų kariuomenės progresuo
ja į japonų paskutiniąsias! 
pozicijas Kula įlazikos pak
rašty.

Japonai antrą dieną iš ei-
su| lės atakavo Kirwina salą,

Britai maldos diena 
minės karo sukakti

LONDONAS, rugp. 15. — 
Britų vidaus reikalų minis
terija vakar paskelbė, kad 
rugsėjo 3 d. Anglijoj bus 
maldos diena. Tą dieną su
eina keturi metai, kaip An
glija kariauja. Anot to pra
nešimo, gali pasidaryti pro
ga pirm tos dienos, ‘ir ka
ralius tai paskelbtų maldos 
diena. Britai mano, kad tai 
gali būti visos Sicilijos už
ėmimo proga.

Per 92 dienas nuskandino 90 submarinų
Sąjungininkų laivų statyba vis didėja

WASHINGTONAS, rugp. 15 — Vakar dienos Prezi
dento Roosevelto ir Premjero Churchill sudėtiniu prane
šimu, sąjungininkai gegužės, birželio ir liepos mėnesiuo
se nuskandino 90 priešo submarinų. Anot to pranešimo, 
didysis submarinų pavojus; 
jau esąs panaikintas. 2,500 

i laivai sąjungininkų dalyva
vo operacijose prie Sicili
jos. Iš to skaičiaus, subma
rinai nuskandino tik apie 
80,000 tonų, o submarinai 
skaudžiai nukentėjo.

Pranešimas taipgi mini, 
kad jungtinių tautų laivų 
skaičius vis didėja. Perspė
ta tačiau, kad sąjunginin
kai turi visas jėgas naudo
ti tokio vajaus intensyviam 
varymui, kadangi ašis dar 
turi didelius submarinų re-* 
zervus, ir vis dar stato nau
jus. Jungtinės tautos turin
čios atsargiai vartoti savo 
turimus laivus.

Pranešimas pasirašytas 
tik “Roosevelt” ir “Chur
chill.” Pirmiau visus aktus 
ir pranešimus jie pasirašy
davo savo pilnais vardais.

užėmė 
svarbų 
Orei ir

Sakoma Suomiai nori 
pasitraukti iš karo

STOKHOLMAS, rugp. 15 
Vakar sužinojus, kad Suo
mijos ministeris Berlynui 
grįžo į Helsingforsą išduoti 
suomių vyriausybei rapor
tą, čia prasidėjo gandai, kad 
Suomija deda naujas pas- 

[ tangas pasitraukti iš karo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kurią amerikiečiai užėmė 
pačioje ofensyvos pradžio
je. Vienas japonų bomberis 
ten padarė mažus nuosto
lius.

BOMBAVO AUSTRIJA

Einama prie didelių 
karinių veiksmų - FDR

WASHINGTONAS, rugp. 
15 — Prezidentas Roosevel
tas vakar padarė pareiški
mą ryšium su dviejų metų 
sukaktimi nuo Atlanto čar
terio pasirašymo, ir aštuo- 
nių metų sukaktimi nuo įs
teigimo Sočiai Security įs
tatymo, kuriame jis sakė 
sąjungininkai dabar stovi 
ant slenksčio didelių kari-*, 
nių veiksmų, ir laimės vi
suotiną pergalę.

Prezidentas norėtų pensi
jų įstatymą taikyti ir ūki
ninkams, mažų pramonių 
savininkams, ir siūlo dar 
pridėti ligos apdraudos 
punktą.

Prezidentas ypatingai pa
brėžė du Atlanto čarterio 
punktus, būtent: tą, kuris 
nusako visų tautų teisę pa
sirinkti savo valdymosi for
mą. šis punktas ypatingai 
svarbus lietuvių tautai, ka
dangi Rusija vis dar reiškia 
pretenzijas į Lietuvą. Ant- 

į ras pabrėžtas punktas bu-
nisterija vakar pranešė apie . vo po-karinio pasaulio koo- 
Gen. Artūro Rawson pas
kyrimą Argentinos ambasa
dorių Brazilijai. Gen. Raw- 
son nesenai vadovavo įvy
kusiam perversmui, kuriuo 
buvo nuversta prezidento 
Ramon Caštilio vyriausybė.

Paskyrė Argentinos 
perversmo vadą 
ministru

BUENOS AIRES, rugp. 
15. — Užsienių reikalų mi-

I

taoj

kad 
des- 
keli

IŠ WASHINGT0N0 — 
Pranešta, kad sekmadieny 
baigta trijų dienų pasitari
mas tarp Prez. Roosevelt ir 
Premjero Churchill. Jie ma
tėsi Prezidento namuose 
Hyde Parke. Churchill 
grįžo į Quebecą.

Laivynas pranešė, 
kovose dingo Amerikos 
trojeris, submarinas ir
mažesni laivai. Tuo pačiu 
laiku pranešta, kad Ameri
kos submarinai Pacifike nu- 

, skandino dar 7 japonų lai
vus.

IŠ CKUNGKING.— Kinų 
kareiviai atrėmė didelį ja
ponų puolimą prie Hang- 
chow.

IŠ LONDONO — Ameri
kos bomberiai dienos metu 
atakavo nacių pozicijas 
Prancūzijoj. Anglijos bom
beriai dar kartą puolė Mi
laną, Italijoj.

f

Jugoslavijai laisvė 
arti: Premjeras

NEW YORKAS, rugp. 15 
— Radio transliacijoj iš 
Londono į Jugoslaviją, Dr. 
Bozhidar Purich, naujas

KAIRO, Egiptas, rugp.. Jugoslavijos Premjeras, 
15 — Vėliausiu pranešimu, I šiandien pareiškė, kad jų 

tėvynės “atstatymo diena 
jau artėja. Vienykimės tai 
dienai, kuomet mes išvary- . 
sim priešus iš savo tėvy- , KnyyuS 
nes.”

peravimas pagerinimui dar
bo sąlygų, ekonominės pa
dėties, ir senatvės apdrau- 
dos reikalu.

sąjungininkų bomberiai nu
metė suviro 166 tonus bom
bų ant 
dirbtuvių 
Austrijoj, 
Viennos.

Bombos 
dirbtuvių ir ant naujai bai
gtų lėktuvų, kurie arti sto
vėjo.

vokiečių lėktuvų 
Wiener-Neustadt, 
tik į šiaurę nuo

i

I

pataikė į keletą

Studijuos JAV taktiką
RIO DE JANEIRO, rugp. 

15 — Brazilijos karo mi
nisterija, ruošdama planus 
paruošimui kariuomenės pa-, 

I dėjimui sąjungininkams, į- Į 
sakė Gen. Joao Batistą Mas-
carenhas vykti į Ameriką 
studijuoti Amerikos armi
jos taktiką.

RASTAS PAGROBTAS 
2 METŲ VAIKUTIS

CHICAGO, rugp. 15 — 
Vakar dieną arti Macomb, 
UI., rastas 2 metų Howard 
Freeman, kurį prieš devy
nias dienas buvo pagrobusi 
tūla ponia Novak, kuri taip
gi naudoja kelis kitus var
dus. Ji policijai sakiusi vai
kutį paėmusi todėl, kad 
“nežinojusi ką su juo dary
ti.” Jai nustatyta $25,000 
kaucija.

i

Naujos gazolino

WASHINGTONAS, rogp. 
15 — Greitu laiku bus at
šauktos visos dabar galio
jančios “B’’ ir “C” gazoli
no knygelės. Nuo rugsėjo 
1 d. įeis galion nauji kupo
nai. Tuo būdu norima pa
naikinti galimybes neteisė
tam naudojimui išsibaigusių 
ar suklastuotų kuponų.

PROTESTUOJA RUSŲ 
FILMŲ DRAUDIMĄ

SAN JOSE, Costa Rioa, 
nigp. 15 — Rusijos amba
sadorius Meksikai protesta
vo EI Salvador ir Guatema- 
la 
dėl 
jos 
Tie
tinių santykių su Rusija,

užsienių ministeriams 
draudimo rodyti Rusi
nimas tose valstybėse, 
kraštai neturi diploma-

Tik po tris galiomis
CHICAGO, rugp. 15 — 

Pradedant pirmadienio ryte, 
vidurva karinių valstybių au
tomobilistai tegaus 3 galio
nus gazolino už “A’’ kupo
nus, vietoj 4, kaip pirmiau.

Laisvos Italijos vadai 
atvyko į Londoną

LONDONAS, rugp. 15 — 
Laisvos Italijos vadai Carlo 
Sforza ir Prof. Gaetano 
Salmevini, vakar iš Ameri
kos atvyko Londonan.

ORAS
Giedra, šilčiau.
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VINCENTAS IR ONA KUBAIČIAI ŠVENČIA' 
25 METU VEDYBŲ JUBILIEJŲ

Vincentas ir Ona Kubai
čiai, gyveną Willow Springs, 
UI., šiomis dienomis mini 25 
metų savo -vedybinio gyve
nimo jubiliejų. Kubaičiai y- 
ra. gerai žinomi Cbicagos 
lietuviams ir turi daugybę 
draugų ir pažįstamų. Iki pe 
reitų metų jie buvo savinin
kai populiaraus Sunset Park 
pikniko daržo. Dabar, aplei 
dę biznį; gyvena savo gra 
žioje rezidencijoje Willov 
Springs miestelyje. . ;

Vincentas Kubaitis, gimę; 
1882 m- Gorainių kaime 
Žvingių parapijoje, Taura 
gės apskrityje, atvyko į ši: 
šalį 1899 metais. Pirmiau 
gyveno Pittsburghe, Rock- 
dale,’’ I1L*‘ ir pagaliau apsi 
gyveno Waukegane. Per da 
gelį metų Kubaitis buv« 
stambus ūkininkas Wauke 
gano apylinkėje, vienu sy
kiu turėdamas virš 400 ak- 
rų žemės ūkį. Per keletą 
metų užsiėmė namų staty
mu Waukegane ir No. Chi
cago, UI. Nuo 1927 iki 1935 
m. vėl grįžo į ūkį Dundee 
ir Huntley, III. apylinkėje. 
Po sėkmingų septynių metų 
Sunset Parke, Kubaitis iš
stojo iš biznio ir dabar dir
ba karinį darbą University 
of Chicago Metallurgical la
boratorijoje.

Vincentas Kubaitis 1902 
m. Chicagoje vedė Oną San- 
daraitę, kilusią iš artimų 
Sartininkų Lietuvoje, 
moji Ona Kubaitienė 
1917 m., palikdama 
tris dukteris ir sūnų.

Bet neilgai teko mirties 
sunkiai paliestai Kubaičių 
šeimai gyventi be mylimos 
moters ir motinos. 1918 me
tais V. Kubaitis vedė cice- 
rietę Oną Pociūtę. Ji nepa
prasta meile ir atsidavimu 
užaugino septynių vaikų šei
myną. Savo motinos nete
kusiems vaikams ji niekad 
nebuvo “pamotė”, bet tik
roji motina.

Ona (Pociūtė) Kubaitienė 
gimė 1895 m. Chicagoje, Šv. 
Jurgio parapijoje, ir užau
go Ciceroje, kur lankė pra
dinę St. Finbar’s parapijinę 
mokyklą. Ji kilusi iš gau
singos ir senos Cicero lietu
vių Pocių šeimos. Kubaičius 
surišo moterystės ryšiu a. 
a. kun. Jeronimas Vaičiū
nas rugpiūčio 11 d., 1918 m.

Pir- 
mirė 

vyrą, 
4^ -

V. ir O. Kubaičiai
Kubaičiai užaugino septy

netą vaikų, iš kurių penki 
yra jau vedę: Bernice Repp 
(buvusi Zeleniakienė), Gur- 
aee, Ui.; Anne Drew ir Alice 
Krotzer, Waukegan, III.; E- 
iuardas (vedęs gerai žmo
nų Chicagos lietuvių kata- 
ikų veikėjų Enčerių dukte
rį June), Chicago, UI.; ir 
Frances Sudeikienė (ištekė
jusi už žymių katalikų vei
kėjų Sudeikių sūnaus Corp. 
Al. Sudeikio), Lebanon, Pa. s 
Sūnus Andrius tarnauja U. 
S. kariuomenėje kaipo radio 
mechanikas ir dabar randa
si kur nors Pacifike, karo 
fronte. Jauniausia duktė Ca- 
rol tebegyvena su tėvais. 
Kubaičiai taipgi turi ketu
ris anūkes ir tris anūkus.
- Vincentas ir Ona Kubai
čiai savo šeimyną užaugino 
pavyzdingoje katalikiškoje 
dvasioje. Kiek tiktai aplin
kybės leido, davė savo sū
nums ir dukterims katali
kišką mokslą. Šalia pradinio 
mokslo parapijinėse mokyk
lose iVaukegane ir Lemont, 
I1L, keli yra išėję aukštesnį 
mokslą katalikiškose mokyk 
lose. Sūnus Eduardas, kuris 
dabar redaguoja katalikišką 
žurnalą “Leaves of St. Ber- 

I

nard”, yra baigęs aukštesnį 
mokslą pas tėvus Marijo
nus. Andrius yra baigęs tė
vų Karmelitų vedamą higt 
school Joliet, UI., o Caro: 
ateinantį metą baigs Šv. 
Pranciškaus akademiją, Jo 
liet, UI. Pastaroji taipgi de 
šimtus metus baigia muzi 
kos moksle, ir yra gabi pia 
nistė. Kubaičiai yra nuola 
tiniai u Draugo” prenumera 
toriai per virš 20 metų.

Peržvelgdami savo laimin i 
go vedybinio gyvenimo 25 
metų laikotarpį, Vincentas 
ir Ona Kubaičiai giliai pa
tenkinti gyvenimu ir dėkin
gi Dievui už jiems suteik .ą 
kad ir sunkiu darbu ir rū
pesčiu, laimę.

Kubaičiai seniai jau pla
navo savo sidabrinio jubi
liejaus proga iškelti didelį 
balių ir sukviesti skaitlin
gus savo draugus ir pažįsta
mus į sukaktuvių paminėji
mą. Deja, karui iškilus, pri
siėjo atsisakyti nuo savo 
pirmykščių planų. Prisitai
kydami prie sunkių karo lai- 

’ \ kų aplinkybių, Kubaičiai ku- 
kliu būdu paminės savo ve- 

, dybų sukaktį, sukviesdami 
savo šeimos narius, gimines 
ir artimuosius į savo namus 
šeštadienio vakarą, rugpiū
čio 14 d.

Lieka tiktai pasveikinti 
Vincentą ir Oną Kutaičius 
ir palinkėti dar ilgai ir lai
mingai pagyventi ir. Dieve 
duok, sulaukti 50 metų ju
biliejų ! X. X.

Draffas atnešė tėvui 
baisią tragediją

INDIANAPOLIS, rug. 12. 
—Kuomet William John Ges 
sėli gavo savo drafto boardo 
pašrikimą, jis pasitarė su 
savo žmona ir jie nutarė, 
kad bus geriausia jai grįžti

I

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teiki* — 

SYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuria"— 

Specializuoja
Tame!

Nsbūklt rakan
čio ti nerangia, le 
pakinkliais. Gy
venkit liuobi nne 
patrūkimo bėdos.

SPĖČIAU —
Iškirpkite S) skelbimą ir prisuo

kite mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes suteiksimo jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANKATIMMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatanentą.

N ERA KO GERESNIO UŽ

Creator of Cuaton AppUanc«a for 27 yra.
3« S. STATĖ, RM. »1O, 8TA. 41M 
Dali, lt A.M. TU S; Mon.. Fri. “TU » P.M.

Saturday TU 1, Sunday g te A.

Ma yra specialia rarslnlmo bandymas ir 
n.bus kitos. lalkrakčIuoM. Talpai, Ma 
paMOlymaa aaboa atkartota*.

'SS

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jų< 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 
falų.

rtlARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vaL vakare.

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

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

Telefonas — GROvehill 2242ŠMOTŲ 
Kainos

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, OJ).

DR. S. WEINE, OJ).

pas savo tėvus Little Rock, 
Ark. Jie taupė savo gazoli
no racionavimo kuponus tai 
kelionei. Pirmadieny jis pa
sirodė prieš draft' boardą o 
žmona ir vaikutis važiavo į 
Little Rock.

Sužinojus, kad jis yra tė
vas, draft boardas pasiūlė 
Gessellį atidėti iki bus šau
kiami tėvai. Jis atsisakė.I X

Antradienio naktj jis gavo 
telegramą pranešant, kad jo 
žmona ir vaikutis žuvo au
to nelaimėj. Vakar jis buvo 
nuvykęs paskutiniems ka
riuomenės egzaminams, ir 
buvo atmestas, kaipo netin
kamas.

t

Puošdavo žuvis
Aristokratiškos šeimos se

novės Romoje laikydavę, žu
vis ir jas papuošdavo brang
akmeniais.

*

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 s&* 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

dirbtuves

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

DR. VAITUSH, OPT.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAPTAT
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 i 
žiausias klaidas. Specialė atydą 
kreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys atttiiee 
mos be akinių. Kainos ^pigiau kata 

pirma.
4712 South Ashland A v. 

Pbone YABDS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyr’V’ iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
Llindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

ma- 
aV

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal sutartj.

Office teL YABdg 4787 
Namų teL PBOapect 1930

Į
Tel YABdii 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytai

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL RKPublic 7868

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas 

t

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Ofiso teL VIRginia, 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 5921.
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CAN&l 0287
Bes. teL: PBOapect 6659

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

Besidandja: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

6 iki O vaL vakare.

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRTTATKO

744 West 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.

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriaušiua matėriolus. 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

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius
DABARTINI
DIVIDENTŲ
RATA

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 8054

LIETUVIAI DAKTARAI

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penkiadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos}

TeL lUDvray 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS-

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMCIO BATOMS.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Pful LIBERAI EARMIHGS

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMBT 4118 Jm. M. MorerU, S«’y. 8236 SO. HALSTED ST.

Yo« 
Cm 
Bo 
Suro 
of
Sofotj

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora *Mlq vlaam gy
venimai. Saugokite jaa. leladaml 
1**<w« minuoti jae moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali euteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kurie pašalina 
vtea akly {tempimo. ..

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

OPTOegB'lK1KIA1
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-toe
Metame: GAMAI/ MIS, CMcacc 

OFUO V ALAVUOS:
Kasdien !:»• a. m. iki S:M p. M. 

Trafflad. ir keStad. »:!• a. m. 
iki T;M p. m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel................ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
TmėlaH. ir EMrm. tik

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge0 ,

tos.
ir 

tai
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JAUNUOLIS NUŽUDĖ DVYNUKUS

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA DEŠRŲ GAMINTOJŲ IR 
RŪKYTOJŲ. ATSIŠAUKITE Į — 

ZUEGEL PACKING CO. 
2413 W. ROOSEV ELT RD.

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

ORDERIŲ RINKĖJŲ 
LUGGERS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-94S9 REIKIA VYRŲ

DARBININKŲ — BUČERIŲ
Svarbioj karo pramonėje. Patyru
sių ar ne patyrusių. Dienomis dar
bai. Viršlaikio mokestis, apmoka
mos atostogos. Seniorrty teisės it 
kitokia pagelba.

THE P. BKENNAN C.
• 3927 S. Halsted St

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

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 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

REPORTUOKIT Į
1536 S. STATĖ ST.

Dirbti svarbioje pramonėje, Sis dar
bas nėra vien tik karo laiku dar
bas. Minim um mokestis 75e j Va
landą. Apmokamos atostogos. , gru
pes apdrauda, geros darbo sąlygos.

KROGER

HELP WANTED — VYRAI

Dvi jubiliatės
šiandien dvi šv. Kazimie

ro Seserų Kongregacijos na
rės: sesuo M. Fabijana ir se
suo M. Karmelita mini dvi
dešimt penkių metų profe
sijos — vienuolinio gyveni
mo sukaktį.

Sesuo M. Fabijana įstojo 
į vienuolyną iš Hartford, 
Conn., 1915 metais. Gimus 
Lietuvoje Motiškiuose. Per 
dvidešimt penkis metus se
selė darbavosi įvairiose vie
tose kaipo mokyklų ’ vedėja 
ir žemesnių skyrių mokyto
ja. Ėjo vyresniosios parei
gą: Šv. Kazimiero parap., 
Chicago Heights," Hl., Dievo 
Apvaizdos ir Aušros Vartų 
parap., Chicago, UI. Mokino 
Visų šventųjų parap., Chi
cago, Šv. Kazimiero parap., 
Phila., Pa., Šv. Baltramie
jaus, Waukegan, Hl., Šv. Ka
zimiero parap., 
Mass., 
Cicero, III 
parap. Omaha, Nebr.

Sesuo M. Karmelita iš Se- 
sėdžiaus parap. Lietuvos. Į- 
stojo į vienuolyną iš Hobo- 
ken, N. J. 1915 metais. Se
selė daug metų vienuolyne 
ligones seseles prižiūrėjo — 
tarnaudama kitoms pati su- 
negalėjo. Sustiprėjus svei
katoje dabar darbuojasi Lo- 
rettos ligoninėje.

Iškilmingos pagerbtuvės 
rugpiučio 16 d. prasidės ry
te 9 valandą šv. Mišiomis, 
kurias laikys kapelionas, 
kun. B. Urba. Seselės bus 
papuoštos sidabro vainikais, 
kai dėkodamos galingąjam 
Viešpačiui už suteiktas ma
lones vienuolės profesijos 
gyvenime, vėl pakartos tą 
didingą pažadėjimą, pirmuo 
sius meilės žodžius: Tau 
Viešpatie gyvensiu ir mir
siu — Neturte, Skaistybėje 
ir Klusnume.

Linkime Jums Šv. Kazi
miero dukroms gausių ma
lonių ir savo Mylimojo mei
lėje kilti vis aukštyn ir 
aukštyn, šios dienos dieviš
ka palaima telydi jūsų gy
venimo dieneles ir Jo gau
sios malonės, stiprinanti 
meilė tegaivina jūsų jėgas 
tolimesniam pasiaukojiiriui 
— kol gyvenimo vakaro pro
švaistė sidabro lapelius pa-1 
auksuos saulėleidžio auksi
niais spinduliais. Š.K.S.!

I

t

Worcester,
Šv. Antano parap., 

ir Šv. Antano

Dvynukai Charles (kairėje) ir James Collins, 12 metų 
amžiaus CIeveland, Ohio, buvo rasti nužudyti priemiesty
je. Jie buvo nušauti 17 metų jaunuolio Henry Hagert, ku
ris nužudė dvynukus, kad jis jų nemėgo. t

HELP WANTED — MOTERYS

iį-
■K. .

% ' \ Mhfeg-- / į

''Draugas” Acme photo

Šiame paveiksle matome Henry Hagert (kairėje), 17 
metų amžiaus, Lakewood, Ohio, kuris nužudė 12 metų 
amžiaus dvynukus, Charles ir James Collins, iš CIeveland. 
Su jaunuoliu yra detektyvas.

gija, kuopa, klubas, apskri
tis tebūna tos taip svarbios 
konferencijos dalyvis. Jeigu 
jau rastųsi tokių draugijų, 
kurios jokiu būdu negalėtų 
atstovų pasiųsti, tai nors 
auką tegul pasiunčia. • čia 
žinoma, daug priklauso ir 
nuo draugijų valdybų pasi-I

’ darbavimo.
Nemažai draugijų randa

si, kurios vasaros metu ne
laiko susirinkimų. Bet ir čia 
valdyba daug gali padaryti. 
Gali sušaukti ekstra susi-1 
rinkimą tokiam svarbiam, 
reikalui aptarti — atstovą 
arba auką nusiųsti. S. i

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Bruzdėjimas dėl 
Amerikos Lietuvių 
Konferencijos

Chicago lietuvių draugi
jose bei organizacijose ei
na bruzdėjimas dėl įvyks
tančios Am. Lietuvių Kon- 
fenrencijos Pittsburgh, Pa. 
Taip ir turi būti. Juk klau
simai, kurie bus svarstomi 
konferencijoje — Amerikos 
pergalė ir Lietuvos išlais- i 
vinimas, tai gyvieji mūsų 
šių dienų klausimai ir rū- j 
pėsčiai, kurie kiekvienai dr- 
gijai, kiekvienam veikėjui 
ir doram lietuviui patriotui 
turi rūpėti. Jei dabar pada-^ 
rytumėm klaidą — pražiop- 
sotumėm laiką, tai, gal, am-

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

UJ

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbus

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

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
Modeme 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 abelnų medžio dirbėjų 
reikia. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Atsišaukite į
S TO RK LINE FURNITURE CO. 

4400 W. 26th St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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 šiltais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN 

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

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place
MERGINŲ REHOA

Su ar be patyrimo. Pastovūs dar- 
į bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 

bonai.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

| REIKIA TRUCKERS — Patyrimo 
'.nereikia, loduoti ir iškrauti karus 
ir prie abeln-ų darbų. Taipgi reikia 
patyrusių Checkers. 70c j vai. pra
džioje. laikas ir pusė po 40 valandų. 
SOO TERMINAI., VVAREHOUSE — 
519 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

PATYRUSIŲ
VYRŲ PROSYTOJŲ

90c j 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

SKALBYKLOJE
Press Operatorių

MODERNI PROSYMO PRESAI 
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

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

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST-
PARDAVĖJA

Reikalingi dirbti department krau
tuvėje. Geros valandos ir mokestis. 
THE GRANT WORKS FAIR. INC. 
5011 W. 14th St. Cicero

iki

MERGINŲ
IR MOTERŲ

50 metų senumo, abelniems 
patyrimo nerei-

18
bindery darbams: 
kia. Dienos šiftai. Atneškit gimimo 
116dijimą jei galite. Pastovūs darbai.

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

UŽDIRBKIT
ir

IŠMOKIT
dėl

PERGALĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

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

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERUA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

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

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

VYRAI IR MOTERYS

MERGINU IR MOTERŲ
VYRAI

DARBININKAI

VAIKINAI

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.

Tėvu Pranciškonu 
misijos 1943 m.

Chicago, DI. — švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

VFaterbury, Conn. — šv. 
Juozapo par. Šy. Pranciš
kaus novena, šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretinin
kų konferencija, rugsėjo 8- 
19 — tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. ŠV. 

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

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

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbų. 
Patyrimo nereikia.

100^ KARO D.ARBAI
dienos į savaitę su laiku ir puse 

virš 40 vai. Apmokamas Doilsio 
laikotarpis. Valandos 
iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW

PRODUCTS
4500 W. Augusta Blvd.

6

nuo 8 ryto

MACHINE 
CO.

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

ŠV.

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

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS
Patyrimas Nereikalingas 

VIRS 18 METU 
DIENOS ŠIFTAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Reikia prirodymo pilietybės. Jei 
dabar dirbate prie karo darbų 
malonėkit neatsišaukti.

NUBIAN PAINT & VARNISH 
COMPANY

1856 N. LE CLATRE AVĖ. 
Berkshire 5103 Mr. Dunlavey

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

i SOPHIE BARČUS

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO 

PROGRAMA

PLATINKITE “DRAUGĄ”

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

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.

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

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus4

žiais tos klaidos nepataisy- Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 ikf 8 vai. vak.
tumėm. Tad kiekviena drau-

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

HOOKER GLASS & PAINT
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

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

ALBERT DICKINSON CO.
2770 West 35th St.

PATYRUSIŲ 
MOTERŲ PROSYTOJŲ

70c į valandą, laikas ir puse už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

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

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

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

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

Split by PDF Splitter



I DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHLCAGO, TONPg Pirmadienis, rugp. 16, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chieago, UUaois
Published Daily, except Sundays

A member of th-2 Catholic Press Association
$6.00 per year outside of Chicago $7.00 per year in Chicago & 
Cicero 3c per copy. .

Advertssing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................. ..............   $7.00
Pusei metų .................................................    4.00 »
Trims mėnesiams ........................... •................................ 2.00
Dviem mėnesiams .................,....................................... 1-50
Vienam mėnesiui ..........................   75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................  $6.00
Pusei metų ............................................   3.50
Trims mėnesiams ..........       1.75
Dviem mėnesiams ...........................................   1-25
Vienam mėnesiui ............................................................. .75

Užsieniuose:
Metams ......................................>....................................... $8.00
Pusei metų ........................................................................ 4.50
Trims mėnesiams .............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entgred as second-Class Matter March 31, 1916 at Chieago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Ar pamatuotas šauksmas: Kur antrasis frontas!
—MASKVA REIKALAUJA ANTROJO FRONTO. — 
VAKARŲ ALIJANTAI TURI 10 FRONTŲ, BET JIE 
NESULAUKIA ANTROJO FRONTO PRIE 
VLADIVOSTOKO.

Kiekvienu nišų armijos laimėjimu džiaugiasi Ameri
ka ir visi alijantai, jų laikraščiuose didelėmis raidėmis 
skelbiami korespondentų ir Sovietų Rusijos oficialūs 
pranešimai. Amerika, pati nuo savęs-nutraukdama ge
resnį kąsnį, siunčia produktus ir ginklus Rusijai ir ne
žiūrint, kad jai pačiai tiek reikalų, ji leidžia savo kraš
te daryti rinkliavas ir siųsti milijonus dolerių Rusijos 
šelpimui.

Amerikos armija ne tik bendrai sergsti savo konti
nento pakraščius ir šimtus strateginių salų įvairiose 
pasaulio šalyse, bet ji trumpu. laiku pasiruošė ir jau 
kariauja visuose 5-iuose pasaulio kontinentuose. Ji al
kanauja pozicijas iš japonų New-Guinejos salyne ir 
Aleutian salose. Jos vyrai Kinijos žemėje pliekia japo
nus. Amerikos vadovybėj užimta prancūzų Afrika, iš
vyti vokiečiai iš Tunisijos ir baigiama užimti Sicilija, 
Demokratiniai alijantai antrame fronte jau nuvertė vie
ną diktatorių — Mussolinį ir baigia išmušti iš fronto 
Italiją. Jie davė jėgos ir paspirties reorganizavimui 
prancūzų armijos ir kitų alijantų ir laisvai be jokios 
prievartos įtraukė į eilę kovai prieš ašį. Vakarų alijan
tai be perstojo dieną ir naktį daužo vokiečių industri
jos centrus, jų laivyno bazes, griaudami ne tik karo 
amunicijos gamybą, bet atitraukdami dideles jėgas iš 
Rytų fronto ir nacių karo vadovus vesdami prie despe
racijos. Vokiečių Rytų ofensyva pasidarė nebegalima, 
kadangi Vakarų ofensyva tęsiasi be perstojinio. Ar visi 
šie faktai nieko nekalba apie alijantų, ypač Amerikos 
dideles aukas šiam kanu?

a

MŪSŲ PASTANGOS NEĮVERTINAMOS
Bet kodėl mes vis išgirstame prikaišiojimus iš mūsų 

Rytų alijanto — Sovietų Rusijos?
Mūsų laimėjimai tenai pilnai neįvertinami, mūsų siun

čiama pagalba rusų visuomenei visai nutylima, dėl to 
net Amerikos ambasadorius viešai turėjo įspėti. Kad 
mes kariaujame dešimtyje frontų ir toli nuo savo tė
vynės ten neįvertinama- Vietoj to, mes išgirstame laika 
nuo laiko iš Maskvos pasipilančius šauksmus: “Kur ant
rasis frontas? Mes reikalaujame antrojo fronto!” Ir šį 
šauksmą pakartoja sovietų agentai Anglijoj ir Ameri
koj savo spaudoj ar kalbose.

Rodos buvo viešai likviduotas Tretysis Internaciona
las, bet, matyt, tik dėl visuomenės akių, slapti ir vieši 
agentai tebeveikia.

4 -ji - i- — J

JIE TIK VIENU FRONTU KARIAUJA I
Jei tiesą sakyti, tai Rytų alijantas — Sovietų Rusija 

skaitanti 170 milijonų gyventojų teturi tik vieną fron
tą ir tai tik su vienu priešu — vokiečiu. Mes gi teturė
dami 130 milijonų gyventojų vedame karą dešimtyje 
frontų ir su visais trim ašies partneriais: vokiečiais, 
italais ir japonais. Mes turime kariauti visais frontais, 
o ne vienu ir ne prie pat savo namų, bet už tūkstančių 
mylių svetimose žemėse, kur turim nugabenti pro prie
šų submarinus ne tik armijas, bet ir visą amuniciją ir 
maisto atsargas.

Rytų alijanto prikaišiojimas mums, kad neatidarome 
antrojo fronto mums tik primena neskanius įvykius iš 
1939-1940 metų, kada iš tikro egzistavo Europoj Rytų 
ir Vakartį frontai. Bet kas prisidėjo prie tų frontų taip

greito sulik vi davimo? Ar ne Sovietų Rusija smogė Len
kijai į nugarą kada ji vedė žūtbūtinę kovą alijantų pu
sėje? Kas padėjo sulik viduoti Prancūziją ir užkariauti 
visas kitas neutralias valstybes, ar ne toji pati Sovietų 
Rusijos politinė ir ekonominė sutartis su H Šileriu 1939 
m. rugpiūčio 23 dienos? Neturėdamas tos sutarties Hit
leris gal dar nebūtų pradėjęs ir karo ir demokratijoms 
būtų gilėjusios stipriau pasiruošti. Prancūzija, gal bū
tų atsilaikiusi ir būtų buvęs tas taip reikalaujamas ant
rasis frontas dar nelikviduotas.
TEATSIMENA NETOLIMĄ PRAEITĮ

Sovietų Rusijos paskelbimas karo nekaltai Suomijai, 
karo jėga okupavimas trijų Pabaleio Respublikų: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, Besarabijos atpigsimas nuo 
Rumunijos ar šie įvykiai neprisidėjo prie Rytų fronto 
susilpnėjimo? Šiandien šios visos valstijos kovotų Rytų 
fronte, kaip Rusijos talkininkės ir jos pirmosios būtų 
guldę galvas gindamos savo laisvę ir proteguodamas 
Rusiją, suteikdamos laiko jai tinkamiau pasiruošti. Ji 
turėtų savo pusėj ir didžiulę Lenkijos armiją ir_ daug 
prietelių-rėmėjų visose pasaulio demokratijose. Deja, 
bendravimas su Hitleriu ir imperialistiniai Sovietų Ru
sijos žygiai 1939 ir 1940 metais atėmė jai tiek bendra
darbių Rytų fronte ir iššaukė tiek nepasitikėjimo visam 
pasaulyje jos imperialistine politika, kuri ir šiandien 
dar norima pateisinti.

DABARTINE SOVIETŲ POLITIKA
Ir dabartinė sovietų politika dar tebėra daugeliui 

sfinksas ir didelis klausimas: Ko Sovietai siekia Mask
voj beorganizuodami komunistines užkariautiems Eu
ropos kraštams vyriausybes? Ar tai ne tie patys meto
dai vartoti 1939 ir 1940 metais?

Kada Vakarų demokratijos kariauja, išvaduodamos 
pavergtas diktatorių šalis iš vergijos, o atkariaujan
tiems kraštams palieka laisvę patiems savo valdžią ir 
valdymo formas išsirinkti, Sovietų gi sostinėj kitokie 
planai. Ten jau iš anksto bolševikų paskiriamos komu
nistinės vyriausybės kraštams, kurie bus užkariauti. 
Su rusų armija bus gabenamos ir komunistinės vyriau
sybes. Metodas tas pats, kaip 1940 m. užkariaujant Pa
baltijo valstybes. Jei ne tie imperialistiniai metodai, 
jei ne tos Maskvoj organizuojamos vyriausybės, vokie
čiai gal jau būtų Hitlerio atsisakę. Dabar, kuri gi tau
ta norės vienokią diktatūrą mainyti ant kitokios: rudą 
ant raudonos? Toji Sovietų neaiški politika ir jos sie
kimas į užkariautus kraštus kariuomenės pagalba įso
dinti komunistinį rėžimą ir yra viena kliūtis nepasitikė
jimui ir greitesniam laimėjimui. Kol Sovietų Rusija ne
garantuos pilnos laisvės Pabalčio Respublikoms, kol ne
likviduos jos sudarytų Maskvoj kvisliagiaių vyriausy
bių. tol visuomenėj pasiliks nepasitikėjimas jos vedama 
politika ir tikslu dėl ko ji veda karą.

Į šauksmą: atidaryti antrąjį frontą, mes galime trum
pai atsakyti: Draugai, Rytų alijantai, mes atidarėme ne 
tik antrąjį frontą, bet jau dešimtąjį; dabar jūsų eilė — 
atidarykite antrąjį frontą prie Vladivistoko, mes ir ten 
jums mielai padėsime savo bombonešiais. Laukiam.

Dr. A Krivaitis

| SPAUDOS APŽVALGA 1

šveicarų spauda dažnai ir palankiai rašo apie Lie
tuvą. Neseniai laikraštis “La Liberte” davė apie Lie
tuvą platų editorialą, kuriame tarp kitko rašo:

“Įvykių eiga žiauriai pamokė lietuvių tautą ko verti 
tie pažadai. Po priedanga tariamų Lietuvos adminis
tracijos “provokacijų” prieš rusų garnizonus, sovietų 
valdžia 1940 m. birželio mėn. Raudonosios Armijos pa
galba užėmė visą kraštą. Sovietai pakeitė valdžios pa
reigūnus asmenimis priimtinais Maskvai, suvaidino sei
mo ‘‘rinkimų’’ komediją; po to nacionalizavo žemes ir 
visokij privatinę nuosavybę, visagalis ir baisus GPU 
vykdė masinius areštus, žudynes ir neišpasakytus žiau
rumus. Po to buvo deportuoti į Sibiro gilumą virš 60,000 
visokią privatinę nuosavybę, visagalis ir baisus GPU

“Nukankinti ir nualinti šio baisaus teroro, lietuviai 
sukilo prieš sovietus. Sukilėliai suformavo valdžią, ku
ri 1941 m. birželio 23 d. paskelbė nepriklausomybę. Bet 
ši valdžia buvo parblokšta vokiečių okupacijos. Vokie
čiai įsteigė savo įprastą okupacinį rėžimą. Lietuviai, 
kurie buvo manę susilaukti vokiečių pagalbos prieš so
vietus, baisiai nusivylė savo “išlaisvintojais”. Vokie
čiai panaikino bolševikinius įstatymus, bet niekam ne
grąžino privatines nuosavybes, skelbdami, kad Vokieti
ja yra teisėtas to palikimo įpėdinis. Buvusieji savinin
kai tapo savo nuosavybės globėjais. Vokiečių okupaci
nis rėžimas Lietuvoje yra sunkus, žiaurus ir nežmoniš
kas. Jis visiškai paneigia teisėtus lietuvių tautos troš
kimus ir reikalavimus. Lietuviai gerai supranti, ką reiš
kia Hitlerio “Naujoji Europa”.

“Iškentėjusi tiek daug po sunkia okupantų letena, 
lietuvių tautą tvirtai laikosi savo nusistatymo stata-

KATALIKES MOTERY S SURUOŠĖ KURSUS

‘Draugas" Acme pboto Sį

Karo darbininkės ir kareivių žmonos mokinasi kenuoti vaisius U. S. O. klube, Tam
pa, Florida. Kursus suruošė katalikės moterys. Kursai vedami Caroline M. Boogher, 
Hillsborough county Home Demonstration Agent.

tyti savo laisvę, ir, kaipo šeimininkė savam krašte, su
laukti geresnio rytojaus. Jei mūsų senoji Europa ir vi
sas pasaulis nenori po karo paskęsti visiškoje anarchi
joje ir barbariškume — teisingumas, teisė ir krikščio
niška moralė turi vėl grįžti savo vieton kaipo pagrin
das santykių tarp civilizuotų pasaulio tautų. Lietuviai 
iš savo skaudaus patyrimo išsinešė tvirtą pasiryžimą 
niekada nebūti objektu tarp Vakarų pasaulio demokra
tijų ir jų paskutiniųjų laikų sąjungininkės Sovietų Ru
sijos arba būti auka Rusijos tariamo saugumo sumeti
mams.” ■

Dėl "antrojo fronto"
“Darbininkas” tarp kitko rašo:

“Amerikos ir Anglijos strategai puikiai žino, kad 
svarbiausieji ir gal lemiantieji šio karo mūšiai suk
sis apie Viduržemio jūrų pakraščius. Ten gi sopamoji 
ašies vieta Italija, iš ten pasiekiama Prancūzija ir 
Balkanai. Ne kur kitur, tik Balkanuose ir už Balkanų 
turės išsispręsti karo likimas ir pokarinis Europos 
sutvarkymas. Ten tautos mišrios, valstybės gan silp
nos ir jau besiryžtančios nusikratyti nacių jungą: 
Graikija, Jugoslavija, Bulgarija, Rumunija ir čia pat 
Vengrija ir Čekoslovakija. Alijantams prie jų prisi
artinus, vokiečiai nepajėgs atsilaikyti. Tad nugalėjus 
Italiją ir priėjus 'prie Balkanų, karas bus laimingai 
baigtas. Kur gali būt geresnis antras frontas? Ar ru
sai to nenumato? O jeigu numato, kad tuo būdu leng- 

, viausia laimėti, tai kam primygtinai reikalauja antro 
fronto kitoj, o ne šitoj Europos daly? Rusai puikiai 
tą visa žino, bet jie bijosi Balkanų fronto, kaip ug
nies. Ir štai dėlko. Jei alijantai greičiau už juos oku
puos Vidurinę Europą ir pagaliau Pabaltę, tai tie vi
si kraštai bus apsaugoti nuo bolševizmo. Tad ko ge
riau mūsiškiams sekasi Italijoj, juo smarkiau bolše
vikai reikalauja antro fronto kur kitur. Tai natūralu. 
Atkirsti sovietams kelią nuo pasaulinės revoliucijos’ 
reiškia tą pat, ką pakirsti jų gyvenimo šaknis.”

šnabždėjimas dėl laisvės
Šio eilėraščio rašytojas yra britų armijos karys. Rašė 

šį eilėraštį būdamas Šiaurinėj Afrikoj.
Kad aš klausiau to šnabždėsi©, lyg verksmo, lyg dejonės, -- 
Ir žvaigždynais naktų geljnėj, — kažkam lyg širdį skauda. 
Vai aš girdžiu tą šnabždesį, šnabždėjimą dėl laisvės. 
Taip vis kasdien su aušrine bešvintant ir padangėms 
Vis nuo rytų, nuo užmarių. Lyg tylią, gilią maldą... 
Tenai tiek daug pažįstamų balsų j vieną liejas žodį: 
Laisvės, laisvės’... Tiek daug kovotos, krauju mokėtos lais

vės...
Vagoj artojaus, vainikuos sesių, dainoj poeto — laisvės!
Kasdien, kasdien tas šnabždesys be perstosimo girdis...
Ir vis aukščiau, ir vis plačiau! <— pasaulin ir į Dangų! 
Kad sustiprės, — oi kad išaugs į šūkėsį kaip griausmą, 
Pažins tą žodį svetimi, tą laisvės šauksmą bangų.
Tėvynė mūsų užmariuos, Tėvynė mūsų toliuos,
Tauta mūs šnabžda patylom ir poterius ir skausmą...
Ten šviečia kardą, laukia ko tai mano jaunas brolis.
Daug brolių, daug kardų šviečia... Į laisvę sparčiai eisme! 
Girdžiu kasdien — nuo Lietuvos šnabždėjimas ateina, 
Liūdni smutkdiai pakeliuos ir vėliavos nuleistos... 
Dainuoja sesės vakarais tik vieną liūdną dainą, 
Matau kaip linksta maldose motulės mielas veidas...

B. Vieraitis
T

Sugavo su tinkins dvi 
laukines kates

Winchester Bay, Ore. — 
Vienas vyras pamatė lauki
nę katę obelių medyje. Šal
tai jis užtiesė žuvų tinklą ir 
sugavo laukinę katę. Paskui 
nugabeno į narvą. Sayąitės 
pfatferoje’ 
tė laukinę katę kelyje. Jos 
parvilko katę namo su žuvų 
tinklu.

Stebi mišką iš 7,900 
pėdų aukščio

Hofbrook, Aria. — Mrs. 
Natalie Pattison esti aukš
tai, kai ji dirba. Ji yra ug
nies stebėtoja. Ji stebi Stig- 
reaves mišką iš 7,900 pėdų 
aukščio posto.

Greitai sugavo
Pereitą penktadienį rytą 

buvo pabėgę trys jaunuoliai 
iš Illinois vaikų pataisos 
'mokyklos, netoli St. Charies. 
Pabėgę vyrukai greitai bu
vo sugauti mokyklos sargų 
ir dviejų šerifų. Jaunuoliai 
rasti lauke, netoli mokyk
los.

REMKITE “DRAUGĄ*

Radio Programai leidžiami
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFTj KMM) k. Sekmadienio va

kare 8 valaaZį,
WHFC 1450 k. Ketvirtadieaie 

vakare 7 valanda.

Budriko Modernttka Krautuvė

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė aykiu 
sų Rakandų Krautuve pa vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidas.

Jos. F. Buhik, lac.
3241 So. Halsted SI.
Tel- Cątaaet
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS

IR APYLINKĖSE

11

CHICAGOJE
Iš Federacijos 
Chicago apskrities 
susirinkimo

Trečiadienį, rugpiūčio
d., vakaras buvo labai šil
tas ir kiekvieną viliojo pa
sėdėti lauke. Bet Federaci
jos susirinkimas ėjo gyvai 
ir rūpestingai svarstyta bė
gamieji reikalai. .

Iš raportų pasirodė, kad 
draugijose bei organizacijo
se įdomaujamas! įvykstan
čia Amerikos Lietuvių Kon
ferencija Pittsburgh, Pa. Be 
kitų draugijų, Federacijos 
skyriai — Bridgeport, Bri
ghton Park ir Cicero jau 
išrinko atstovus. North Side 
smarkiai bruzda. Keturios 
draugijos užsimokėjo savo 
duokles Federacijai. Dėl at
stovų siuntimo, draugijos 
aukoja pinigus ir rengia va
karą, kad sukėlus pinigų ke
lionės lėšų padengimui ir 
kad suteikus auką A. L. T. 
darbams.

Taip pat pasirodė, kad ko
lonijose organizuojami ko
mitetai Onos Kaskas ir Ra
polo Juškos koncerto ren
gimui. Federacijos veikėjai 
žadėjo tam nuoširdžiai pa
sidarbuoti. Apie koncertą, į 
ateityje girdėsime daugiau.

Federacijos apskrities su
sirinkimus, paįvairina įdo
mios paskaitos, kurias pa
tiekia mums gerbiami kuni
gai. Šiame susirinkime kal
bėjo kun. Sandys,

Centro susirinkimas
Kadangi Labdarių Sąjun

gos rudeninis išvažiavimas 
bus rugsėjo 5 d. ir reikia 
prie jo kuo geriausiai prisi
rengti, todėl ir šio mėnesio 
susirinkimas bus viena sa
vaite anksčiau, būtent tre
čiadienį, rugpiūčio men. 18 
d. Šv. Kryžiaus parap. salėj.

Į šį susirinkimą privalo 
atvykti visa centro valdyba, 
direktoriai, visų kuopų at
stovai ir visi geraširdžiai 
lietuviai, kurie nori padir
bėti kilniam tikslui — 
lių prieglaudai įrengti.

*

Bridgeport. — Rugp. 181 
d., 7 vai. ryto, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj įvyks 
gedulingos šv. Mišios .už a. 
a. Kazimiero Peppero sielą 
paminėjimui 19 mėnesių jo 
mirimo ir jo sūnaus Kazi- 
mieso sielą paminėjimui jo 
7 metų mirimo. Abu persi
skyrė su šiuo pasauliui ne
tikėta mirtimi. Atminimą 
rengia velionių moteris ir 
motina Barbora, sūnai, duk
terys ir žentas.

Palaidota dar viena 
Zarasiškė

Trečiadienį, rugp. 11 d., 
palaidota Antanina Jotkie- 
nė, kilus iš šukeiiškių kai
mo, Dūkštų parapijos.

A. a. Antanina buvo prak
tikuojanti katalikė, tad po 
iškilmingų bažnytinių apei
gų iš šv. Kryžiaus bažny
čios nulydėta į Šv. Kazimie 
ro kapus.

Į šermenis atsilankė skait 
lingai žmonių, kurie reiškė 
užuojautą vyrui A. Jotkai, 
ir velionės broliams Aidu- 
kams ir jų šeimynoms.

Švogeris Antanas šideikis 
ir jo šeima daug prisidėjo 
prie suruošimo 
laidotuvių.

Zarasiškiams 
kad Zarasiškių
gia išvažiavimą priešais tau
tiškas kapines^ ant kalnelio, 
kur seniau buvo bufalos, sek 
madienį, rugpiūčio 29 d. 
Kviečiami kaip zarasiškiai, 
taip ir nezarasiškiai.

J. Tarutis

Pranešimai
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Chicago apskritie* sky
rių atstovų mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiūčio 18 
d., 7:30 valandą vakare, Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Valdyba pageidauja, kad kuc 
daugiausia koloniją atstovų 
dalyvautų pasitarime svar
biais klausimais.

r

B. Jakštai  tė, apskr. rast

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALEX

and SONS
Factory Representative.

SHOMROOMS IN 
MERCHANDISE MAET 
For appointment ca.Il — 

REPUBLIC 6051

ALESAUSKAS

sene-
%

pavyzdingų

I

I

i

visus

I

a
I

žin o t i n a, 
klubas ren-

ir daug 
ir pa- 
2 sese-

I

velionio 
nuly- 

kapi-

Užlaiko formą
Mokslininkai mano, 

susiformavę kristalai 
keičia per milijonus metų.

jog 
nesi-;

/

f

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

bėjo dvejose temose — šei
mynų šventumas ir pasiau
kojimas, ir kunigų šeštadie
nių prasmė. Pastaroji tema 
mums amerikiečiams dar 
mažai žinoma. Tačiau atei
tyje turės plačiau praplisti. 
Prelegentas nurodė, kaip 
reikalinga yra melstis .už 
kunigus ir kaip meldžiantis 
už kunigus, kartu meldžia
masi ir už visą žmoniją. Tad 
šeštadieniai po pirmojo penk 
tadienio yra skiriami maldai 
už kunigus. E. S.

|
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Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
tą ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, poreių, viškę, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROBAVIMAS 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 vali ryto iki 12 vai. pietą.

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

Anglies rezervai
♦

Kinijos anglies rezervai 
“Laivo” redaktorius. Jis kai -ra tarp didžiausių pasauly- 
________________________ , je.

Didžiausia Lietuvių
> Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turine didelį 

, p a s i r inkimą 
i Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 

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

į
Takiom Laikrodžius, Laikro- 

, dalino, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrrrmen- 

! tus.I
j

f

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puone: LAFA ILTl'E 8617

4
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

L1NIU INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARINFTAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONE8. FLUTE8 
ra "‘caaMT — $8»00, $17.»»,
MMt ir >7 S. 00. ViM garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MAN DOI INAI, BANJO& 
SMUIKOS, TENOR BANJO& — 
$5.50, 88.Se, $13.50 iki >35.00,
8TRIUNINIAI BASAI — $00.00, 
$135.00 tr tise.ce. baso ng. 
BENGALAS — $11.00. 8MIČE- 
LIAI SMUIKOM8, 6TRIUNINI- 
AM8 SABAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, JI H, $5.00, >10.00 
ir 818.00. Strtūnoa dėl vlaų vir*- 
minMtj lnotrumentų. BA8S ir 
ŠNARE DRUMS —818.80. $33.50. 
>86.00 ir >50.00. PEDAL8. HI- 
BOTa CTMBOLK i r DRUM 
HEADS pataisomi Joms palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braao ir “reed” lnatrumentamo 
pritaikomi jūra lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kttą PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tame. Trlūboma. Sasaphonee tr 
taipgi Smulkoms ir Gultarama

GOLDSTET?T8 MUSIC snop 
•14 ManraU SU Cbicagn

\ \

ANTANAS WALTERAITIS
Mirė rugp. 14, 1943, 2:25

vai. po pietų, sulaukęs se-

Kilo iš Suvalkų apskr., Vil
kaviškio parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sūnus: Petrą ir marčią Ma
ry, Juozapą ir marčią Rose, 
Antaną" ir marčią Victoria, 2 
dukteris: Marie Meškovski ir 
žentą Julius, Bernice Jange- 
lis ir žentą Dominiką. 17 anū
kų, brolio dukterį Magdale
ną Okunis ir šeimą 
kitų giminių, draugų 
žjstamų, o Lietuvoje 
ris ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Tre
tininkų draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7230 S. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugpiūčio 1$ d. iš narna; 
8 vai. ryto bus atlydėtas j 
Gimimo svenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už 
sielą. Po pamaldų bus 
dėtas į šv. Kazimiero 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę Sūnūs Dukterys 
Marčios Žentai. Anūkai, Brol- 
dukrė ir kiti Giminės

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

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

<

Seniausias imperijos 
miestas

Saint John, New Bruns- 
wick, yra seniausias miestas 
britų imperijoje, miestas 
randasi už britų salų.
________________________ i

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų įdomiausią 
dienraštį ‘ Draugą”.L ■- . J

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

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PKUZIN FUNERAt. HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 • 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak. 

UI stoties WGES (1390), su Povilu Balttaniaru.

PERSONALIZEb MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

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

j JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Gommerce

MODERNI Išvidine 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 vai.

/

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

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

TMephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Fhones IAKD& 1138-31

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 VVEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.

Phone CANAL 2513

10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270
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Lakūnas H dienas plūduriavo, atrado 
būdą kaip galima gerti jūros vandenį

Guadalcanal. — Buvo iš
gelbėtas laivyno lakūnas, 
kuris 22 dienas plūduriavo 
jūroje ant “raft” netoli japo
nų bazės. Rugpiūčio 10 die
ną lakūnas grįžo į Guadal
canal. Tojo lakūno vardas — 
Lt. George H. Smith, 25 me
tų, Elmhurst, O.

Smith nušovė jūros paukš
tę, vadinamą albatross, kai 
pritruko maisto. Mėsa, sako 
jis, buvo gera, išskyrus tik 
kai kurias dalis, kurios bu
vo labai kietos ir negalima 
buvo valgyti.

Smith paukštės pilve rado 
taukuotą maišą, kurį leido 
saulės kaitrai ištirpinti. Pa
skui ištepė taukais burną ir 
nurijo visą likusį taukuotą 
maišą. Jis galvojo taip, kad 
tas taukuotas maišas pilve

sugers druską. Paskui jis 
gėrė kasdien pusę indo jūros 
vandens. Jūros vanduo vei
kė gerai ir jis nesirgo.

Smith į jūras buvo pri
verstas nusileisti liepos 14 
dieną ir buvo išgelbėtas 
žvalgybinio lėktuvo piloto, 
rugpiūčio 3 dieną.

Naikintuvas kataliko 
admirolo vardu

Los Angeles. — šiame ka
re katalikai dažnai atsižymi 
savo narsumu kovoje, savo 
drąsa mirties akivaizdoje, 

j Ne vienas guldo galvą be- 
gindamas savo gimtąjį .' . 
kraštą, mylimus ir brangius 
asmenis. Užtat jie yra visų 
laikomi herojais. Jie gerbia
mi įvairiais būdais.

r v ■ , Admirolo Daniel Judson
JdZeiSII Karo trontuosc Callaghan pagerbimui buvo 

Washington. D. C. — Ka- J’° vardu PastatYtas naikin- 
ro departamentas rugpiūčio tuvas- 
13 dieną paskelbė 160 Jung- Admirolas Daniel Judson 
tinių Amerikos Valstybių Callaghan buvo pavyzdingas 
kareivių pavardes, kurie bu- katalikas, jis žuvo Solomon 
vo sužeisti šešiuose karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje keletas vyrų yra iš 
Chicagos.

kovose. lapkričio mėnesį. 
1942 metais.

Pirkite U. S. Karo Bonus

KARO ŠTAMPŲ VAIKAS I

Dickie Laswell, 6 metų. Springfield, UI., sergąs lympha- 
tic leukemia, į kurį visa šalis atkreipė dėmesį, jog šis 
vaikas prašo karo štampų vietoje žaislų. Vaikas yra tėvo 
rankose geležinkelio stotyje, pakeliui į New York, nau
jam gydymui.

f į Bi C11 H
I Į 'XV.

/ a

Karo belaisviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
13 dieną paskelbė 143 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
vokiečių nelaisvėje. Septyni 
vyrai nelaisvėje yra iš Chi
cagos. fe

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Susidaužė du gatvėkariai
Pirmadienis, rugp. 16, 1943

vairuotoją ištiko širdies 
smūgis, jo gatvėkaris bėgo 
vienas ir sudavė į kitą gat
vėkarį.

Du asmenys žuvo ir 14] 
buvo sužeista pereito penk
tadienio vakare, kai vieno 
gatvėkario vairuotojas buvo 
išmuštas iš kontrolės dėl šir
dies atakos. Gatvėkaris grei
tai bėgo ir sudavė į kitą 
gatvėkarį, kuris buvo susto
jęs dėl šviesos.

Nelaimė įvyko Lincoln ir 
Fullerton avė. ir Halsted st.

Nelaimėje žuvo Clyde V. 
Malbone, 40 metų amžiaus, 
2035 Burling str., gatvėka
rio vairuotojas, ir Charles 
A. Franden, 64 metų, 5725 
North Talman avė., šluostų 
gamintojas. Abu buvo prie
šakyje platformos, gatvėka
rio užpakalyje.

Nelaimėje nukentėjo ir 
Fred J. Wischewh, 52 metų 
amžiaus, 952 Montana str., 
vairuotojas, kuris sukniubo, 
ištikus širdies atakai. Jo 
kairioji koja liko sulaužyta. 
Jis važiavo į pietryčius Lin
coln avė., tuojau paskui kitą 
gatvėkarį. Kai gatvėkario

l

Nepaprastos drąsos 
vyrai

U. S. Marinai turi įsigiję 
garbingą vardą dėl savo ne
paprastos drąsos kovoje, dėl 
tvirtos rankos ir geros 
akies. Priešas vien jų var
dą išgirdęs jau dreba iš bai
mės. Jų tarpe yra ir katali
kų kunigų-kapelionų. šie 
kapelionai taip pat pasižy
mi savo narsumu, nešdami 
paguodą ir ramybę mari
nams didžiausios kovos 
įkarštyje . Ne vienoje Paci- 
fiko saloje marinai pastatė 
šventoves pagerbti Dievą, 
Šv. Panelę Mariją.

Washington, D. C. — Na
vy rugpiūčio 13 dieną pa
skelbė sąrašą, kuriame pa
žymėta, jog 16 jūrininkų* 
žuvo, 6 buvo sužeisti ir 50 
dingo kovoje. Iš Iliinois val
stybės yra trys jūrininkai 
pažymėti sąraše: vienas žu
vęs, vienas sužeistas ir vie
nas dingęs:

$500.00

taverno 
savininkę

Mrs. Bessie Oleszynski, 
53 metų amžiaus, taverno 
savininkė, 2256 Blue Island 
avė., atidavė $3,800 dviem 
ginkluotim banditam, kurie 
gąsdino ją taverno prieša
kyje, kai ji grįžo iš Skala 
banko, 1817 Loomis str., 
reitą penktadienį. Apie 
pranešė ji policijai.

PS- 
tai

U. s /

WAR BONAIS
%

“DRAUGO
RUDENINI LABOR DAY

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

VYTAUTO PARKE

Laikraščiai kareiviams
Nuo karo pradžios dauge

lis gerų katalikų rado sau 
naują misijoneriavimo būdą. 
Jie užrašo katalikiškus laik
raščius kareiviams karo sto
vyklose. Be to jie dar ir ren
ka savo ir draugų skaito
mus katalikiškus žurnalus ir 
laikraščius ir pasiunčia ka
riuomenės kapelionams, ku
rie išdalina juos kareiviams, 
pavestiems jų priežiūron. 
Šie žurnalai ir laikraščiai 
daug pagelbsti kapelionams 
plėsti tikėjimą kareivių tar- į 
pe. Tai pagirtinas ir remti
nas darbas.

Dantys išgelbėjo 
jaunę mergaitę

Eulalia Dameanos, 16 me
tų amžiaus 324 South Ham- 
lin avė. mokinė, pereitą 
penktadienį pranešė Fili- 
more stoties policijai, jog 
ją vyras pagriebė ir bandė 
nusivesti į Garfield Park. 
Vyriškis paleido mergaitę, 
kai ji įkando jam į ranką.

St. Raila, buvęs ŠŠ. 
ir Pauliaus parapijos, 
Pullman, vargoninin-

Išbandymo metas
Moteris, 18 metų amžiaus, 

Chicagoje, liepos 27 dieną 
išgėrė nuodų po susiginčiji- 
mo su savo vyru. Pereitą 
ketvirtadienį moterų teis
mas nusprendė minimą jau
ną. moterį laikyti teismo 
priežiūroje iki rugpiūčio 1 
ČL, 1944 metų.

Patricia Huckins,
San Antonio Tex., kuri ap
sivedė su pilotu Robert K. 
Morgian, garsiu ‘ ‘Memphis 
Belle” lakūnu.

»

j

Susirgimai
Dr. Herman N.

sveikatos boardo preziden
tas, pareiškė, jog mieste pa
stebėta dar šeši nauji in- 
fantile paralysis susirgimai.

Filmų gamintoja 
atsivertė

Bundesen,,
i

Los Angeles. — Mrs. Fan- 
chon Royer Gaila gher, 15 
metų gaminusi Hollywood 
filmas, perėjo į Katalikų 
Bažnyčią.

Nubaudė mirtimi
San Quentin, CaJL — John 

Lavrence Coleman, 51 me
tų amžiaus, buvęs Chicagos 
policininkas, rugpiūčio 13 
dieną buvo pasmerktas mir
ti San Quentin dujų kamba
ryje už nužudymą savo tre
čios žmonos, 1941 metais.

Liepos mėnesio 
mokesčiai

Iliinois valstybėje liepos 
mėnesį gauta $6,653,950 
pardavimo mokesčių (tak
sų). Apie tai pranešė Wil- 
liam G. Stratton, valstybės 
iždininkas, pereitą penkta
dienį, savo mėnesiniame ra
porte.

X L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, yra išvykęs į 
Wilkes Barre, Pa., Lietuvių 
Romos Katalikų Susivieny- 
mo Amerikoj centro valdy
bos posėdžiams. Jis yra tos 
organizacijos pirmininkas. 
Redakcijon grįš pirmadienį, 
rugp. 23 d.

X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto reikalu 
Town of Lake kolonijoj su
sidarė komitetas, kurio pir- 

f mininke išrinkta Ona Sriu- 
bienė, vice pirm. P. Turs- 
kienė, rašt. E. Benąitienė. 
Jos ir kitos to komiteto na
rės galės visus toleikiečius 
aprūpinti koncerto tikietais.

X P- Vaičekausko, žino
mo Brighton Park veikėjo, 
taipgi žymaus darbuotoja 
mūs centralinėse organiza
cijose, žmona šiomis dieno
mis rimtai susirgo. Gydoma 
namuose. Vaičekauskai gy
vena adresu 4242 S. Maple- 
wood Avė.

X Konstancija Mecevičie- 
nė, turėjusi taverną adresu 
2507 West 69 St., šiomis die-j 
nomis biznį perkėlė į naują 
vietą, kuri moderniškai į- 
rengta, būtent adresu 4772 
McDowell Avė. Telef. Yards 
7980.

X 
Petro 
West
kas, dabar tas pareigas ei
na šv. Kotrinos bažnyčioje, 
taipgi West Pullmane. Ne
seniai Railų šeima padidė
jo dar vienu nariu — sū
num, kuriuo tėvai begalo 
džiaugiasi.

X ARD 6 skyriaus, iš 
Brighton Park, narės jau 
svarsto, kokius valgius ga
mins tūkstantinėms mi
nioms žmonių, suplaukusių į 
“Draugo’ ’ Labor Day pikni
ką, Vytauto parkan. Prie 
stalų patarnaus grakščios 
ARD 6 skyr. narių dukterys 
ir Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos sodalie- 
tės.

X Anna Kaskas koncerto 
tikietams pasirinkti dabar 
pats geriausias laikas. Gali
ma gauti kokių tik kas nori. 
Bet. kasdien tikietų skaičius 
mažėja. Vėliau nebus gali
ma pasirinkti. Manantieji 
dalyvauti koncerte prašomi 
nesi vėluoti fu rezervacijo
mis.

X Leo Urban, 4013 Sa 
Artesian St., Nekalto Prasi
dėjimo švenč. Panelės para
pijos šv. Vardo dr-jos na
rys, šiomis dienomis ka
riuomenėj pakeltas į 2nd 
Lieutenant.

X Genovaitė Neffaitė ir 
Helen Simons, vestsaidietės 
lietuvaitės, šią savaitę grį
žo iš atostogų, kurias pra
leido Fox Lake, Wis., Mine- 
ola vasarvietėje.

X Sodalicija Nekalto Pra 
aidėjimo Panelės šv. para
pijoj jau pradėjo ruoštis 
rudens veikimui. Pirmas da
lykas — Minstrel Show. Pa
mokos jau dabar daromos 

'sykį j savaitę.
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