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VISA SICILIJA OKUPUOTA!
OKUPAVO VELLA LAVELLA SALA

Suėmė 350 japonų belaisvių
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 17. — 

Šios dienos komunikatas sako amerikiečiai užėmė japonų 
iki šiol laikomą Velia Lavella salą. Tas jų žygis perkirto 
priešo susisiekimo liniją į kitas japonų bazes Solomono 
salose, ir privedė juos 50 mylių arčiau prie didžiulės ja
ponų Rabaul bazės. Ameri-. 
kiečiai suėmė nepaprastai di 
delį skaičių belaisvių, viso 
apie 350 japonų, jų tarpe 
jūreivius, kurie radio prie
glaudą toje saloje
Amerikos lėktuvai ir 
nuskandino jų laivus.

Velia Lavella yra 
daug 400 mylių į pietryčius
nuo japonų Rabaulo bazės, 
Naujos Britanijos saloje, ir 
tik 16 mylių nuo Kolomban- 
gara salos, kur Viloje japo
nai turi bazę ir aerodromą. 
Amerikos kareiviai dabar 
valdo vakarinę pakraštį 
Velia įlankos, per kur plau
kia japonų laivai su reik
menimis jų garnizonams 
Viloje ir Bairoko uoste.

kuomet
laivai

maž

Vienintelis dabar japonų 
aerodromas centrinėse So- 
lomono salose yra Vila. A- 
merikiečiai ten sekmadieny 
numetė didelius kiekius 
bombų. Jie taipgi atakavo 
japonus Rekata įlankoj, ir 
ten sukėlė gaisrus.

♦
Komunikatas patvirt i n o 

ankstyvesnius praneši mus 
apie Amerikos kareivių žy
giavimą Roosevelt Ridge 
apylinkėj, netoli nuo Sala- 
maua. Anot pranešimo, ame 
rikiečiai dabar valdo tą kal
ną. Kovos lauke rasta su- 
virš 200 japonų kareivių 
lavonų. Pranešimas nepa
duoda smulkesnių žinių apie 
tą kovą.

SUARDYTA ALIEJAUS PRODUKCIJA RUMUNIJOJ

ne-šaltiniai Rumunijoj, kuriuos
— B-24 Liberators. Krintančios

Dūmų stulpai rodo, kad ir dabar dar dega aliejaus 
seniai bombomis suardė nuskridę Amerikos lėktuvai 
bombos taip pat pataikė į vieną didžiausių refinerijų Astra Romana, kurios produk 
ei ja suparalyžuota. (Official Army Air Force Photo; Acme-Draugas Telephoto).PUOLĖ JAPONŲ 

LAIVUS BURMOJE
NEW DELHI, rugp. 17. 

Sąjungininkų sudėtinis pra
nešimas sako anglų lėktuvai 
atakavo japonų kareivines 
ir įtaisymus Maungdaw ir 
Buthedaung apylinkėse Ma- 
yu pusiasaly. Kiti lėktuvai 
atakavę pripildytus trans
porto laivus Kaladan upėje, 
kur sunaikino šešis laivus ir 
apgadino kitus.

Šveicarai netiki italu 
pareiškimui apie Roma

BERNAS, rugp. 17.—Čia 
esanti obzervatoriai nėra 
linkę tikėti maršalo Badog
lio pareiškimui, kuriuo jis 
prašė sąjungininkų duoti 
italams progos paskelbti 
Romą atviru miestu.

Anot jų, Šveicarijos ofi- 
cialai Romoje negavo in
strukcijų iš Berno. Derybos 
vedamos tarpe diplomatų 
Vatikane.

Didžioji artilerija apšaudo Italiją
Subyrėjo ašies kareivių opozicija
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 17. 

—Dvi Amerikos kariuomenės divizijos šiandien okupavo 
Messina, tuo baigdamos Sicilijos invazijos kampaniją. 
Amerikiečiai vakar naktį žaibo greitumu prisiartino prie 
Messina ir anksti šį rytą jį okupavo. Prieš sąjungininkų 
puolimą, ašies gynimas visiš. 
kai subyrėjo, tik 38 dienas 
po pradžios Sicilijos invazi
jos.

Britų aštuntoji kariuome
nė tuo metu buvo tik kelias 
mylias į pietus nuo Messina 
miesto.

Messinos x miestas rastas 
griuvėsiuos. Jis buvo nuo
lat bombuojamas nuo pat 
šios kampanijos pradžios, 
ir ypatingai smarkiai a;ta-; 
kuo j amas per paskutines 
dvi savaites.

Ašies karinė komanda ma I 
tomai evakuavo tiek kariuo
menės, kiek galėjo, palikda
ma kitus kareivius ten žūti' 
arba tapti sąjungininkų be
laisviais.

Vėliausiu pranešimu, ame 
rikiečiai ir anglai jau suėjo 
krūvon Sicilijos gale, ir da
bar vyksta dvikova tarp jų perkelti iš Sicilijos į Italiją 
artilerijos Sicilijoj ir vokie- su visais ginklais Ir reikme- 
čių artilerijos Italijoj.

Bombardavo Italiją.
Laivyno pranešimu, buvo 

matyti kaip ašies kareiviai 
išsprogdina svarbias pozici
jas ir įtaisymus Sicilijos 
kampe ir pačioj Italijoj, 
prie Reggio Calabria.

Sekmadienio naktį sąjun
gininkų karo laivai bom
bardavo pietvakarinę Itali
ją. Port Scalea, pietinėj Po- 
licastro įlankos pusėje, ir 
Cape Pellaro teko suvirs 
1,000 didžiųjų šovinių. Ank
sti pirmadieny, kiti laivai 
bombardavo Port Vibo Va- 
lentia. Karo laivai taipgi 
bombardavo Sicilijos rytinį 
kelią į Messina kasdieną.

Vokiečių radio praneši
mu, visa vokiečių kariuo
menė iškelta iš Sicilijos. 
Anot jų, paskutinieji vokie
čiai ir italai kareiviai buvę

Japonai leis "patarti”
MELBOURNE, rugp. 17. 

—Olandų vyriausybės radio 
klausytojai sako girdėję ja
ponų radio pranešimus apie

. - . . ” i |Ųi. Į i i ru i j

tai, kad Japonija duodanti Knox šiandien pareiškė, kad smarkiausiai kovojama 
TVrini'vai fam tilr-ra ‘‘antAnn. 1_ ________ -i____ i_ • * j.i_____ j __

programą, ir leis tos tikę skandinami greičiau ne 3

STOKA ŽINIŲ IŠ 
ALEUTIAN SALŲ

WASHINGTON, rugp. 17.] 
—Laivyno sekretorius Frank

Džiavai tam tikrą “autono- vokiečių submarinai Atlan- 
j JOS 4- ■ • v« i

valstybės 50,000,000 gyven- jįe juos gali pastatyti, 
tojams “patarti” japonams 
okupantams.

Į reporterių paklausimus 
apie stoką žinių iš Kiška, 
Knox nedavė tiesioginių at- 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Į sakymų, o į paklausimus 
apie vėliausią ataką ant Pa- 
ramushiru visai neatsakė. 
Knox intimavo, kad prastas 
oras šiek tiek kliudo veiks
mams prieš Kišką.

IŠ LONDONO. — Ameri
kos lėktuvai bombavo du in
dustrinius centrus Vokieti
joje.

IŠ LONDONO. — Ašies 
radio pranešėjai rodo susi
rūpinimą sekančiu sąjungi
ninkų žygiu. Bijo Europos 
invazijos.

IŠ LONDONO. — Ameri
kos didieji bomberiai ataka
vo nacių pozicijas pietinėj 
Prancūzijoj.

IŠ NEW YORKO.—Capt. 
Eddie Rickenbacker, grįžęs 
iš 55,000 kelionės po karo 
zonas, šiandien pranašavo 
kad Vokietija nestos karia
vus pirm 1944 metų rudens.

KOVOS PRIE CANTONO
CHUNGKING. rugp. 17. 

—Kinijos aukštosios koman 
dos pranešimu, nuo šio mė
nesio 8 d. vyksta didelės 
kovos arti Cantono.

Hull vyks pasifariman
—Užsienių reikalų sekreto
rius Cordell Hull šiandien 
pranešė, kad jis veikiausiai 
vyks Quebecan dalyvauti 
pasitarimuose tarp Prezi
dento Roosevelto ir Prem-

PIRKITE KARO BONUS! jero Churchill. Jis aiškino,

rusai tik penkiolika Ketvirtą Tiarfą atakavo TurinąMYLIŲ NLO BRYANSKO ^

MASKVA, rugp. 17.—Ru
sų kariuomenės trišakis vi
su 50 mylių frontu spau
džiasi į vakarus, Dniepro 
link, o desperatiški naciai 
siunčia rezervus sustiprini
mui savo gynimosi linijų. 
Rusai atstūmė nacius atgal 
iki 15 mylių nuo paties Bry- 
ansko miesto. Šiaurėje, Spas 
Demensk sektory, rusai pra
dėjo naują spaudimą ir da
bartiniu laiku gręsia Bryan- 
sko-Smolensko geležinkeliui.

Užėmė 30 kaimų.
Anot rusų komunikato, 

t už 
Bryanską, kur rusai užmušė 

i nacių ir atsiėmė 30 
■ kaimų. Vėliausias rusų žy
giavimas iš užimto 
chevo pasivarė 8*Ą 

į ir apsupo dar 100 
Pačiam Karacheve, 
teko dideli kiekiai vokiečių 
re.ikmenų, kuriuos naciai ne 
spėjo su savim išsivežti.

Kharkovo kovos.
Maskvos pranešimas sakė 

nacių priešinimasis Kharko- 
ve padidėjęs. Pirmą kartą 
per kelias dienas, kad rusai 
nemini progreso tame mies
te. Vėliausiu pranešimu, ra
sai randasi apie mylią nuo 
miesto centro.

Į vakarus nuo Kharkovo 
rusai varosi Poltava link. 
Naciai kelis kartus kontra
takavę, bet rusai juos atrė
mė. Vienoj vietoj rusai su
gadino 32 nacių tankus. Ki
tam sektory rusai pralaužė1 
nacių liniją ir užėmė du kai
melius.

Dienos metu bombavo vakarinę Europą nimis.

>

Kara- 
mylias 
kaimų, 
rusams

LONDONAS, rugp. 17.— 
Didelis skaičius Anglijos 
bomberių dienos metu šian
dien atakavo įvairias nacių 
pozicijas vakarinėj Europoj. 
Kaip tik pirm tai, didieji 
Anglijos bomberiai grįžo iš 
atakos ant Turino,, šiauri
nėj Italijoj.

Ataka ant Turino buvo 
ketvirtoji per penkias die
nas. Iš atakos negrįžo ketu
ri bomberiai.. Vienas bombe- 
ris grįžo vėliau, nors jau 
buvo skaitomas dingusiu.

* Nuolat atakuoja.
Ant Turino krito nemažas 

kiekis bombų. Anot praneši
mo, ataka buvusi 
koncentruota.”

Vienas skvadronas 
jų lėktuvų po kito
per Dover prataką šį rytą, 
pakeliui į vakarų Europą.

Byrnes sako didžiosios 
kovos dar alsina

WASHINGTON, rugp. 17. 
—James F. Byrnes, karinės 
mobilizacijos direktorius ir 
vienas artimiausių Preziden 
to pagelbininkų, šiandien 
pareiškė, kad sąjungininkų 
dabar rodoma iniciatyva bus 
bevertė, jeigu ją nespausi- 
me vis didesne jėga, 
kalboje Byrnes intimavo, i 
kad netolimoj ateity prasi
dės milžiniškos lėktuvų ata
kos ant nacių centrų Euro
poje. Anot jo, Prezidentas 
Roosevelt jį įpareigojęs Pre 
zidento vardu pareikšti, kad 
didžiosios kovos dar laukia 
mūsų.

Apie namų frontą Byrnes 
sakė manoma padauginti 

Tos bomberių atakos veda- išdirbimą kitų reikmenų ci- 
viliams gyventojams; daro
ma progresas sumažinti pra 
gyvenimo išlaidų; politinės 
kalbos turi būti atidedamos 
iki rinkimų kampanijos 
1944 metais; dėl anglies trū 
kūmo, kitos kasyklos auto
rizuotos dirbti 48 valandų 
savaitę.

‘ ‘gerai I

didžių 
skrido

mos be persto j imo jau 48 
valandas.

—— ■■ I .INU— ...  ■■ II .

AMERIKA NEGALĖS 
MAITINTI PASAULĮ

WASHINGTON, rugp. 17. 
—Ūkio sekretoriaus paskir
tas komitetas išdavė savo 
raportą, kuriame perspėjo, 
kad Amerika negalėsianti 
po karo maitinti visą pa
saulį.

Anot komiteto, dabar rei
kia susirūpinti tuo reikalu, 
ir įsteigti agentūrą padėji
mui kitiems kraštams užau
ginti sau pakankamai tinka
mo maisto.

17.— 
Itali-

SAKOMA KAREIVIAI 
APLEIDŽIA ROMA

LONDONAS, rugp.
Pranešimu iš Berno,
jos karo ministerijos archy
vai ir rakandai iškeliami iš 
Romos. Budapešto radio pra 
nešimu, kareiviai jau pra
dėjo apleisti Romą.

Žiniomis iš Šveicarijos, 
demonstracijos Milane po 

Savo vėliausių bomberių atakų 
buvusios iki šiol didžiau
sias.

• v

Naciai suareštavo 15 
Vichy valdininku

BERNAS, rugp. 17.—Na
ciai už prieš-vokišką veiklą 
suareštavo 15 aukštų Vichy 
valdininkų iš finansų ir in 
dustrinės produkcijos mini
sterijų. Nežinoma kur naciai 
suareštuotus asmenis laiko.

ANGLAI PARUOŠIA 
KANALO PAKRAŠTĮ

LONDONAS, rugp. 17.— 
Britų karinė komanda su
varžė civilinį judėjimą tri
jose vietose prie Anglijos 
kanalo pakraščio. Tie veiks
mai įžiūriami kaipo

l

AŠIS NERVUOJASI 
APIE INVAZIJĄ 
r OTTAWA, rugp. 17. —
Romos radio šiandien sakė 
didelis skaičius sąjunginin
kų invazijos laivų buvo ma
tytas prie Catanijos, ryti
niam Sicilijos krašte. Anot 
to pranešimo, kareivių iškė
limo laivai esą užpildyti ka
reiviais ir tankais. Nebuvo 
jokio sąjungininkų patvirti
nimo šiai žiniai, kurią už- 
rekoradavo Kanados radio 
transliavimo 'kompanija.

Naciai draudžia Italijai 
pasitraukti iš karo

Šveicarijos-Italijos pasie
ny, rugp. 17.—Čia pasiekę 
raportai sako maršalo Ba
doglio vyriausybė spaudžia-

ruoši- ma italų, kurie nori taikos, 
masis kontinento Invazijai. įr Vokietijos, kuri griežtai 
Britų informacijos biuras 
sako visi civiliai, negyvenę 
tose apylinkėse ilgiau negu 
šešis mėnesius, turi tuojau 
iš ten išsikraustyti.

Du Amerikos lėktuvai 
nusileido Šveicarijoj

LONDONAS, rugp. 17.— 
Berlyno radio pranešė DNB 
agentūros žinią iš Berno, 
kuri sako dvi Amerikos 
“skrajojančios tvirt o v ė s” 
buvusios priverstos nusileis 
ti Šveicarijoj tuoj po pietų 
šiandien. Iš to matosi, kad 
Amerikos didieji bomberiai 
dienos metu atakavo taiki
nius giliai Vokietijoj.

draudžia Italijai pasitraukti 
iš karo.
Zuricho laikraštis Neue Zu- 
richer Zeitung sako Italijos 
užsienių reikalų ministeris 
vykęs j Vokietiją tartis apie 
Italijos pasitraukimą iš ka
ro ir grįžęs Romon su Von 
Ribbentropo griežtu drau
dimu. Anot to laikraščio, 
Ribbentrop reikalavęs, kad 
Italija pildytų savo pažadus 
ginti šiaurinę Italiją, ir pa
reiškęs, kad vokiečiai tai 
darys, nežiūrint klek Itali
ja dėl to gali nukentėti.

ORAS
Vėsu. Giedra.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš Los Angeles 
padangės >

Šv. Kazimiero parapijos 
susirinkimas įvyko rugp. 8 
d. Be kitko, nutarta pasiųs
ti rezoliucijas Am. Lietuvių 
Konferencijai. Taip pat nu
tarta rengtis prie rudeninio 
bazaro parapijos naudai, pi
knikui, kad jis duotų geres
nių sėkmių.

Ketvirtadienių vakarais 
Šv. Kazimiero bažnyčioj es
ti Šventoji Valanda. Papras
tą vakarą toli gyvenančios 
choristės neatvyks.a, tad 
priseina vienai seselei Asi- 
zijai vargonais groti ir gie
doti. Jos malonus balsas 
žavi susirinkusius.

su-

at-
ne-

Čia su šiuo pasauliui 
sisveikino jauna lietuvė, 

Kenosha, 
išvežė ir

seniai atvykusi iš 
Wis. Rodos, ten 
laidoti.

I

atstovu įIš Los Angeles
Am. Lietuvių Konferenciją, 
Pittsburgh, Pa., žada va
žiuoti prelatas J. Maciejaus- 
kas. Jis tikisi gauti svetim
tautį kunigą, kurs jį pava
duotų tomis dienomis.

JKM.

Sidabrinės 
sukaktuvės

Sioux City, Iovva. >— Rug- 
į piūčio 8 d. parapijos sve

tainėje surengta vakarienė 
. pagerbti Jurgį ir Agotą Mil

tenius, kurie minėjo 25 me- 
> tus vedybinio gyvenimo. Vis 

kas suruošta jiems visiškai 
nežinant. Suprašyta daug 
žmonių. Pranas Rozmanas 
pagamino labai gerą vaka- 

i rienę. Sunešta taipgi daug 
dovanų, žodžiu, vakaras bu
vo įspūdingas. Linkime Mil- 

i; teniams dar daug metų gy- 
: venti moterystėje.

-.......... ■ ■■ . ,iU
Į

Rugpiūčio 10 d. buvo su 
rengtas toks pat vakaras - 
Jackson Hotel Pranui ir 
Uršulei Kapočiams. Jų ju
biliejus buvo balandžio mė
nesyje, bet tuomet Pranė 
Kapočienė sunkiai sirgo. Ir 

■ tik dabar buvo galima tas 
sukaktuves paminėti, žmo
nių buvo suprašyta daug. 
Skanią vakarienę pagamino 
tas pats P. Rczmanas. Ju
biliatams įteikta dovanų. 
Linkime P. Kapočienei svei
katos, kad su Pranu dar gy
ventų daug metų. Jų du sū
nūs šiomis dienomis įstojo 
į kariuomenę, todėl sykiu bu 
vo ir jų išleistuvės.I

Remkite visomis išgalė
mis Jungtinių Amerikos 
Valstybių pastangas laimėti 
karą ir prisidėkite prie Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimo.

— ■■■■■ ■1 ■' ■' p *

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

Mykolas Biliūnas mirė pc 
ilgos ligos, rugp. 2 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero baž
nyčios. Velionis paliko žmo
ną, sūnų ir dukterį. Sūnus 
kariuomenėje, o duktė ve
dus. Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie.

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius
DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greit? Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

SYK ES
patarna

vimas r
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy- 
yenfclt 11 nori nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPECIAL —
Iškirpkite šj skelbimą ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko Ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS V RIKIAI O 

IAMANKSTI5IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmcnt*. 

NĖRA KO GERESNIO U2 

■Sykee&unce
Creator of Custom Appilaneeo for 27 yra
86 S. STATĖ, R'( »1O, STA. 4168 
Daily IS A M. UI 5; Mon . Frf. T11 » P.M.

Saturday Tll 1. Sonday t to 4.

Šis yra specialia rarstnlmo bandymas ir 
nebus kitose lalkraSčInooa. Talpct. šis 
pMlūlymas nebos atkartotas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ' Trečiadienis, rugp. 18, 1943

PRIEŠ PORA METŲ JIS KITAIP JUOKĖSI

Nacių oro maršalo Hermann Goeringo šypsena veide matosi jau apsiblausus; ne
kia, kokia buvo prieš du metus, kuomet naciai visuose frontuose ėmė viršų, šiame 
vaizde H. Goeringas sveikina pasižymėjusius nacių lakūnus 
per radio iš Stockholmo. (Acme-Dra.ugas Telephoto-

IS ROCKFORDO PADANGES

at-
Atvaizdas atsiųstas

para- 
šven-

Švenčia 64-jį 
gimtadienį

Vincentas Karvelis, 
pijos trustisas, šįmet
čia 64 metų amžiaus sukak- 

: tį, vaišina savo draugus ir 
džiaugiasi, kad Dievas teikia 

j jam sveikatos ir jėgų dar
buotis lietuvių labui. V. Kar 
velis yra “Draugo’’ skaity
tojas ir žymus rėmėjas.

Ilgiausių jam metų!

i 
i

baigus 
dabar 

viešoj

fflARGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC-
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

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

DR. S. WEINE, O.D.x _ i i . « . .

Dr. Ant. Rakauskas 
studijuoja Niagara 
Universify

■

ganizacijų veikėjas dr. A. 
Rakauskas, kurs net me
tus yra buvęs Kat. Federa
cijos pirmininku, dabar stu
dijuoja teologiją Our Lady 
of Angels seminarijoje, Nia
gara University. Seminari
ją veda vienuoliai vincen- 
tiečiai. Jis tenai yra vienin- 
tėlią iš lietuvių. Jo, kaipo 
medicinos gydytojo, pasi
ruošimas įvertinamas, jis 
nekartą duoda sveikatos pa
tarimus profesūros nariams 
ir net gi tos seminarijos 
stud. teologams buvo pa
kviestas pravesti pirmosios 

; pagalbos kursus. Baigęs ss- 
Kuo mažiau patogumų, minariją ir gavęs kunigo 

tuo mažiau reikalavimų; o ‘ šventimus, dr. Rakauskas 
kuo mažiau žmogus reika- ruošiasi atsidėti darbui tarp

vių dieną bažnyčioj atlai
kyta trejos šv. Mišios. At
vykęs svečias, buvęs seniau 
klebonas kun. M. Švari!?, iš 
Chicago, III., pasakė pamok
slą. Kūnas nulydėtas į Kal
varijos kapines.

Vyrui Jonui Skemui ir 
tėvams Valiuliams reiškia
me nuoširdžios užuojautos.

Šiuo metu serga Jonas 
Digris, LRKSA 137 kuopos 
narys. Randasi Municipal 
Sanitarium. Taip pat serga 
Bronius Škėmas, J. Janu
šauskienė ir M. Jankauskie
nė. |

Ligoniams linkime greit 
pasveikti.

If

Atrodo, kad Rockford? 
sustos įvairūs parengimai, 
nes labai pradėjo trūkti a- 
laus ir sodės — papso. Val
gomųjų produktų taipgi tam 
tikslui negalima gauti. Iki 
šiol 
das

tuo atžvilgiu Rockfor- 
buvo “padangėse.”

Koresp.

II

■ ■

(LKFSB) Amerikiečiams Ej 
pažįstamas lietuviškųjų or-

’ ’ 1 AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO
■ Registruoti ir Licensuoti

j. , OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STRiKOL'iS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nekėliomis pagal sutartu

Office teL YABds 4787 
Namų teL PBOapect 1930

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

T«L YABdi 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytam.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

B. 
mergina, 
chore ir 
veikime., 
Koresp.

Broncė Gražytė, 
mokytojos mokslus 
pradės mokytojauti 
<nokykloj. Linkime jai pasi
sekimo tose pareigose. 
Gražytė yra veikli 
Giedojo bažnyčios 
dalyvavo parapijos

I 
t
1 ___________________

Waterburio lietuviu 
sėkmingas darbas

(LKFSB) Kaip žinome, 
birž. 27 d. Waterbury, Conn. 
įvyko masinis lietuvių mi
tingas su garsiais kalbėto
jais. Ta proga priimtoji re
zoliucija pasiekė net Vašing
toną ir liko iŠRpausdlnį'a 
“Congressional Rėeord” š. 
m. liepos mėn. 5 d. numery 
je.

Į

I
lauja, tuo jis laimingesnis. 

I (Julės Verne).

Pastaruoju me.u mirė Ja
dvyga Škėmienė. Laidotuvės 
buvo iškilmingos. Laidotu-

DIRBTUVES

*

Lietuviškas 
žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄNeišmeskite savo senų išdėvėtų rakan

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

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.

EXTRAI EXTRAI

Ofiso teL VTBgima 0036
Residencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIEUBGAS

4157 Archer Avenue

TeL CANal 0257
Ra. teL: PBOspect 6659

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

Baddencįja; 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

8 iki 9 vaL vakara

t 
l 
į

Pasaulis yra tinklas: juo 
daugiau mes jame judame, 
me.

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 F.
Trečiadieniais pagal sutarti

M

T ei. YARds 5921.
Ra.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
- — - ----- - - ■■■■■■■

Parior Setų Išdirbėjai
SAVININKAS

TEL: LAFAYETTE 3516
JUOZAPAS KAZIKAITIS

4140 ARCHER AVĖ.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182S
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DU P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1’446 49th Court, Cicero
Antra^emais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Troliui įamiais 

ir Šeštadieniais 
Valandos; 3 — a poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIEUEGao

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos}

TeL MIDvay 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rjto, nuo 2 do 8 
vai. popiet ir nuo 7 iii d^s') Tai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki i2 vaL dieną

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RGIČ1ŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO MATOMA

PhA I.IBERAl EARH'MGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANS1N® (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALVMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8238 80. HALSTED 81.

Yov 
Can 
Be 
Suro 
of 
Stfcty

į

Ofisas fr Akinių Dtrbtuvš 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik rimą pora aklų visam gy- 
vanlmul. Saucokit. Jas. leisdami 
lAegaamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali Kitelktt
M METAI PATYRIMO

(M U tukime akiniu, kurie pašalina 
vte# alcin Jteznptm*. ..

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

OPTOMEl KIŠTAI
1801 So. Aghland Avenue 

Kampas li to.
Mefsnast CARAI/ MM, CMoagt 

Omo VALAMDoat
Kssdtea 1:1* a. m. iki >. m.

TreOad. ir Mtad. a. m.
1M t:» m m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartų.

Ofiso Tel...................VIKgtnia 1886

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trakui, ir Sekm. tik «ewritariii*

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel LAFayette 6094

Jeigu Neatsiliepama — 
Raukha KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
RakmadiAniaia tmgal

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge”

to,

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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Praeitais metais lijo per "Draugo" 
Labor Day pikniką Vytauto parke

DAUGELIS NESUGRĄŽINO TIKIETUS PRIEŠ 
LAIKĄ IR NEGAVO PROGOS LAIMĖTI DIDELES 
DOVANAS. — REIK DVIGUBOS PARAMOS 
ŠIAIS METAIS!*
Praeitais metais per dnr. atvykti 

“Draugo” metinį Labor Day 
pikniką, Vytauto parke, taip 
lijo, kad daugelis Chicago 
ir apylinkių lietuvių negalė
jo atvykti į pikniką. Bet vi
si turėjo namie tikietus, pa
sitikėdami, kad asmeniai ga-1 
lės sugrąžinti galiukus. To
kiu būdu daugelis gerų dnr. 
“Draugo” skaitytojų nega
vo progos laimėti didelių : 
dovanų, kurios buvo duoda
mos, nes tikietų galiukai ne
buvo sugrąžinti su pinigais 
prieš laiką.
GRĄŽINKITE TIKIE
TUS DABAR

pabijojo lietaus.
ŠIAIS METAIS BUS 
DVIGUBAI DIDESNIS . 
PIKNIKAS

Šiais metais eina naujas 
obalsis tarp žmonių, nes ma
tosi, kad nori užjausti dnr. 
“Draugą” už praeitų metų 
nuostolius ir nepasisekimus, 
dėlto žmonės žada gausiau 
atsilankyti, dvigubai gau- 

[ siau paremti.

Kad užsitikrinus progą 
laimėti nors vieną iš šešių 
didelės vertės U. S. War Bo
nų, grąžinkite tikietus tuo
jau.

Nors ir lietus lijo ir ge
rokai’ sugadino pikniką, lai
mėjimas tačiau įvyko praei
tais metais. Tik gaila, kad 
daugelis žmonių negavo pro
gos sugrąžinti tikietus, o

Didžiausi piknikai Vytau
to parke būdavo “Draugo”. 
Šiais metais tikrai turės bū
ti rekordinis, nes “Draugo” 
bičiuliai yra pažadėję dvigu
bą pasisekimą.
DIDELĖS DOVANOS

Tėvų Pranciškonų 
misijos - 1943 m

Braddock, Pa., šv. Izido
riaus par., 40 vai. atlaidai, 
rugpiūčio 20-22 d. tėvas Ju
venalis Liauba.

Chicago, BL, švenč? 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn., šv. Juo 
zapo par., šv. Pranciškaus 
novena, šv. Pranciškaus My
lėtojų ir Tretininkų konfe
rencija, rugsėjo 8-19 d. tė
vas Justinas Vaškys.

Acme S+eel

Company
“DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS
HELP VVANTED — VYRAI

U. S. Army, Marines ir | 
WACS Saltimiero 
piknike

P. Šaltimiero piknikas 
Justice Park darže, prie Ar- 

! cher ir Keane Avė., rugpiū
čio 29 d., turės daug įvaire
nybių. Bus geras orkestras 
šokiams. Dalyvaus lietuviš
kų ir radio tinklų programų i 
artistai. Bus parduodami ka
ro bonai. Bus kalbos žymių 
kalbėtojų. Jau pasižadėjo at
vykti iš U. S. Marine Corps 
Captain C. E. Lighter; iš 
U. S. Army Air Forces Ma- 
jor Lauris Eek ir iš Moterų 
Armijos, Sergt. Prebster.

Programa prasidės iškil
mingu paradu, kuriam da
lyvaus vėliavos sargyba iš 
U. S. Marines; grupė WACS; 
pilna motorizuota divizija 
Amerikos kariuomenės, su 
jeeps, su scout cars, su prieš 
lėktuvinėmis patrankomis ir 
50 calibre machine guns. Ka 
reiviai bus apsiginklavę.

Paradas prasidės nuo Ar
cher Avė. ir 79-tos gatvės. 
Maršuos į Justice Park dar
žą. Parade dalyvaus ir A- 
merikos lietuvių kareivių 
motinos ir tėvai, vadovybėj 
pirm. Jadvygos Čepulienės.

Šiais metais “Draugas” 
duos laimėti $500.00 U. S. 
War Bonais. Pirma dovana 
bus bonas $250.00 vertės; 
antra — $100.00 vertės bo
nas ; trečia ir ketvirta — 
$50.00 bonai; o penkta ir 
šešta — $25.00 vertės bonai.

XXX

Lawrence, Mass., šv. Pr?.n 
ciškaus par., šv. Pranciš
kaus novena, rugsėjo 25-spa- 
lių 4 d. tėvas Justinas Vaš
kys.

CIeveland, Ohio, 
gio par., 40 vai.

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli 9488-9489

HEIJ> VVANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri- 

j nius baksus. Reguliari^ algos pakė- 
■ Urnas. Dieną, ir naktj šiftai. Atsišau- 
| kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
! popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

INK MILL HANDS 
SHIPPING CLERKS 

TRUCKERS 
PACKERS 

ABELNŲ DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

darbai yra pastovūs dirbant 
or-

Šie
plačiai visoje šalyje žinomos 
ganizacijos. Atsišaukit į

DITTO, INC.
2243 W. Harrison

DIRBTUVĖS

SVARBUS
DARBAI

DABAR GAUNAMI
Dirbsit

, SVARBIOJ 
KARO DIRBTUVĖJ

DARBININKŲ
DAUGUMA DARBŲ ATDARA 
MUSU DIRBTUVĖJ DARBININ
KAMS IR PAGELBININKAMS 
DARBŲ VISI SU PROGA ĮSIDIR- 
BIMO. PASTOVUS DARBAI, 6 
DIENŲ SAVAITE. SVARSTOMA 
ALGŲ PAKĖLIMAS 4 KARTUS 
Į METUS. ATSIŠAUKITE:

Taylor Forge 8č

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

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

REIKALAUJA ABU VYRŲ 
IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MILL OPERAVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINĖ MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Pipe Works

Inspektorių 
Heat Treat

Pagelbininkų 
Expediters

Hand Truckers

1409 S. Cicero Avė.
REIKIA VYRŲ

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

THE P. BRENNAN CO.
3927 S. Halsted St.

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.

SKALBYKLOJE
ir

HEI.P VVANTED — MOTERYS

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

Grupės gyvasties apdrauda dar
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir jn šei
moms po 6 mėnesių tarnystės.

Transportacijos komitetas aprū
pins grupės važiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
securitv korta ir jgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

Amerikos Lietuvis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVERS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

J
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Juvena-

New Haven, Conn., šv. Ka 
zimiero par. 40 vai. atlaidai, 
spalių 3-5 d. tėvas 
lis Liauba.

Šv. J.ur- 
atlaidai, 

spalių 10-12 d. tėvas Juve
nalis Liauba.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

%

60 VAL. SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 

10% NAKTIMIS BONAI 
ĮSIDIRBIMAI 

JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Tie dabar dirbanti karo pramonėse 

nebus priimtu

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
&

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI
Employment Ofisas

5219 S. WESTERN BLVD.
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 pp.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT

ASSEMBLERS
JOHNSON & JOHNSON 

PRIIMA
SOUTH SIDE MOTERIS 

LENGVIEMS ASSEMBLY 
DARBAMS VISIEMS ŠIFTAMS 

Siūlant Aukštą Mokestį 
Ir Bonus

transportacija parūpinama ir 
kaip visados puikios darbo

Dykai 1 
taipgi 
sąlygos.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 9 RYTO IKI 2 PP.

GAS MASK
DIVISION

4951 W. 66th Street
REIKALINGA MOTERIS p Ve ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAVVNDALE 7371.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Apsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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.

Ofisas prie 134th ir Clark Street. 
Illinois Centrai 
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKJT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

REIKIA

MOTERŲ 
IR MERGINŲ 

PATARNAUTI PRIE VALGIŲ 
DEFENSE DIRBTUVĖJ. TRUM
POMS VALANDOMS AR PILNO 
LAIKO. VIRTUVES IR RESTA- 
RANO DARBAI. PARDAVĖJŲ 
REIKIA DĖL LUNCH WAG0N.

ATSIŠAUKITE
INFORMATION DESK

4100 S- KEDZIE AVĖ.

Crotty Bros. į

ACME

STEEL CO.
134th — Clark St.

CHICAGO %

Baltimore, Md., šv. Al
fonso par., Tretininkų re
kolekcijos, vizitacija ir 40 
vai. atlaidai, spalių 15-19 d. 
tėvas Juvenalis Liauba.

Labal geros rfišles 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

HANDLERS

Chicago, UI., švč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo no vena ir mi
sijos, lapkričio 29-gruodžio 
8 d. tėvas Juvenalis Liauba. 
rprovidence, R. L, Šv. Ka

zimiero par., 40 vai. atlai
dai, gruodžio 12-14 d. tė
vas Justinas Vaškys.

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.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

ŠVARUS DIRBTUVĖS 
. DARBAI 

AMŽIAUS 18 IKI 45 
SVARBIAI PRAMONEI 

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

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAM 

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

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

MERGINOS 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pagelbėkit laimėt karą. Gera mo
kestis. Lengvi inspektavimo dar
bai.
GRUNWALD PLATING CO.

4309 W. Lake St.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Pittsburgh, Pa., Šv. Vin
cento par., misijos, lapkri
čio 28 d.-gruodžio 5 d. tėvas 
Justinas Vaškys.

Franciscan Fathers, 
310 Orchard St.

Pittsburgh 10, Pa.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS ™p=AMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

DIRBTUVĖS DARBININKŲ
Dauguma darbų atdara mūsų dirb
tuvėje darbininkams 
karna darbų visi su 
m o. Pastovūs darbai, 
tė. Svarstoma algų 
kartus Į metus. Atsišaukite.
TAYLOR FORGE & PTPF, WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

MERGINŲ REIKIA
Su ar be patyrimo. Pastovūs dar
bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Ir pagclblnin- 
proga Jaidirbi- 
6 dienu saval- 

pak-ėlimas 4
iki

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

50 metu senumo, abelniems 
patyrimo nerei-

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

HOOKER GLASS & PAIMT
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

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

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

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

COOKS HELPER 
CAFETERIA IR FOUNTAIN 

MERGINŲ 
Gera mokestis ir valandos. Sekma
dieniais dirbti nereikia. Valgis ir 
uniformos duodamos.
HARDING’S 21 S. Wabash

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
ATSIŠAUKITE 

PILGRIM LAUNDRY 
1711 Milwaakee Brunswick 9000

Trys vyrai pašauti 
unijų riaušėse Detroite

DETROITAS, rugp. 17.— 
A.F. of L. ir C.I.O. unijų 
pikietninkams pradėjus muš 
tis prie Johnson Milk Co., 
Hamtramck, tuoj kilo riau
šės, kurių metu policija šo
vė į minią. Trys vyrai buvo 
pašauti ir trys pollcistai su
žeisti.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau-

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).
PIRKITE KARO BONUS!

BERNAS, rugp. 17.—Ar
gentinos Pasiuntinybės pra
nešimu, sąjungininkų atakų 
ant Hamburgo metu žuvo 
Argentinos konsulato pata
rėjas Ugo Lenoir, ir jo žmo
na.

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

Jei kelias J Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 

.savyje. (VI. Putvys).
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Lietuviai lieja kraują už laisvę ir 

nepriklausomę Lietuvę
Vienas lietuviškųjų komunistų laikraštis rašo, jog 

Lietuvoje veikia partizanai prieš nacius ir kad parti
zanų veiklą remia kunigai. Sakoma, jog viename par
tizanų būryje yra kunigas.

Šia proga tenka pastebėti, jog tikri lietuviai susior
ganizavo į partizanus ir kovoja su naciais ne tam, kad 
vėl Lietuvoje Maskvos ponai bolševikai viešpatautų ir 
engtų žmones, bet tie partizanai veikia ir lieja savo 
kraują, kad Lietuva būtų laisvu ir nepriklausoma val
stybė, kur gyventojai turėtų ne tik duonos, bet spau
dos, draugijų, sąžinės ir tikėjimo laisvę.

Kai 1940 metais, birželio 15 dieną bolševikai rusai 
smurtu ir apgaule okupavo Lietuvą, ir jų okupacija 
tęsės daugiau kaip metus, tikri lietuviai taip pat prie- 
šinos bolševikų okupacijai, kaip kad dabar priešinasi 
nacių okupacijai. Lietuvių pasipriešinimas bolševikams 
pareikalavo daug aukų, taip pat dabar pasipriešinima-R 
naciams irgi pareikalauja labai daug aukų. Bet lietuvis 
verčiau bevelija mirti, negu gyventi naciškoje ar bol
ševikiškoje vergijoje.

Naujas laimėjimas Pacifike
Jungtinių Tautų štabas Australijoje pranešė pereitą 

antradienį, jog amerikiečių jėgos apsupo svarbią prista
tymo reikmenų liniją, pasilikusiems priešo kareiviams 
Solomons centre ir Jungtinės Tautos arčiau prisiartino 
50 mailių prie Rabaul, didelės japonų bazės, kai užėmė 
Velia La velia salą.

Užėmimas Velia Lavella salos turi didelės reikšmės 
Jungtinėms Tautoms, nes VeEa Lavella yra apie 400 
mailių į pietryčius nuo Rabaul, didelio japonų milita- 
riško centro New Britain. Amerikos jėgos New Georgia 
yra apie 450 mailių nuo Rabaul.

Amerikiečiai ne tik apsupo svarbią japonų pristaty
mo reikmenų liniją, bet taip pat sekmadienį išlaipino 
savo kariuomenę Velia Lavella saloje ir sata pateko į 
stiprią amerikiečių kontrolę.

Nemažas skaičius japonų kareivių pateko nelaisvėn, 
skaitant 350 japonų jūrininkų, kurie toje saloje ieškojo 
prieglaudos, kai amerikiečių oro ir laivyno jėgos ja
ponų prekinius laivus pasiuntė į jūros dugną.

Užėmimas Velia Lavella amerikiečiams davė opera
cijoms bazę, kuri randasi tik 16 mailių nuo Kolomban- 
gara salos, kur priešas turi savo garnizonus prie Vila, 
ten įsteigta bazė ir aerodromas, ir Kape HArbor yra 
19 mailių į šiauryčius.

Dabar amerikiečiai yra palei vakarinius pakrančius 
Velia Gulf, jūros didelio kelio, kuriuo pristatoma reik
menys priešui iš šiaurės į Vila bazę ir be abejo į Bairo
ko Harbor, kuri .belieka vienintelė vieta priešui orga
nizuoti pasipriešinimą.

Tenka džiaugtis, jog amerikiečiai Pacifike kaskart į- 
vykdo vis didesnę ir didesnę pažangą ir priešas yra 
varomas į ožio ragą.

Priešas jaučia Amerikos jėgą ne tik Europoje, bet 
ir Pacifike.

Taip kaip bolševikų okupacijoje kunigai gynė žmo
nių teises ir pareigas, taip pat ir dabar naciškoje oku
pacijoje kunigai gina žmonių reikalus nuo smurto ir 
pasikėsinimo j švenčiausius žmogaus reikalus.

Komunistai nori žmonėms apdumti akis. Lietuvis ne
nori nei nacių, nei bolševikų “globos”. Jis gali būti 
laisvas ir nepriklausomas. Lietuvis ir bus laisvas ir ne
priklausomas, nes savo kovomis ir ryžtingumu to nusi-

Jie bus išlaisvinti
Pranešimai gauti per Raudonąjį Kryžių kalba, jog 

kasdien mirtis ištinka Bataan herojus japonų nelais
vės kempėse. Jie yra naikinami ligų, nešvarumo, ap
leidimo ir prasto maisto.

Tų vyrų giminės yra susirūpinę jų būkle, ir nori, kad 
jų sūnūs ir broliai būtų išgelbėti. Bet japonai nepripa
žįsta, kad jų kareivių būtų nelaisvėje, todėl yra sunku 
su jais susikalbėti dėl išsikeitimo belaisviais. Tarptau
tinis neutralus Raud. Kryžius mažai ką gali pagelbėti, 
pristatant reikmenų į japonų belaisvių kempes.

Kaskart didėjant amerikiečių pasisekimams Pacifi- 
ke, tenka tikėti, kad Bataan herojai, kurie dar yra 
gyvi, bus gal būt neužilgo išlaisvinti.

Mūsų didžiausia pareiga prisidėti prie jų išlaisvini
mo, nes tai yra Amerikos pažiba ir pasididžiavimas.

Sicilijoje kovos eina prie galo
Vokiečių žinių agentūra DNB rugpiūčio 17 dieną pra

nešė, jog vokiečių ir italų kariuomenės apleido Siciliją.
DNB paskelbė: “Rugpiūčio 17 dieną anksti pasku

tinės vokiečių ir italų kariuomenės išsikėlė į Italijos 
žemę iš Sicilijos, kuri buvo Europos tvirtovė. Jie evo- 
kavo kartu su visomis reikmenimis.”

Balkanuose pasipylė sabotažo banga
Jugoslavijos partizanai metė šūkį, jog neturi tekti 

vokiečiams nei vieno kviečio grūdo. Ir gyvai yra tęsia
mi sabotažai Serbijoje, Montenegro, Bosnijos it Alba
nijos kai kuriose vietose.

e žiūrint to, sakoma, jog vokiečiai bando sutverti 
kroatų armiją iš 100,000 vyrų, kurie pavaduotu italų 
jėgas palei Dalmacijos pakrančius.

Tenka abejoti, kad kroatai gintų ašies interesus, nes 
visi akylus žmonės gerai pažįsta nacių tikslus ir no
rus. O nacių noras yra kitus laikyti pavergtais, neiš
skiriant nei kroatų. Naciai vieni nori būti ponais, o 
kitus laikyti pastumdėliais.

j •
Svarbi konferencija

Pittsbnrghe rugsėjo 2 ir 3 dienomis įvyks labai svar
bi Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija. Draugijos 
stropiai renka atstovus dalyvauti šioje konferencijoje. 
Tikimasi, kad konferencija bus gausi atstovais ir daly
viais, nes konferencijoje bus svarstomi klausimai la
bai didelės reikšmės.

Jei kuri draugija dar neišrinko atstovų į konferen
ciją, dabar pats laikas tai padaryti.

Konferencija vyksta labai svarbiu momentu, todėl 
tenka prie jos rimtai pasiruošti.

v K

Amerikos kariuomenė pramušė sau kelią į Messina 
rugpiūčio 17 dieną, ir Sicilijos kampanija, pradėta prieš 
38 dienas, jau reiškiasi virtuališkai prie pabaigos.

Trečioji divizija lieut. gen. George S. Patton, Sr., 
Jungtinių Valstybių 7-tos armijos, Messina. miesto pa
kraščius pasiekė pereito pirmadienio vakare 8 valandą.

Amerikiečiai ne tiktai įžygiavo triumfuojančiai į per
galę, bet taip, lenktyniaudami su britų aštuntąja ar
mija, pirmiau pasiekė Messina.

Pranešimai iš fronto sako, kad priešo pasipriešini
mas praktiškai imant jau baigės, nors dar keli atkak
lūs daliniai bandė silpninti sąjungininkų galutiną pa
žangą.

Amerikiečiai, britai ir kanadiečiai per 38 dienas pri
ėjo prie galutino laimėjimo Sicilijoje. Iš ašies rankų 
iškrito svarbus postas ginti Italiją. Dabar tenka lauk
ti sąjungininkų jėgas žengiant į dar didesnius žygius.

Brazilija greitai pradės gaminti _yisą artileriją, kaip 
Jungtinių Tautų sąjungininkė, dideliame naujame plie
no fabrike, Voltą Redonda.

Jau nebetoli “Draugo” piknikas, kuris įvyks Labor 
Day, rugsėjo 6 d., Vytauto parke. Jau daugelis grąži
no bonams gauti tikietas.

Jei kas galite aukokite savo kraują per Amerikos 
R. Kryžių Amerikos kareiviams, kurie lifeja kraują už 
šią šalį ir pavergti^ išlaisvinimą. A

Pulkininką Petraiti degino elektra 
ir norėjo sušaudyti

6tai, kolų "rojų" Rusijos komunistai 
buvo atnešę lietuviams Lietuvoje

(LKFSB) Iš Lietuves ga
vome žinių, .ką burėje per
kentėti pulk. Petraitis ir ki
ti patekę į kalėjimus žmo
nės. Kadangi Europos pa
dėtis nenusistovėjusi, tai 
dėl suprantamų priežasčių, 
pranešime kai kurių pavar
džių paduodamos tik pirmo
sios raidės ir pan.

Pulk Petraitį, žinomą ka
riškį, kelių knygų autorių, 
bolševikai areštavo 1940 m. 
gruodžio mėn. 24 d. (Kūeio- 
se), Alytuje. Jisai buvo kuo 
greičiausiai nuvežtas į Kau
ną. Buvo tuoj tardomas Ra- 
zausko ir Dtunkovo. Paso
dintas vienas 5-toj kamero
je. Ten arti buvo ir dau
giau lietuvių, jų tarpe Pet
ras Purvys, pulk. Rusteika 
ir PranckonieHė, vėliau su
šaudyti už Minsko. Vėlybes- 
niuose tardymuose pulk. Pet 
ruitį smarkiai sumušė gu
mine lazdele. Tardytojas 
Dunkovas parodė viską ži- 
njs ir pulk. Petraitis ėmė 
teisybę pasakoti, tik saugo
damasis nepasakyti ko ne
reikia ir kitų neišduoti. Ir 
vėl jis buvo smarkiai su
muštas, . taip, kad net pra
šėsi jį sušaudyti, ir daugiau 
nieko nesakė. Tada ėmė net 
jo nugarą deginti su elek
triniu prosu. Jam pats Dun
kovas paskaitė, ką žinąs:

“Lietuvoje veikia stambi 
kontrevolnrchre organizacija, 
vadovaujama pulk. Petrai
čio, kun. Prano P., studento 
K., žurnalisto Petro K. ir ki
tų.”

Kalėjime baisiai sumuš
tas ir iškankintas pulk. Pet
raitis jau turėjo pagundą 
nusižudyti, bet jam prisisap
navęs maj. Tomkus (bolše
vikų kalėjime miręs) ir žmo 
na, ir jį sudraudę. Nubudęs 
pasimeldžia, jaučiasi stip
rus ir gėdinasi nnsižttdymo 
rimties.

Kalėjimo vifšininkas Sie- 
mašfaa, kuris buvo tarnavęs 
jo pulke, įtaiso čiužinį. Ko
vo 7 d. pats Dunkovas pa
sigailėdamas perkelia į ben
drą 143-ją kamerą. Ten ran
do Lionginą, Petrą K. ir 
Vladą, o kiti taipgi dėl tos 
pat kaltės pasodinti. Neto
li sėdėjo ir prof. dr. Bistras, 
M. Lipčius, gen. Kurkaus- 
kas. Bistrą gerai traktavę, o 
Lipčių smarkiai mušę, taip
gi Praną P.

Į kamerą dar atvedė nau
jus draugus: aštuntos kla
sės mokinį Leoną, ketvirtos 
klasės ridkihį, — profeso
riaus sūnų Liudą ir aviaci
jos ptfsk. Vikčių. Krata. Pas 
vieną atranda pieštuką ir 
apysakaitę. Prisipažįsta. Pa
sodinamas į 94 kamerą. Ten 
sėdėjo aviacijos 
Stasys J., J o nas 
D./ (t politrukaa” 
ko, Vaclovai K.

Birželio 22 d.
karia. Sėdėdamas Kauno ka
lėjime pulk. Petraitis ir ki
ti girdi šauksmus. Nuteisia
mi mirti Vytautas Purvys, 
Petras Andriušis, Stepas 
Rusteika. Visus varo j au-

kapitonas 
G., Jonas 
Komišen-

prasideda

«• i
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tobusą ištrėmimui. Sargai 
dingę, taigi laužte laužia ka
lėjimo duris. Fabijonas S. 
sėdi drauge su kunigu Pet
raičiu. Meldžiasi į Mariją 
Krikšč. Pagalbą, jau nuteis
tas mirti. Nuvežtas į atski
rą kamerą, bet nepajėgia 
durų atrakinti ir lieka gy
vas.

Autobusu vežami iki Min
sko. Kalėjime buvę broliai 
kunigai Petraičiai priruošia 
visus išpažinties, ir visiems 
83 kaliniams duoda išriši
mą. ' '

Minską bombarduoja vo
kiečiai. Daug kas sugriauta, 
bet jų kamera sveika ir jie 
tą laiko 
ženklu.

Dangaus malonės

Šimtai 
rytus, ir 
išsiunčia 
do. Pasiekė Červenę: čia vi-

kalinių išvedami į 
vis po du kaliniu 
į mišką ir sušau-

są vilkstinę apšaudė vokie
čiai. Bolševikai liepė visiems 
sugulti ant kelio. Paskui j- 
sakė bėgti, o tuo pačiu bri
ku bolševikų sargybiniai pFa 
dėjo pliekti iš šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Kas kežės, 
tuoj ir krito. Kas galėjo, ri
tosi į griovį, arba, apstojus 
šaudyti, bėgo į mišką? Pet
raitis miške sutiko ir pulk. 
Juozą T. Pasisekė pabėgti 
nakties tamsoje broliams 
kunigams Petraičiams, pulk. 
Petraičiui, pulk. Antanui š., 
pulk. Juozui T., gimnazis
tui Jonui Z., Pranui Z., Vin
cui M. Visus kitus sušaudė.

Likusieji gyvi nuėjo į kol
chozus valgio ieškoti po ba- 
stymosi miškuose ir pelkė
se, kur maitinosi varlėmis 
ir šaknimis.

Frantui pasistūmėjus į ry
tus, tiems likusiems gyvais 
pavyko įsisprausti į trauki
nį ir iš Minsko nuvažiuoti 
į Baranovičius, o iš bėri pės
tiems į Lydą, kurią pasiekė 
1941 m. liepos 28 d., toliau 
jau vyko traukiniu į Vilnių, 
o iš čia pulk. Petraitis po 
baisių nuotykių grįžo į A- 
lytų.

IR KAPELIONAI SKALBIASI DRABUŽIUS

Vienas Kanados kariuomenės kapelionų — katalikų 
kun. Leo LeSage, kuris šiuo metu randasi Sicilijoj, laisvu 
laiku pats skalbiasi drabužius, šiltuose kraštuose, kaip 
Afrikoj, taip ir Sicilijoj, drabužiai greit džiūsta. Išskal
bus ir padžiovus drabužius, kol kapelionas nusiskuta barz
dą, drabužiai jau esti sausi. Atvaizde matome, kaip ką- 
pęhopas yra prie stulpo prisirišęs veidrodį barzdai skusti.

(Canadian Army Photo)
„. . .............................................................................. ...................... , . —-
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Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ?aTfma. Ir jus s*VO Jtp- 
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velC Furniture Kompani
jai. Jie PER-

’ DIRBS ir pa
darys jj kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
gaiS-

• • •

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

I

SPRINOSAI jutų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabSr tokių jata 
negautumėt

AUKŠ
ČIAI?
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Litluvių Improve 
ment Politikos 
klubo veikimo

Cicero. — šis klubas
kė susirinkimą rugp. 10 d. 
Susirinkimas buvo neskait
lingas, nes /vasarą papras
tai susirinkimai esti neskait
lingi.

Neatsilankius pirm. J. F. 
Kimbarkui, susirinkimą ati
darė vice pirm. J. Arieška..

Perskaičius protokolą pus 
metinio susirinkimo, pirmiau 
šiai išklausyta koresponden
cija. Pirmas laiškas buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
kviečiant klubą dalyvauti 
konferencijoj, rugsėjo 2 ir 
3 dd., Pittsburgh, Pa. Laiš
kas priimtas, bet priėjus 
prie rinkimo atstovo pasiro
dė, kad neatsirado galinčių 
važiuoti. Vieni dirba karo 
pramonėj, o kiti turi daug 
darbo apie nuosavybes. To
dėl nutarta konferenciją pa
sveikinti ir pasiųsti $5 au
kų.

Kitas laiškas buvo Lab
darių Sąjungos centro kvie
čiantis į 
rugsėjo 5 
Prisiųsta 
nupirkta.

Komisijų raportų kaip ir 
nebuvo, nes šiuo laiku vi-1 
soks veikimas kaip ir susto
jęs. Miestelio ir mokyklų 
trustisai nelaiko susirinki
mų.

Buvo pora rimtų skundų. 
Vienas, kad jau metai, kaip
_________________________

rudeninį pikniką, 
d., labdarių ūky. 
serija 12 tikietų

14-to gatvėj sudėjo srutų 
dūdas, šaligatvius, o pati 
gatvė dar tebėra nesutvar
kyta. Kitas, kas link pradė
jimo veisti vištas. Nors mies 
telio taryba yra pravedus į- 
statymą, kad miestely ne
valia vištų laikyti, bet kaip 
kas to įstatymo nesilaiko. 
Išrinkta komisija, kad spaus 
tų valdininkus minėtiems da 
lykams sutvarkyti.

Finansų komisija pranešė, 
kad karo bonas jau nupirk
tas .už $100.00. Buvęs

Įvairūs įvykiai mieste
— Ulinois valstybė 125 

metų sukaktį nuo įsišteigi- 
mo minės šįmet gruodžio 6 
dieną.

— Virginia Duffy, 13 mie
tų amžiaus, iš Chicago, va
kar buvo solistė kareivių 
programoj Camp Grant, 
Rockford, UI.

— Beatriče Charles, 24 
m. amž., 860 Hudson Avė., 
nuvykus atlankyti savo drau 

j ges 1340 N. Clark St., krito 
negyva nuo širdies ligos.

minklui atidengti perkirps Į 
Illinois gub. Green.

— Mrs. Gisella Pollack. 
63 m. amž., gyvenusi 370f 
Sheffield Avė. mirė Ravens- 
wood ligoninėj. Ji žymi tuo. 
kad išaugino penkias dūk 
teris ir trylika sūnų, iš ku 
rių trys kariuomenėje.

----------------------------------- - , —.i ■ - i

At

— Chicago buvusių but- 
tegerių karalius Al Kapone 
sunkiai serga savo vasarna
myje šalę Mercier, Wis. Iš
ėmus šeimą ir giminę, prie 
jo nieko daugiau nepralei
džiama. Buvo iškilęs kaip; 
sakalas, dabar — vabalo vie
toj.

— Nauju maisto kariu-o- Išlipus eiti į rytus vieną blo- 
menei direktorium Chicago 
Ouartermaster Depot’e pa
skirtas čikagietis Lieut. C u!. 
John J. Madigan. Pirmam 
pasauliniam kare J. J. Ma
digan Amerikos kariuome
nėj buvo “private”.

ką ir pasukti po dešinei iki 
daržo No. 33.

Bus skanaus užkandžio ii 
gėrimo.

11- - - - --- -*■-* . -. - - »

Didžiausia Lietuvių Į 

Jewelry Krautuvė i

Kvietimas
l

North Side. — Šv. Myko
lo parapijos išvažiavimas 
bus sekmadienį, rugp. 22 d. 
į Jefferson miškus. Prašo-' 
me įsidėmėti vietą. Center- 
Avė. važiuojant į šiaurę. 
Reikia pervažiuot Dės 
Plaines upės tiltą ir tada 
yra kelelis į rytus, kuris ve
da ir į mūsų parapijos pik
niką. Labai graži vieta, o 
mes ten visų lauksime.

— Serg. L. Gladden iš 
Matton, IU., paliuosuotas 
tam tikram laikui iš kariuo
menės, kad surastų savo 13 
metų sūnų Chicagoj. Jis at
vyko pas savo tetą Mrs. Ma- 
rian Server, 4437 Dover St., 
ir dingo. Vaikas yra 5 pėdų 
ir 7 colių aukščio ir sveria 
128 svarus.

i

PIRKITE KARO BONUS! ‘

Klebonas ir Komitetas

— Chicago priemiestis — 
Maywood ruošias didelėms 
iškilmėms — atidengimui 
garbės sąrašo dviejų tūks
tančių vyrų ir moterų tar
naujančių kariuomenėj. Iš
kilmės bus Bataan dieną, 
rugsėjo 13 d. Kaspiną pa-■ , -

Prašome visų seselių prie- 
telių atvažiuoti, smagiai lai
ką praleisti ir gražų darbą 
paremti. Lauksime visų.

Trokas išvažiuos nuo pir
mininkės A. Auksutienės na- 

I mų, 3438 Lowe Avė., 11 va
landą ryto. Nuvežimas ir 
parvežimas 25c. Rengėjos

II VI |V1 |

Nuoširdžiai 
kviečiame

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus išvažiavimas-pi 
knikas įvyks sekmadienį 
rugp. 22 d., Ryans Woods, 
87th ir Western Avė.

Važiuoti reikia Western 
Avė. gatvėkariu iki 87 St,

Sęjungietes siunčia , 
delegatę

Moterų Sąjungos 54 kuo
pos nepaprastas (ekstra) 
susirinkimas įvyko rugp. 15 
d., Šv. Jurgio parap. mokyk
loje. Į susirinkimą atsilan
kė skaitlingai narių, nes ma
tė reikalą ir svarbą šio su
sirinkimo.

Buvo tariamasi dėl siun
timo delegatės į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, kuri 
įvyks rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis, Pittsburgh, Pa. Atsto
ve išrinkta M. Kasevičienė. 
Be to, nutarta pasiųsti ir 
aukų.

Detroite randasi daug 
draugijų ir organizaeijų sky 
rių. Būtų labai gera, kad 
kiekviena pasiųstų nors po 
vieną atstovą.

Visi turime dirbti išvien.
Pirm. J. H. M.

A
antanAs Paulius

Mir® rugp. 16 d., 1943 m., 
2:15 vai. ryte, sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Žvingių par., 
Laumtiriu ka.nto. Amerikoj iš
gyveno 45 metui.

PaHko dideliame nuliūdime: 
2 brol-sūnus — Joną Raulį ir 
jo moterį EtzbKtą ir Kazimie
rą Paulį ir jo moterį Sopilie; 
2 brol-dukteris — Barborą Lin- 
džienę ir jos vyrą Vincentą ir 
Domtc&.ę Kungienę ir jos vy
rą. Vincentą; 2 sėsėrs dukte
ris — Kunigundą Jotkienę ir 
jos vyią Edvardą ir Oną Jo
nelis ir jos vyrą; ir visų jų 
šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
. Eudeikio koplyčioje, 4332 So. 

Cal.fornta Avė. Laidotuves į- 
vyks ketvirtad., įugp. 19 d.,-
1943 m. Iš koplyčios 3:30 vai. 
ryto bus atlydė t is j Nekalto 
Prasidėjimo švenčiausios Pa
nelės parap. bažnyčią, kuiiojė 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio r/lelą.. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazmiero 
kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brol-Sūnūs, Brol- 
Dtflttėrys, Sesers Drfkterys ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius John 
Eūdeikis, Tei. Yards 1741

Jeigu žmonės tave apkal
binėja, gyvenk taip, kad 
jiems nieks netikėtų. (Pla- 
ton)

I-

i

i

AA

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.

Radio Programai leidžiami 
Budrik-o Krautuvės per 14 metų: 
WC'FL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda. x

, PIRKITE KARO BONUS!

PACHANKIS PAMINKLAI
PfcTEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
MeniSki, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

* ~

T] 2 P 2 « Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
•'-'AaUZkll Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

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

PVT. LOUIS
BALSEVIČIUS

Gyveno; 718 West 31st St.

Mirė Rugp. 15 d. 1943 m., su
laukęs 34 metų, amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus L-ouis Jr. ir Charles 
John; motinėlę Petronėlę’Bal- 
sevičienę; brolį Joną. Balsevi
čių, ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
Lamb Funeral Home, 
West 31st St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugp. 21 d. 1943 m. Iš kop
lyčios 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas į St. Itavid’s parapi
jos bažnyčią, 32ndzir Emerald 
Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Ho- 
ly Cross kapines Racine, Wis.

N uoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę;
Sūnūs, Motina, Brolis 

ir Giminės.

Laidot. direktorius: Blake- 
Lamb, Telefonas Victory 1158.

iBudriko Moderniška KrautuvS

j

giminių,

Blake-
712

JOHN A. KASS 
JETYELRT — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Tifone: LAFAYETTE 8017

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

• I ■

APROKAV7MAS 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.

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

A.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
3313 L1LLAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
rbones lAKDs 1136-3M

2314 WEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. I08th ST. 
18756 S. MICHIGAN AVĖ.

—. i ■ r- i >

/ z

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 80. CAL1FUKN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3572

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STttELj Phone YARDS 0781

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 2515 

TeL PULLMAN 1270

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktas 
už PRIENA- 
MIAU SI AS • 
KAINAS.
Turine didelį 

p 8 b i f inkizną
Ingtrumntų, Muzi- 

kaližku Knygų, Stygų, Rekor
dų ir Htų visokių muzikalių 
daiktų.

rainom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas a Muzikalius Instrumen
tus.

los. F. Mrik, hc.
3241 So. Mitai Si.
Tel. Calumet 7237—4591

f

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

\

PER8ONALIZED MEM0RIAL8 AT NO ADDITIONAL CO8T!
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THĖ FAJ1OUS MONfELĖO GRANITE
Ylost Beantiful—Most Eailuring—Ktrongest—Best In The Workl. 

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

JOHN W. PACHANKIS
į —THE LITHUANIAN MONUMENT’ MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvitftaė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. W«shl>agtOn Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HKRMTTAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pbmad h-Ketvtrtad. vak. 

ii stoties WGES (1300), su Povilu telttateru.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South Mth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142 

tarnlMnree yf* gfeitaA, mandagus Ir 
finansiškam stoviui prieinamas.

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

Telephone YARDS 1410

Split by PDF Splitter
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Trečioji racionavimo knygelė Įsigalio
ja rugsėjo 12 dieną, 1943 metais

Washington, D. C. — Ci
viliniai gyventojai galės pra
dėti naudoti War Ration 
Book 3 rugsėjo 12 dieną 
pirkti mėsai, sviestui, rieba
lams, aliejui ir racionuoto 
pieno produktams. Apie tai 
pranešė Kainų administraci
jos ofisas rugpiūčio 16 die
ną.

Pranešama, jog rudos 
s tampos A, naujose knyge
lėse, įsigalioja rugsėjo 12 
dieną, kitos stampos rudo
sios serijos įsigalioja kiek
vieną sekantį sekmadienį. 
Stampos A ir B baigiasi 
spalių 2 dieną, o C, D, E ir 
F baigiasi spalių 30 dieną.

Ta pačia proga OPA pra
neša apie galiojančias datas 
dėl raudonųjų X, Y ir Z 
štampų, paskutinių raudo
nos serijos štampų, antroje 
racionavimo knygelėje. X 
stampos įsigalioja rugpiūčio

22 dieną, o Y ir Z stampos 
įsigalioja sekančiais sekma
dieniais ir baigiasi spalių 2 
dieną.

Tarp rugsėjo 12 dienos ir 
spalių 2 dienos raudonos ir 
rudos stampos galima nau
doti pirkimui.

Atnaujintoji knyga No. 3 
turi racionavimo štampų 
vertę tokią, kokią turėjo pir
moji ir antroji knyga.

OPA nepranešė dėl kitų 
štampų vartojimo trečioje 
knygelėje. Bet viena serija 
bus naudojama kenuotam 
ir procesuotam maistui, kai 
mėlynos stampos antroje 
knygelėje išsibaigs.

Pirmoji knygelė bus tęsia
ma vartoti dėl batų raciona
vimo, ir OPA planuoja iš
leisti naujas kuponų knyge
les dėl gazolino racionavi

i i

Pagal naują įstatymą ke
turi U. S. Coast guard ofi- 
cieriai gavo Commodore 
laipsnį. Tarp jų yra katali
kas oficieris, Commodore 
Philip F. Roąch (kairėje), 
iš 12-to laivyno distrįkto, 
San Francisco. Dešinėje yra 
pasižymėjęs laivyno kovose 
katalikas oficieris Edward 
Joseph Moran, kuris gavo

laivyno kryžių ir buvo pa
keltas į commodore laipsnį.

dovanas i užjūri

mo.

lakūną nuo paskendimo
Dixon, UI. — Raudonplau

kis Jackie Schuler nori būt; 
pilotu. Jis atydžiai klausės, 
Lai jo tėvas pasakoje apie 
' Jimmy” Doolittle skrajoji
mus pareitame kare Jackie 
pereiga pirmadienį (rugpiū
čio 16 d.) papas akojo savo 
tėvui, kaip jis išgc.fcėjo pilo- 

' to gyvybę šiame kare.
Tai įvyko, kai armijos 

stebėjimo lėktuvas, iš Scoot 
Field, UI., sudužo Rock upės 
viduryje. Trylikos metų am
žiaus Jackie tuojau įšoko į 
savo tėvo motorinį laivą ir 
greitai bėgo prie lėktuvo pi
loto Staff Sgt. Caroll 
Counts. 22 metų, iš Little 
Mountain, S. C.

Trylikos metų jaunuolis 
įtraukė Sgt. Counts į savo 
laivelį ir greitai skubėjo į 
krantą. Sgt. Counts buvo są
monėje, bet gerokai nusil
pęs. Piknikieriai tuojau la
kūną nugabeno į ligoninę. 
Gydytojai pareiškė, jog Sgt. 
Counts kraujo spaudimas

buvo žemas ir galimas daly
kas, jog būtų paskendęs, jei 
Jackie nebūtų veikęs sku
biai ir greitai. Jackie pasa
kė:

“Jis butų išsigelbėjęs ir i 
be manęs.”----------- I
B ir C gazolino knyge
lės baigiasi 
rugsėjo 1 dieną

Raymond S. McKeough. 
regionalinis kainų adminis
tracijos direktorius, pereitą 
pirmadienį pranešė, jog vi
sos B ir C gazolino raciona
vimo knygelės turi būti pa
keistos prieš rugsėjo 1 die
ną ir dabar vartojamos kny
gelės pasibaigs tuo pačiu 
laiku.

Daugelis B ir C kortelių 
savininkų gavo naujas kny
geles nuo liepos 22 dienos, 
kada pirmos knygelės išsi
baigė; tos taip pat turi būti 
pakeistos prieš rugsėjo 1 

. dieną.

Kareiviai dingę karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
16 dieną paskelbė 231 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie 
dingę keturiuose karo fron
tuose. šeši vyrai dingusiųjų 
sąraše yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

į Lavinami katalikai 
misi jonieriai

Londonas. — Nors ir ka
ras, bet katalikai misijonie
riai Anglijoje yra lavinami, 
šeši jauni kunigai neseniai 
buvo paskirti misijoms ir 
pasiųsti į Nigeria, Sierra 
Leone, Mauritius ir Kiliman- 
garo postus.

Kalėdinių dovanų siunti
mas į užjūrį šiais metais yra 
taip nustatytas. Nuo rugsė
jo 15 dienos iki spalių 15 
dienos galima siųsti Kalėdi
nes dovanas armijos asme
nims. O nuo rugsėjo 15 die
nos iki lapkričio 1 dienos 
galima siųsti Kalėdines do
vanas tiems asmenims, ku
rie tarnauja navy, marine 
corps ir coast guard.

Laike pažymėto periodo 
nereikia laiško parodyti to 
asmens, kuriam yra siunčia
mas siuntinys.

Galima siųsti tam pačiam 
asmeniui per savaitę vieną 
siuntinį.

Kalėdinės dovanos siun- 
1 čiamos į užjūrį (įskaitant ir 
Alaską) turi būti nesunkes
nės kaip penki svarai; siun
tinio ilgumas turi būti ne 
ilgesnis kaip 15 colių, arba 
36 coliai ilgio ir storio kom
binuotai.

Via and in care post- 
master, New Orleans, La., 
33 centai.

Via and in care post- 
master, Miami, Fla., 40 cen
tų.

Via and in care post- 
master, Presąue Isle, Me., 
40 centų.

Via and in care post- 
master, Seattle, Wash., 50 
centų.
t

Via and in care post- 
master, San Francisco, Cal., 
59 centai.

Nelaimė
Viena mailė į pietus nuo 

Wauconda, Lake akuntėje, 
pereito sekmadienio vakare, 
dviejų automobilių susidūri
me žuvo 28 metų vyras ir 
dešimt kitų asmenų buvo 
sužeista. Du sunkiai sužeis- I
ti.

Trečiadienis, rugp. 18, 1943

Visi pakietai turi būti ge- — Anthony Manlęy, 9 me 
rai surišti ir teisingai už- tų amž., 6355 S. May St., 
adresuoti. . praeitą šeštadienį negrįžus

Penkių svarų siunčiami namo iš žaismavietės, ant 
Kalėdiniai siuntiniai į užjūrį rytojaus policija jo lavoną 
iš Chicagos kaštuoja: rado Jackson parko kūdro-

Via and in care post- je. * 
master New York City, 33 ' ---------------------
centai. Pirkite U. S. Karo Bonus

$500.00

WAR
u. s.

per

GRĮŽO UNIVERSITETAN

Kun. Francis P. Goodall, 
CSC, per dešimtį metų bu
vęs šv. Kryžiaus misionie
rių prokuratorium Dacca, 
Indijoj, diecezijos ir redak
torius “The Begalese”, sa
vo vyresnybės pakviestas 
namo profesoriaus parei
goms Notre Dame universi
tete. (NCWC).

Patarimai ūkininkams
Karo Mėsos Taryba šio-: 

mis dienomis išleido prane
šimą Jungt. Amerikos Vals
tybių ūkininkams. Karo Mė
sos Taryba pataria, kad ūki
ninkai į turgų kiaules pri
statytų tuo laiku, kai jos pa
siekia reikiamą užaugimą 
skerdimui. Ūkininkams pa
tariama, kad jie nelauktų, 
kol kiaulės nutukę, atsieks 
didelį svorį.

Karo Mėsos Taryba sako, 
jog ankstyvas kiaulių gabe
nimas į turgų (marketą) su
taupo javus ir suteikia 
sklandesnį mėsos parūpini- 
mą. *

x

t

— Iš transportinio gara
žo, 482 Canalport Avė., va
gys pavogė 17 dėžių muilo. 
Policija dabar ieško “nusi
praususių” vagių.

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

VYTAUTO PARKE

X Kun. dr. J. Vaškas, M, 
I.C., vakar grįžo Chicagon 
iš Kunigų Vienybės seimo. 
Prelatas M. Krušas žada 
grįžti šiandie, kun. Ig. Al- 
bavičius dar pasiliko Rytuo
se trumpam poilsiui.

X Amerikos Lietuvių Po
litikos klubas Brighton Par
ke įgaliojo N. Klimą atsto
vauti tą klubą Amer. Lietu
vių Konferencijoj ir pasky
rė aukų $5.

X Agota Massock, šiomis 
dienomis grįžo į Spring Val- 
ley, DI. Ji smagiai atosto
gavo Chicagoj pas savo duk
terį Mrs. John W. Pachan
kis.

X Marijona Gabrienė, 
1640 N. Leavitt St., sunkiai 
serga ir guli North Chicago 
ligoninėj. Kambario No. 512. 
Ji labai norėjo pasidarbuo
ti “Draugo” pikniko tikietų 
platinime, tačiau liga tuos 
norus sugriovė.

X Steponas Straukas, bu
vęs “Draugo” spaustuvės 
darbininkas, praeitą šešta
dienį susituokė su Catherine 
Rogowski. šliūbas buvo Šv. 
Adalberto bažnyčioje, 1650 
West 17 St.

X Pranas Morkūnas, USA 
Amgot kareivis, brolis kun. 
A. Morkūno, MIC., ir kazi- 
mierietės sesers M. Pulkeri- 
jos, praeitą savaitę įstojo 
į Chicago universitetą. Jis 
yra kilęs iš Worcester, Mass.

X Aleksas Budris, senas 
Bridgeporto gyventojas ir 
veikėjas, turįs bučemės ir 
grosemės biznį adresu 940 

i W. 33rd St., guli Šv. Kry- 
. žiaus ligoninėj po operaci- 

1 jos. Kambario No. 327.
X Povilas Jocis, buvęs 

Aušros Vartų parapijos ir 
Vyčių Chicago. apskrities 
chorų narys, tarnaująs ka
riuomenėj, džiaugiasi “Drau 
gu”, kurį jis kasdien gau
na. Sako, skaitydamas dien
raštį viską žinau, kas deda
si Chicagoj.

X Kun. Al. Kazlauskui, 
pranciškonui, pagerbti va- 

I kare dalyvavo apie 200 sve
čių. Kalbas pasakė kun. A. 
Briška ir kun. šaulinskas. 
Meninę programą išpildė S. 
Mickevičienė iš Brighton 
Park, giminaitė kun. pran
ciškono. Jai akomp. Metri- 
kienė. Programos vedėju bu
vo V. Rėkus.

X Jonas M. Lucas, ma
žiausias visam pasaulyje lie
tu vis-patriotas, šiandie (rug
piūčio 18) švenčia gimtadie
nį — ne bet kokį, bet 65-jį. 
Jis yra keturių pėdų aukš
čio ir sveria 88 svarus. Pa
žymėtina, kad galvoje dar 
neturi nei vieno žilo plauko, 
o dantys taip pat tebėra vi
si sveiki. Jis yra matęs daug 
pasaulio ir turėjęs įvairių 
pergyvenimų. Dabar yra pa
siuntiniu vyriausio gydyto
jo Oak Forest Institution. 
Nežiūrint tokio amžiaus, y- 
ra sveikas ir vikrus.
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