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

—Abraham Lincoln
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OKUPAVO DAR 13 MIESTU SICILIJOJE
Sąjungininkai užėmė Mubo bazę

Amerikiečiai artinasi prie Mundos
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, pietų Pacifike, liepos 16. 

—Amerikiečių ir australiečių kariuomenės šiandien užė
mė japonų bazę Muboje. Naudodami pačių japonų sugal
votą taktiką, sąjungininkų kareiviai apėjo šią japonų ba
zę, ir užpuolė juos iš užpakalio. 950 japonų buvo užmušta.

Staigus užėmimas Mubos atidarė kelią sąjungininkams 
pulti Salamaua lėktuvų bazę 12 mylių į šiaurę. Kartu su 
šiuo laimėjimu, buvo praneš 
ta ir apie didelius laimėji
mus ore.

Iš 89 japonų lėktuvų, ku
rie puolė sąjungininkus ant 
Rendova salos, 45 buvo nu
mušti. New Georgia saloje 
amerikiečiai priėjo dar 'ar
čiau prie Mundos, didžiau
sios ir svarbiausios japonų 
lėktuvų bazės Solomonuose.

Generolo MacArthur ko
munikate sakoma, kad są
jungininkai jau pribaigė 
visą japonų priešinimąsi, ir 
dabar spaudžia Komiat.um. 
penkias mylias nuo Salama
ua. Sąjungininkų nuostoliai 
nebuvę dideli.

Amerikiečių artilerija va
kar sudaužė keturias priešo 
patrankas prie Mundos. Dar 
vienas japonų puolimas bu
vo atremtas ir amerikiečiai 
per džiungles žygiuoja vis

I

i

arčiau tos japonų pozicijos.
Vandenyse aukščiau Mun 

dos lengvieji bomberiai ata
kavo japonų laivus. Vienas 
prekybinis laivas buvo nu
skandintas, antras padeg
tas, du kariuomenės iškėli
mui laivai nuskandinti ir 
trečias padegtas ir paliktas 
beskęstant.

Pranešimas toliau pasa
ko, kad antram karo laivų 
susirėmime Kula įlankoj 
Amerikos destrojerta Gwin 
buvo smarkiai sužalotas ir 
nuskendo. Liepos 5 buvo 
nuskandintas JAV laivas 
Strong ir liepos 6, pirmoj 
jūros kovoj Kula įlankoj, 
buvo nuskandintas krūzeris 
Helena, Per tuos du laivų 
susirėmimus japonai prara
do mažiausiai 13, o gal net 
17 krūzerių ir destrojerių.

GREITAI VYKSTA SICILIJOS UŽĖMIMAS
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Paėmimas septynių ašies airportų, apsupimas keturių miestų ir bombardavimas 
Messina uosto rodo, jog sąjungininkų armi jos sėkmingai užkariauja Siciliją.

Messina ir Naples miestai griuvėsiuos
WASHINGTON, liepos 16. — Italams šiandien buvo

s.u

Atakuotos italu ir 
prancūzu dirbtuvės

LONDONAS, liepos 16.— 
Halifax bomberiai atakavo 
Peugeot motorų dirbtuves 
Montbeliarde, šiaurės Pran
cūzijoj. Tose dirbtuvėse bu
vo statomi dviejų tonų sunk 
vežimiai. SaMoma ten 
10,000 darbininkų ir 
pastatoma tarp 6,000 
000 trokų per metus.

Lancaster bomberiai skri
do virš Alpų kalnų, kad pa
siekti elektros jėgos išdirbi- 
mo stotis Italijoj. Vietų var
dai nebuvo pranešime mi
nėti. Septyni bomberiai ne- 
grįžę.

dirbo 
buvo 
ir 8,-

l Arkivyskupas padeda 
moterų prirašyme

CHICAGO, liepos 16. — 
Chicagos Arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch šiandien 
prisidėjo prie vajaus prira
šyti daugiau moterų įvai
rioms tarnyboms su Wacs. 
Waves, Spars ir Marine 
Corps auxiliaries.

Savo laiške, adresuotam 
Generolui Joseph E. Bar
zynski, Arkivyskupas pa-1 
reiškė, kad nors moterys 
vis pasitarnaudavo karo 
metu, bet šių dienų didelė, 
kariuomenių mechanizacija | 
ir didelis vyrų trūkumas, 
sudarė naujas .užduotis mo
terims karo metu.

Rusai is naujo puolė vokie- paskelbtas reikalavimas nuversti savo vadus ir daryti 
eius is punktų 37 mylias i nukent5ti mo inva2ijo/ir vi.
šiaurę ir 25 my i»a jrytus suotino karo pačioj Italijoj. “Mirkite už Mussolini 
nuo Ore!, ir pavart desimta HltlerĮ,-ar gyvenkite už Italiją ir už civilizaciją.” 
vokiečių divizijų j miskus 
ir laukus. Kitos sovietų di- Tokį tai pranešimą Italijos žmonėms padarė Amerikos 
vizijos laikė vokiečius ant Prezidentas ir Anglijos Premjeras. Sąjungininkų lėktuvai 
vietos Belgorod fronte, 165 Sicilijoj ir Italijoj išmetė 
mylias į pietus, ir atmetė milijonus lapelių, kuriuose 
visus nacių puolimus. buvo atspausdintas tas pa

reiškimas.

ir

Anglu kariuomenė atmušė nacius
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 16. 

—Per dvidešimts keturias valandas sąjungininkų lėktu
vai iš šiaurės Afrikos bombardavo Naples, Italijos didžiu
lį uostą, iš kur ašies kariuomenės ir karo reikmenys buvo 
pristatomos į Siciliją. Naples šiandien paskendęs dūmuose 
ir griuvėsiuose. Didžiosios bomberių atakos padegė visą 
Naples miestą. Liepsnos ir -

bombardavimo dienos ir nak 
ties metu. Amerikiečių di
dieji bombanešiai atakavo 
tą miestą dienos metu, o 
nakties metu anglų didieji 
lėktuvai mėtė ant 
bas.

Kavos racionavimas 
baigsis rugpjūčio 11

WASHINGTON, liepos 16. 
—Kainų administracijos ofi 
cialai šiandien pranašavo 
kad kavo3 racionavimas bai 
gsis pirm rugpjūčio 11 d., ir 
kad užteksią kavos kiekvie
nam Amerikos gyventojui 
gerti, kiek tik jos norės.

Amerikoje dabar randasi 
užtektinai kavos, kad nu
traukti jos racionavimą 
Tiktai nauji submarinų veik 
smai Karibijos jūroj pratę 
stų kavos racionavimą.

Prezidentas Roosevelt ne
senai pareiškė, kad pasise 
kus kovai prieš submarinur 
būsią galima panaikinti ka
vos ir cukraus racionavimą 
OPA jaučia, tačiau, kad 
kiek -liečia cukrų, Preziden
tas buvęs per daug optimis
tiškas.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Amerikos ka-
I

I

SICILIJA. — Sąjunginin
kų kariuomenes užėmė dar 
tryliką miestų.

KIŠKA. —
ro laivas dar kartą bombar
davo japonų 
Kiškoje.

EUROPA. — Pranešama, 
kad Viduržemio jūron su-, 
plaukę daug sąjungininkų 
karo laivų. Įvairūs sluoks
niai spėja, kad tai reiškia 
ruošimąsi pulti Europą.

LONDONAS. — JAV ka
ro sekretorius Stimsonas 
spaudos konferencijai pa
reiškė, kad Amerika turinti 
didžiausią gerai Išlavintą 
kariuomenę savo istorijoj, 
ir yra pasiruošusi šį karą 
greit baigti.

įsistiprinimą

__ L"

ORAS
Bus lietaus prieš pietus.

Anot rusų pranešimų, na
ciai praradę 3,052 tankus, 
1,686 lėktuvus, ir 54,000 ka
reivių per dvyliką dienų.

Vokiečių komunikatas vis 
dar vadino rusų ofensyvą 
atakomis, bet sakė, kad ru
sai varosi 90 mylių frontu 
tarpe Orei ir Sukninichi. 
Berlyno radio pranešimu, 
buvo sunaikinta 530 rusų 
tankai ir 49 lėktuvai.

Anot rusų nelaisvėn su
imto Ober-Leit. Hans Fran- 
kenfeld, kuris pasidavė su
visais kareiviais tą dieną, t v
kuomet prasidėjo Sicilijos Martinikas žada 
invazija, vokiečiai pralai
mėję karą prieš rusus Orei 
fronte, kur rusai pradėję 
savo didžiąją ofensyvą. Jis

I

okupavimo, 
nepasiduos

tarpe kitko

Atsišaukime aiškiai grą- 
sinama invazija pačiai Ita
lijai, veikiausiai tuoj po ga
lutino Sicilijos 
jeigu Italija 
pirm tai.

Pareiškime
rašoma, kad sudėtinės Ame
rikos ir Anglijos jėgos neša 
karą į Italijos teritoriją. E- 
są, tai rezultatas nevykusios 
Italijos vadovybės, kuri pa
vergė Italiją ir italų tautą 
bendradarbiavimui su Vo- I

kietija, žmonių ir teisių nai
kintoja.

Mussolinis kaltinamas į- 
vėlimu Italijos karan, ka
dangi jis manęs, kad Vokie
tija karą jau laimėjusi. Nu
rodoma Italijos kariams, 
jog jie kovoja ne už Italiją, 
bet už Vokietiją. Šiandien 
Vokietijos viltys užkariau
ti pasaulį nuėjo vėjais.

Pareiškimas baigiamas at 
sišaukimu į italus dabar 
pasirinkti kelią—mirti už 
Mussolinį ir Hitlerį, ar gy
venti už Italiją ir civilizaci
ją

dūmai kilo suvirs 20,000 pė
dų virš miesto.

Kaip tik dieną anksčiau 
toks pat neperstojantis bom 
bardavimas pavertė - Messi
na, didįjį Sicilijos uostą 
prie Italijos pakraščio, į 
griuvėsius. Buvo sugriauta 
ir sudeginta plotas dviejų 
mylių ilgumo ir vienos my-.| 
lios platumo. Tad ašis jau 
nebegali naudotis tais dviem 
uostais, kurie ašiai taip^rei- 
k alingi pristatymui dau
giau kareivių Sicilijos ap-; 
gynimui.

Sąjungininkų leng v i e j i j 
bomberiai 
pozicijas 
Jie puola 
linijas ir 
nius. Sąjungininkų 
menėms žygiuojant pirmyn 
į Siciliją, jų lėktuvai skren
da virš jų ir saugoja juos i esanti bejėgė jūroje ir nie- 
nuo priešo lėktuvų atakų.! 
Šešiolika ašies lėktuvų bu
vo nušauta dienos metu, o 
sąjungininkai prarado sep
tynis lėktuvus.

Sąjungininkų lėktuvai ata 
kuoja ne vien Sicilijoj, bet 
vis giliau puola ašies įsistip 
rinimus pačioj Italijoj.

Naples labai nukentėjo 
nuo sąjungininkų didelio' ma prie Catanijos.

atakavo priešų 
visoje Italijoje, 
ašies susisiekimo 
amunicijos krovi- 

kariuo-

jo bom-

štabo vė-
Anglijos

Sąjungininkams 
liausiu pranešimu, 
aštuntoji armija vis žygiuo
ja pirmyn Catanla lauku, 
nežiūrint didelio pasiprieši
nimo iš Herman Goering 
nacių divizijos.

Tuo vardu nacių divizi
ja prieš kelias dienas buvo 
amerikiečių atmušta, Mano
ma, kad dabartinioji Her
man Goering divizija yra 
naujai suorganizuota ir jai 
duotas tas pats vardas.

Šiuo laiku jau suimta su- 
virš 20,000 ašies kariuome
nės nelaisvėn. Ašis pasirodė

ku būdu negali sulaikyti 
sąjungininkų karo laivus, 
kurie priplaukia prie pat 
Sicilijos ir apšaudo priešų 
pozicijas savo didžiosiomis 
kanuolėmis.

Romos radio sakė, kad 
tikroji ir didžioji kova .už 
Siciliją tuoj prasidės. Tos 
kovos pradžia jau numato-

Trys plėšikai 
sąjungininkams padėti pagrobė $8,900 

PORT-DE-FRANCE, Mar-i 
tinikas, liepos 16. — Henri-

, naujas 
Martiniko gubernat orius, 
šiandien tvirtino, kad jo ad
ministracija visomis išgalė- 

Rusų maršalas Stalinas mis padėsianti sąjungininkų 
aplankė frontą, apžiūrėji- karo pastangoms, 
mui rusų kareivių, kurie bu
vę specialiai šiam žygiui karinės ir laivyno jėgos pri- 
išlavinti. sidėsiančios prie sąjungi

ninkų, Hoppenot sakė šis rei 
LONDONAS, liepos 16.— kalas dar nebuvo svarsto- 

DNB, vokiečių žinių agen- mas, bet jis manąs, kad visi 
tūros pranešimu per Berly- pasiryžę kuo tik galima pri- 
no radio, po didelio artile- sidėti prie laimėjimo, 
rijos apšaudymo Šį rytą 
rusų kariuomenė atakavus 
apylinkėje prie Leningrado.

Maskvos pranešimas sa
kė rusai dasivarę Iki 15 my
lių nuo OreL

sakėsi žinąs, kad Vokietija Etienne Hoppenot,
pralaimėsianti, tik nežino 
ar tai bus per du mėnesius, 
ar per šešis mėnesius.

Paklaustas ar prancūzų

Admirolas Georgės Rob- 
ert, maršalo Petain paskir
tas Martiniko gubernato
rium, jau apleido salą ir da
bar gyvena ant karinio lai
vo uoste.

/

CHICAGO, liepos 16. — 
Trys piktadariai šiandien 
užpuolė Ravensvvood pinigų 
keitimo agentūrą, penkias 
minutes po to, kaip agentū
rai buvo pristatyta $9,000 
pinigais.

Du piktadariai atrėmė 
revolverius į patarnautojas, 
vienas jų įlaužė duris ir pa
grobė pinigus. Trečias jų 
stovėjo prie restorano durų 
šalę agentūros ir revolveriu 
grąsino valgytojams. Jis 
net vieną šūvį paleido į sie
ną-

Piktadariai pabėgo juo
dam automobilyje, roucijoa 
kapitonas Herbert Bum sa
kė piktadariai paėmę $8,- 
900.

Bombomis naikina 
italu geležinkelius

LONDONAS, liepos 16.— 
Sąjungininkų didžia u s i o s 
oro atakos taip apnaikino 
kitus svarbius geležinkelius 
Italijoj ir Sicilijoj, kad var
giai ar ašis galės jais nau
dotis šiame kare.

Orinės fotografijos paro 
dė. kad neperstojančios ata
kos nuo praeito šeštadienio 
sunaikino ištisą geležinkelio 
liniją tarpe Palermo ir Sy
racuse, užblokadavo didžią
ją liniją iš Messina į Cata- 
nia, ir perkirto didžiausią 
liniją tarpe Messina ir Pa 
lermo, kur ji sueina su svar 
biąja Catania linija.

Liberator bombanešiai iš
metė bombas tiesiai ant di 
džiosios geležinkelių linijor 
į pietus nuo Reggio Calab 
ria, ir ant pietinio San Gio- 
vanni termino, pačioj Itali
joj-

Pasirodė šiltinė ...... ....
PITTSBURGH, liepcos 16. I.6IS IdlSKUS AfrikOll 

— Sveikatos direktorius I. j 
Hope Alexander šiandien 
pranešė, kad Pittsburghe 
atsirado ligonis sergąs šil
tine. Tai pirmas kartas, 
kad šiltinė buvusi rasta
Pittsburghe.

nuo
lai-

nu-

konvojais, 
pasiekė 

Iki šiol 
nebuvo.
tą laivą 

Saugo-

Lėktuvai nuskandino 
10 vokiečiu submarinų

WASHINGTON, liepos 16. 
— Lėktuvai šiaurės Atlan- 
tike sėkmingai užpuolė de
šimts vokiečių submarinų. 
Tie lėktuvai pakildavo 
vieno naujų lėktuvinių 
vų.

Du submarinus tikrai
skandino, kitus aštuonis ap
daužė ir gal nuskandino. 
Tas lėktuvų laivas važiavo 
kartu su dviem
kurie abu saugiai 
amerikiečių bazes, 
tokio rekordo dar

Laivynas vadina
tiktai “Carrier B.” 
damas konvojus jo lėktuvai 
atakavo vienuoliką submari 
nų, tikrai nuskandino du, 
apdaužė aštuonis, vienas pa 
spruko. Buvo suimta 41 vo
kiečių nelaisvėn, ir karo me 
džiaga buvo saugiai prista
tyta.

WASHINGTON, liepos 16. 
— Vyriausybės pranešimu, 
Amerika ir Anglija šiandien 
atšauks draudimą siunti
nėjimui laiškų į Prancūzi
jos šiaurės ir Vakarinę Af
riką. Laiškai visvien turės
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W Al IKFG ANIFČI Al RID7lllfllAęi ^AVA KAPIAK turėJo išvažiuoti, nes jis su kurie yra laivyne. Vienas y- gavęs medalių 
tt MUlvLVMli ILvIMI UIULIUVJHJI JMIU kitais lakūuai3 važiavo nuo ra Adomas Urban, kurs gy- shooting”.

UŽ “

Netikėtai grįžęs karys pirmą kartą pamatė 
savo dukrelę
Cpl. James Hanlin, 29 

tų amžiaus, susijungė su 
vo šeimyną, kurias per 
mėnesių buvo nematęs, 
žmonai Emilijai karo 
riausybės 
jos vyras 
žiuojant į 
Ii j a gavįs 
dy turėjo
vyras yra gyvas ir kada 
nors sugrįš. Sunku supras
ti, kokie skausmai jos širdį 
spaudė, bet visgi jinai ne
pasidavė.

me 
sa-
18 
Jo 

vy-
buvo pranešta, 

yra pražuvęs va- 
Afriką. Dėt Emi- 
šį pranešimą šir- 
dar viltį, kad jos

vieno krašto iki kito arba 
“Cross Country Flight”. Jis 
iš savo vietos, kur buvo in- 

' struktorius Independence, 
Kansas, jau buvo išvažiavęs 
daugiau negu trys savaitės. 
Jis labai pradžiugino Wau- 
kegano lietuvius, nes su sa
vo lėktuvu ir keturiais pa- 

kojo apie tolimą ir "šaltą A- gelbininkais parodė savo tė-
• veliams ir Vv aukegano lie
tuviams didelius lakūno ga
bumus. Jis net aplink tėvų 
namus skraidė. Ir lietuviai, 
susirinkę į parapijos pikni
ką stebėjo, kaip lietuvis la
kūnas Petrošius Waukegano 
padanges raižo savo lėktu
vu.

brangiosios tėveliais, kurie 
taip pat buvo nustebę, žo
džių negalėjo ištarti.

Kai visi atsipeikėjo, sve
čias nebuvėlis karys pasa-

laską ir savo didžius per
gyvenimus.

Kariai laukia laiškų
I

nuo pat jos 
išvažiavimo 

St.). Jos tė- 
ir Mrs. Peter 
jie labai gra-

Cpl. James sako, kad žmo
nės atsimintų visus karei
vius, kurie yra išvažiavę į 
užsienį ir lankytų juos su 
laiškeliais, nes kai laiškelį 
jie gauna, tai jų širdys yra 
smagesnės ir sveikesnės. Jei 
jūs laiškelių kada negauna-, 
te iš savo sūnelių arba my- žiavęs vandenų. kad jo
limųjų, nerūgokite, nes kar-

a •
veno su savo brangia sesu- Mr. ir Mrs. Frank Baron, 
te Ona Jankauskien*-, 619 818 Lincoln Avė., išleido sa- 
Sunderlin ir buvo parvažia- vo mylimiausią sūnelį į Dė- 
vęs namo prieš dvi savaites, dės Šamo kariuomenę. Pra- 

Vincas Urban Adomo bro- nas išvažiavo liepos 12 die- 
lis ir Onos Jankauskienės ną. Išvežtas į Fore Custer, 
brolis ir yra į U. S. Navy. j Mich. Jis buvo Statė Police- 
Jis opsilankęs su mielais laiš man ir prigulėjo prie Šv. 
keliais pas savo brangią mo- Vardo draugystės ir buvo 
terį ir pas kleboną kun. ču- visų lietuvių mylimas, 
žauską. Vincas labai įspū
dingą laišką atrašė klebonui 
kuriame rastas $100.00 ver
tės čekis naujai bažnyčiai, 
kurį prieš išvažiuodamas į 
kariuomenę prižadėjo ati
duoti.

Į

sharp Parapijos piknikas

Šv. Baltramiejaus parapi
jos piknikas nelabai kaip pa
sisekė, nes buvo lietaus iš- 
gazdinta3. Publika turėjo iš 
to puikaus daržo sugrįžti į 
Lietuvių svetainę Ir ten p3-

Mykolas Gustas, jo visa 
šeimynėle ir Karašauskai 
liepos 16 dieną išvažiavo < 
dviejų savaičių vakacijų į j 
Northern Wisconsin. M. Z.
AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI!

baigti. Kun. Oužauskas su 
komitetu ir darbininkais nu
tarė, kad reikia kokį nors 
šurum burum turėti ir iš
leisti tas dovanas, kurių 
žmonės buvo tikietus nusi
pirkę. Dar tikrai nežinia 
kada bus, bet klebonas pa
skelbs bažnyčioje.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus
APDENGALUS iš ned1 tinkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

4*

Pvt. Antanas Sukantis, 
sūnus Jurgio. Sr. Bukančio, 
833 So. Victcry St., yra par- ( 
važiavęs namo paviešėti. Jis 1 

kuris yra išva- nelabai seniai apsivedė ir 
moteris Jenny gyvena su jo j 
tėveliu. Antanas yra Dėdės , 
Šamo kariuomenėj jau ko-1 
ki šeši mėnesiai. Jis buvo' 
Fort Jackson So. Carolina. 
Per šešis mėnesius jis yra 
labai daug išmokęs ir esąs tumo, skaudamą ‘akių karštį, atitai-

Antras džiaugsmas Petro
šiams, kad jų sūnelis Lt. J. 
Laivrence,

žmonelė suplaukė gražaus
tais laiveliai neišpiaukia ir suneiįo, kurį pavadino Law-
neišveža gromatšlių nuo jų. 3 - -
Cpl. James sako, rašykite petrošiai 
kuo dažniausiai, nes kartais 
ir jiems jūsų žinelės neatei
na taip dažnai. Kartais vie
nu kartu ateina visas pluoš- 

į tas. Vienu atveju jis nuo
savo brangios Emilijos ga-j

Ji su savo mažąja dukre
le gyveno pas savo bran
gius tėvelius 
mylimo vyro 
(830 Prescott 
vėliai yra Mr. 
Shidlauskas ir
žiai ją prižiūrėjo.
Didysis Surpryzas

Liepos 7 dieną Emilija 
būdama stuboje su savo du
krele, Joyce Lee, išgirdo, kad 
kas šaukia.

1 -
Įėjus į virtuvę, žiūri, kad vo 46 laiškus ir kaip smagu 

stovi prieš ją jos mylimiau
sias. Negalėjus nė žodžio iš
tarti. Tik su ranka pamo
jus, kad ne tik j. mane' žiū
rėk, bet ir į savo mylimą 
dukrelę, kurios dar esąs ne
matęs. Apsikabino ją ir nu
ėjo prie lopšelio pažiūrėti 
savo mylimiausios dukrelės. 
Paėmęs dukrelę pastatė ant 
kojelių ir maloniais žode
liais ją kalbino. Dukrelė y- i 
ra vienų metų amžiaus. •n: j

Po viso to džiaugsmo jis 
nuėjo su savo brangia šei
mynėle pasimatyti su savo

buvo skaityti tuos laiške
lius. Cpl. James viešės 
savo brangia šeimynėle 
liepos 26 dienos.
Lietutis lakūnas raižo 
padanges

su 
iki

Mr. ir Mrs. Juozapas Pet
rošiai, kurie yna. lietuvių 
laidotuvių direk., labai links 
mi šiomis dienomis. Jų bran
gus sūnelis Lt. Ray Petro- 
shius, kuris yra lakūnu Dė
dės Šamo kariuomenėj, bu
vo aplankyti juos nors po
ra valandų ir greitu laiku

i

būdu 
bran-

<’ t
|

I

rencė Joseph, Jr. Tuo 
_______ i susilaukė 
gaus anūko.
Lankėsi ir kiti kariai

Jankauskų šeimyna 
yra labai smagi. Jų sūnelis 
Sgt. Albert Jankauskas, ku
ris yra Dėdės Šamo kariuo
menėj suvirš metai, kaip 
buvo parvažiavęs namo, 619 
Sunderlin. Turėjo progos 
vieną savaitę paviešėti su 
savo draugais. Jis patenkin
tas kariuotnenės gyvenimu.

Sgt. Albert turi du dėdes.

irgi
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EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAATER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

I’hotu- YAKDS 6054

I

DR. VAITUSH, OPT.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

• esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

so trumparegystę ir toliregystę.; į? 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- ( 
se atsitikimuose egzaminavimas da- | V 
romas su elektra parodančia ma-! 5 
žiausias klaidas. Specialė atyda at-1 £ 
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland*Av.

Phone YARDS 1373
I 
f

t

DR. S. VVEINE, O.D.

DR. M. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINTUS PRITAIKO
& Registruoti ir Ucensuoti

OPTOMETRISTAI
Y IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
J 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
SS VALAlNDOS; Pirmad., Trečiad., Peiditad. Nu-> 10 ryto iki 6 vak 
Ji Antrarl. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
J) šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

i

«

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
j a I. ■■■ l-llll—!«■« >»■ I —

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

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YABds 4787 
Namų teL PROspec* 1936

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

• TeL REPubiic 7868

i
i

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ i

l
a* 
SS

Skolinam Pinigus
T<

Telefonas SEELEY 87fi0

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

&

— teikia — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

STATYBAI — EEMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan
galų.
r ’ • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

G

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
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 FINANSINR {STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Pataraavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

M1LZ1MŠKO STAKO MUZIK.V i 
L1MU INSTKCMEATV

PASI.YAUDOKIT PKOGA DABAR | 
KOL D AK NEISPAKDUOTI. I

TŪBOS, CLAniNETAI, TROM- • 
BONAI, SAXAPHON'ES, FLUTES I 
su ‘case!" — $35.00, $37.50, 1
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti | 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- I 
NISKI MA.M>OIaNAl, BANJOS, ! 
SMUIKOS, TENOR BANJUS — 1 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STKIUN1NIAI BASAI — $00.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
HAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.50, $3.00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų rlrS- 
minėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v^iems 
brass ir ‘'reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarrne- 
tams, Triūlx>ms, Saaaphoncs Ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOT.DSTEIN’S MU8IC SHOP 
014 Maxwell St., Chicago

------ --—------ ---------- -

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

You
Can
Be
Suro 
of

J K
P!u6 II!IfRAL FARNINGS

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Ni'bOklt rupan- 
Flotl npranulala 
pakinkliai*. Gy
venkit lluoM niw 
patrūkimo bėdoa.

C I A L —
Iškirpkite ftj skelbimą ir priduo- 

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

1.ŠMASKSTIM.M5
Jū>ų SkilUo Muskulų Treatnii'ntą.

NFIRA KO GERESNIO U2

Setvice
Creator ot Cuatom Appllancea for 17 yra
3fl S. STATĖ, RM. »10, STA. 416# 
Daily !• A M. 711 3; Mon.. Fri. 711 • P.M.

Saturday 711 1, Snnday 3 to 4.

Ris yra •p*<'l*ll» karšinimo bandymas tr 
nabus kItona lalkraA'iuoaa. Talpck «» 
pasiūlymas nsbus atkartoto*

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME
, SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

i

YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer

TeL CANal 0257
Res. teL: PROspect 6659

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

Rezždendja: 6600 So. Artesum Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 P-P- 

6 iki 9 vaL vakare.

CHIRURGAS

Avenue
5—8:30 P. 1L

TeL YARds 5921.
Res.: KHNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIBURGA8 

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

1 _____
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso^

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

------------------------- ------------------------

J

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik rl«na pora aklų rimini gy- 
▼•nltnril. Saugokite jas, leisdami 
ISegsamlnuotl jaa modernUklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

Kalt sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pašalina 
vtaa aklą Itempim*. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

o PTOMEY RISTAI
1801 So. AahlAad Avenue

Kampas lS-tos
Tūirtfo—s- C AM AL Mis, Ataųc 

OrMO VALAVDOflt 
Kasdina *:3» a. m. Iki «:M p. m. 

Tredlad. tr Sete A >:St a. m.
Iki T:M Ą m,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniet,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trvs lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

' pagal sutartį.

Ofiso TeL................ VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CWTR.TTP.OAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDsie 2868

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

Išmintis yra širdyje 
kiiris turi supratimą.

as myli savo tėvynę 
oja už jos laisvę — 
kilniu ŽJUOgUB.

to»

ir
taa

Split by PDF Splitter



I

I

Šeštadienis, liepos 17, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS 3

PIRMAS VAIZDAS IŠ INVAZIJOS RENDOVA SALOJE

MOTIEJUS GRITAVALISDnoto 
Amerikos kareiviai, kariai U. S. išlaipinimo jėgų, trau

kia per vandeni lauko patranką iš laivo į Rendova pa
krantę laike amerikiečių invazijos New Georgia salose, 
pietvakariniame Pacifike.

SOLDINO GIRAITĖJ
Atskrend sakalėliai per jūras, mareles 
Atmušė sparnelius, į žalias gireles.

Sakalai Atlantą baisų nugalėjo,
Prie tėvynės slenksčio gyvybes sudėjo. 

Jų plieno sparneliai už medžių užkliuvo; 
Darius ir Girėnas paslaptingai žuvo.

Giria susiūbavo, žemė sudrebėjo,
Sunkiai LITUANICA žemėn dribtelėjo. 

Perskrydę Atlantą, skrido į Lietuvą, 
Soldino giraitėj karžygiškai žuvo.

Praėj dešimts metų, kaip didvyriai žuvo;
Jų žygis nedilsta iš širdies LIETUVIO.

Lietuvytis
i

SKAITYTOJŲ BALSAI

K? aš girdėjau apie
Muravjovą Koriką...

I

Perskaitęs “Drauge” kun. 
J. Prunskio straipsnį apie 
lenkmetį ir i 
riką. pagunda paskatino ir 
mane pabrėžti tą, ką man 
teko girdėti apie tąjį garsų
jį “didvyrį”, Muravjovą Ko
riką; kaip jis ir pats save 
mėgo, sulig rusų kalbos, va
dinti “ Viešatieliu”. Dalykas 
ve kame: esu gimęs Šan-i 
čiuose, bet išaugęs pačiame; 
Kaune, kur teko man pa- f 
žinti daug įvairiausių žmo
nių, tarpe kurių pažinojau 
ir vieną labai šaunų ir die
vobaimingą senuką, kursai, 
būdamas jaunesniu, buvo 
tarnu — kamardinieriu pas 
Muravjovo Koriko sūnų, vė
liau ir pas jo dukrą tekėju
sią už vieno rusų ambasa
doriaus. Tai tas senukas, pa
siremdamas 
taip sūnaus, kaip ir dukros 
Muravjoro 
man, kad šeima Muravjovų 
paėjo nuo vieno krimiškų 
totorių kunigaikščio — 
“murzos” žinomu pavarde 
Murašos; bet karjeros dė
lei, priėmus pravoslaviją. jis 
savo pavardę pakeitė į Mu
ravjovą. Todėl, kaipo mon
goliško kraujo žmonės — to
toriai, prie to gi, išgamos 
savo tautos ir atsimetėliai

Sikorski laidotuvės 
Anglijoj penkiadieny

LONDONAS, liepos 12.— 
Atvežti iš Gibraltaro į Lon
doną ant lenkų destrojerio 
Orkan, iš ten perkelti į 
specialų traukinį, Generolo 
Sikorski palaikai šiandien 
pašarvoti Lenkijos vyriau
sybės rūmuose Londone. 
Lenkų mechanizuotos divi
zijos kariai sudaro garbės 
sargybą prie karsto. Iškil
mingos laidotuvės įvyks 
ateinantį penktadienį.

Stanislaw Mikola j c z y k, 
kuris dabar eina Lenkijos 
premjero pareigas, šiomis 
dienomis tariasi su lenkų 
partijų atstovais, bandyda
mas sudaryti visiems pa-’ 
tinkamą vyriausybę. Jis ne
va pranešęs Prezidentui 
Rackiewicz, kad jeigu Pre
zidentas neprisiims tam tik 
ras sąlygas, jis negalėsiąs 
sudaryti kabinetą.

I 
i
1

(LKFSB) Abu lakūnai 
lėktuvą buvo nupirkę savais 
pinigais už 3,200 dolerių. 
Lėktuvo pagrindinis perdir
bimas ir aprūpinimas reika-

,, . 2. " lingais prietaisais., kaštavoMuravjovą Ko- Susi(JarS

tų išlaidų, kaip rėmėjų ženk
lelių spausdinųnas ir t.t„ 
taip, kad LITUANICA kaš
tavo apie $13.000. Rinkos 
kaina lėktuvas buvo vertas 
mažiausia apie $25,000. Per 
skridimo finansavimui su
darytą fondą aukų buvo su
rinkta iš viso $8.456.31. Dau 
giausia aukų davė didžiau
sioji kolonija — Chicago 
($2,102.55), toliau — Brook- 
lynas ir kiti.

Du apdegė

pasakojimais

Koriko, sakė

A
I

A
MOTIEJUS GRITAVALIS

1943 m., 
sulaukęs

Kilo iš

Gyveno 919 W. 4 5th St., Tel. 
Yards 5191.

Mirė liepos 15 d., 
9:30 vai. vakaro, 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Tauragės apskr.. Pagraman
čiu parap.. Kreivukų kaime.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną (po tėvais Liut- 
kevičiutė). 2 pusbrolius Juo
zapą Pauliką ir Juozapą Gri
mai) ir šeima, pusseserę Ur
šulę ir švogerj Joną Rimkų ir 
jų šeimą; 
švogerką 
šeimą ir 
draugų ir

Velionis 
cago Lietuviai d r-jos.

Kūnas pašareoras Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės, jvyks antradie
ni. liepos 20 d., iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Jurgio parap.. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingas pa
maldas už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dayvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Pusbroliai, 
Pussesere-, švogeriai, švoger- 
ka ir Giminės.

Laidotuvhi Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

švogerį Julijoną, ir 
Mabel Link ir jų 
daug kitų giminių, 
pažįstamą.
priklausė prie Chl-

Budriko Moderniška Krautuvė

DIDELIS
Pasirinkimas

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį sunkiai apdegė 
du asmenys gazolino stoty
je, 6902 Diversey avė., kai 
darbo laiku kilo žiežirbos.

nuo savo bočių tikybos —. 
islamo, jie neva tai jau ir 
sumaskolėję Muravjovai ir 
buvo žiaurūs net ir pernelig 
vien tik toji dukra Murav
jovo Koriko pasižymėjo ne
paprastu teisingumu.

K. Vidikauskas

Platink įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

Namams Reikmenų, Gerų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

I

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

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

WHFC. 1450 Kil., K et vergo vaka
re — 7-tą valandą.

1

VYRU IR MOTERYS

DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA5TKD 
ADVERTISING DEPARTMEIO

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 0488-9488

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEYVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVĖS PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su proga įsidirbimo. 
Dieną ir naktį šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar. bet mes gaminsim tą patį pro
duktą Ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite į 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

VYRAMS 
100% 

KARO DARBAI
Prie Darbų Kaino: 

TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN 
CHECKERS 

Ir Prie Kitų
Eepatyrimo Darbų

Darbai
(6500
nuo Cicero Avė.) 
rata mokesties ir 
kit prirodymus pilietybės.

THE HALLICRAFTERS CO.
6540 S. Lavergne

i

OPERATORIŲ
Mums reikia 200 Operatorių, paty
rusiu ar nepatyrusių, prie siuvimo 
marškonių d rėšiu.

Aukšta Piece Work Rata 
Savaitiniai Bonai 
Bonai Kalėdoms 

Apmokamos Atostogos 
Malonios Aplinkybės 

Pastovūs Darbai
Atsišaukit į vieną iš šių dviejų 

mūsų dirbtuvių.

H. A. SATIN & CO.
311 N. Desplaines — 6th Floor 

5218 S. Wentworth

TARNAIČIŲ
Moterų virš 40 metų. Patyrimas ne
reikalingas. North side ligoninėje. 
6 dienos į savaitę. Darnas baigiasi 
3:30 popiet. Malonios aplinkybės 
Patogioj vietoj.

700 W. FULLERTON AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

randasi Clearing Distrikte 
South ir 2 blokai į vakarus 

su patraukiančia 
viršlaikio. Atneš-

IVAREHOVSE DARBININKŲ
Svarbioj pramonėj. Gera mokestis. 
5 dienos į savaitę. Kreipkitės prie 
M r. Barth.
841 W. CERMAK lst Floor

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gera pra
dinė mokestis. pastovūs darbai, 
ir ligoninės priežiūra.

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

Soda Vyrą 
Steam Table Carver 

Virėjų 
Porterių

VISOKIŲ RESTARANUI 
PAGELBININKŲ 

Pirmos klesos Restarane randasi 
viršminėti darbai. 
Pastovūs Darbai 

Dieną ir Naktį Šiftai 
Mokestis yra gera 

Uniformos ir Valgis Duodama 
MADISON RESTAURANT CO. 

3950 W. MADISON ST.

AR KAS NOKS RADO?

PAMESTAS — RANKINIS LAIK
RODĖLIS. Vytauto Darže, laike L 
Vyčių organizacijos Pikniko. Kas 
rado ir malonės sugrąžinti gaus do
vanų. Atsišaukit prie: WALTER
KLEVINSKAS. 7358 S. Union Avė., 
tel. Aberdeen 6440.

NORI PIRKTI

Parduokit Savo 
Automobilį 

Man reikia Automobilių 
KARO DARBININKAMS

Mokėsiu Cash už vartojamus ka
rus — bile metų ar modelio.

Matykite PAUL NORKUS 
1706 W. 47TH STREET 

YARDS 2418

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir 
kitę asmeniškai 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

naktį šiftai. Atsišau- 
nuo 8:30 ryto iki 6

ARC Welderių
KVALIFIKUOTI PEREITI

NAVY KVOTIMUS 
MODERNINĖ DIRBTUVĖ 
Įsteigtoj kompanijoj kuri dabar 

yra ^100% karo pramonėje 
War Labor Board 

Patikrinta Mokesties RataVYRŲ! VYRŲ!
Truckers ir Stock Handlers. Turi 
būt stiprūs. Amžius neapribotas. 
65c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovūs 
savaitę

BUTLER
223 W.

darbai, 5 dienos j

PAPER CO.
Monroe St.

Paimkit Douglas Park “L” 
Iki Durų (52nd Avė.)

Emnloyment Ofisas Atdaras 
Sekmad., 10 ryto iki 3 pp.

Kasdien, 8:30 ryto iki 6 vak.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau- .... ----- - - 5

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. — Cicero, III.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

Malonios darbo sąlygos, Poilsio 
laikotarpiai, bonai. veltui apdrauda 
ir ligoninės priežiūra.

Jei dabar dirbate .prie Defense 
darbų, neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

i

PAKDAVDfU »

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
moderninis 6 fletų namas—Storas ir 
4 gyvenimui kambariai. Taipgi už
pakaly Cottage. 4 kambarių, beis- 
mentas 2-2-2. Įeigos $80.00. Pada
rykit pasiūlymą.

619 W. Y8ttl ST.

kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

CRANE VYRŲ
IR

RIGGERS
Prie 50 Tonų Overhead

Turi būt patyrę
Cranes

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stickers, Trimmers. Rip 
sawyers. Routers. Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite į

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

VYRŲ REIKIA
Dirbti cold storage dirbtuvėje. 
Svarbi pramonė. Gera mokestis, 
viršlaikis. i

Taipgi
MAŠINOMS MOKINIŲ

Patyrimas nereikalinga 
Moderninė Karo Dirbtuvė 

Puiki Transportacija 
Dirbtuvės vedama Canteen 

Valgis Kašto Kaina 
War Labor Board 

Patikrinta Mokesties Rata 
JEI DABAR KARO DARBE — 
STOVĖKIT PRIE SAVO DARBO 

Darbo Valandos: 
Pirmad. perdėm šeštad.
8 RYTO — 6 VAKARO 

Atsišaukit šiandien

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. 
CICERO, ILLINOIS

)

»

VYRŲ — (6)
Išmokti nuolatiniai mold casting 
darbus Aluminum fotmdrėje. Mes 
išmokinsim nepatyrusius. Pastovūs 
darbai su nauja organizacija kuri 
siūlo progą įsidirbimo. Jei dabar 
dirbate svarbioj karo pramonėj ne- 
atsišaukit. Atsišaukit tarp 8:30 ryto 
Ir " ' ------5:30 popiet. Matykit Mr. Wack.

BORG'S METALS DTVISION
400 E. Ohio.

RAKANDŲ FINISHERS 
STOCK VYRŲ 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

ELEVATOR VYRŲ 
Pastovūs darbai. Darbininkams 
laida ant pirkinių. Atsišaukite:

NETCHER’S BOSTON STORE 
6th Floor, Employment

nuo-

CRATERS
Reikalingi prie išdirbimo medinių 
dėžių (erates) ir taipgi —

HANDY MEN
Pastovūs darbai, atsišaukite —
CENTRAL PARLOR FRAME 

MANUFACTURING CO. 
1311 W. 47th Street

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREIIOUSE CO.

1526 S. Statė — Cal.. 4 340

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimą® nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą.

. EDGEWATER BEACH HOTEL . 
5349 Sheridan Rd.

DX Crys+al Co.
1841 W. Carroll Avė

MERGINŲ — MOTERŲ
Su ar be patyrimo prie lengvų dirb
tuvės darbų. Pakuoti ir dirbti prie 
mašinų. Mes išmokinsim. Puikios 
darbo sąlygos, gera mokestis, laikas 
ir pusė virš 40 valandų, šie darbai 
siūlo gerą progą įsidirbimo.

Atsišaukite

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PLACE

Goebbels perspėja 
prieš propagandistus

LONDONAS, liepos 16.— 
Nacių propagandos minis- 
teris Paul Joseph Goeb
bels šiandien perspėjo Vo
kietijos gyventojus neklau
syti propagandistu, kurie 
skleidžia propaganda, kuria 
sąjungininkų “tikri ar pra
simanyti” yiaimėjimai per
daug išpučiami. Tokį prane
šimą daręs Berlyno radio.

ROUGH GRINDERS 
DŽANITORIO

Gera Pradinė Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio

KELLY OTEARY STEEL 
WORKS

5757 West 65th St.
Atdara Kasdien

8 ryto iki 5 pp.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirs pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP. 
2742 W. 36th PLACE

ABF.LNŲ MACHINISTŲ
Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje.

C. M. DRTNKAVATER & CO.
2323 S. Michigan Avė*

HELP YVANTF.D — MOTERYS

KALBAM JUMS 
MOTERIMS

IR MERGINOMS
STOKIT Į

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis 
MICHIGAN INTERWTATE MOTOR 

FREIGHT
2«01 FJeanor Calumet «440

PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA VALYMUI MOTERŲ. — 
Puikios darbo sąlygos ir aplinkybės. 
Valandos nuo 11 vak. iki 5 ryto. 
$80.00 į mėnesį.

Pašaukit Housekeeper 
YHITEHALL 4881.

Žinios iš Vakarų
VYRAI IR MOTERYS

Abelnų Valgykloje

Prašo paramos 
svarbiai misijai

Darbininkų
VEITERKŲ 

VIRĖJŲ 
BUS BOYS 

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
Nuolatini darbai. Gera mokestis ir 
proga įsidirbimo dideliame West 
Side restarane.
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. Madison St.

I

I

SVARBUS KARO IR
PO-KARO DARBAI

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

1. Vieta patogi prie "Loop.”
2. Malonios darbo sąlygos.
3. Pienuoti algos pakėlimai.
4. Apmokami šventadteniai.
5. Apmokamos atostogos.
6. Apmokami poilsio laikotarpiai.

Atsišaukit į

OTARION, INC.
442-448 N. XVells — 6th Floor.

KOVĄ DABAR!,

Patyrimas Nereikalingas 
SVARBUS KARO DARBAI 

$29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaitę, siūlom liberalius 
bonus ir įsidirbimo progą. Dieną 
ir naktį šiftai. šviesios ir links
mos anlinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto liudijimus dėl prirody
mo pilietybės.

OFISAS ATDARAS KASDIEN
9 ryto iki 6 vak.

PRECISE DEVELOPMENTS CO.
28 N. Loomis St.

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATORIŲ - 
$1.25 IR SUVIRS 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 
Taipgi Mokiniu 

VYRŲ IR MOTERŲ 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 100% 
DEFENSE DARBAI. ATSIŠAUKIT 
DABAR.
WARE BROS. 4458 W. Lake St.

Los Angeles, Calif. — Mel 
džiame, kad per šv. Antano 
užtarymą atsirastų gerada
ris, kuris paaukotų automo
bilių seserims Pranciškie- 
tėms, besidarhuojančioms 
Los Angeles mieste. Kitaip 
dėl begalinio miesto didu
mo ir lietuvių išsiskirstymo 
apaštalavimo ir katekizavi- 
mo darbai beveik neįmano
mi. šeimas ir vaikus pasiek
ti gatvėkariais trūksta lė
šų ir išeikvoja daug laiko 
ir jėgų. Seserys nori turėti 
ir vairuoti nuosavą automo
bilių vien tik tam tikslui, 
kad sėkmingiau pravesti dva 
sinį, tautinį ir kultūrinį dar
bą šioje lietuvių kolonijoje. 
Aukotojas dalyvautų visuo
se seserų geruose darbuose 
ir nuopelnuose šioj plačioj 
dirvoj Bažnyčios ir tautos 
labui.

šv. Pranciškaus Seseryi 
1742 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles 6, Calif.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

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

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos Įtrūksta.

CIA
KURĮ NORITE GAUTI!

RASITE TĄ DARBĄ, Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

i
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros, korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. t

> • - < ------------ „
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI 

’ Vnder the Act of March 3, 1879.
------------------------------------------------------------------------

Tolimesnių karo žygiu belaukiant
DĖL DAROMŲ SPĖLIOJIMŲ

Jei karo vadovybė, kuri atsako už karo eigą, už sa
vo karių gyvybę. įf kurią yra sudėta tautų pasitikėji
mas ir viltys, imtų skelbti viešai, kur ir kada jie pra
dės naujus karo žygius, jie nusikalstų savo paskyri
mui ir pašaukimui.

Dėl to ir netenka laukti, kad, po Sicilijos užkaria
vimo, sąjungininkų karo vyrai pasakytų, kuria kryp
timi jie pasuks tolimesnius savo žygius.

Tačiau įvairūs radijo ir spaudos komentatoriai, tu
rėdami po ranka žemėlapius ir akylai sekdami vėliau
sių laikų karo eigą, daro savo išvedžiojimus, spėlioja. 
Taip daryti valia, nes . tai nieko bendro neturi su mi- 
litarišku slaptumu.
TIKROJI INVAZIJĄ

* 1 * •

Invazija į Siciliją yra svarbus žygis, bet dar ne pats 
didžiausias ir svarbiausias. Jį seks žymiai didesni ir 
svarbesni žygiai, kurie, aišku, turės nulemti pergalę. 

(Tai b.us tikroji invazija į Europos kontinentą.
Šių metų pradžioje Prezidentas Rooseveltas, kalbė- 

Idamas karo reikalais, pasakė, kad netrukus bus smo
giama ašiai 
kelių vietų. Vadinas, įsiveržimas kontinentalinėn Eu
ropon turėtų būti daromas iš kelių punktų.
ŽYGIO SICILIJON TIKSLAS

visu smarkumu ir tai ne iš vienos, bet iš

Invazija į Siciliją padaryta keliais tikslais: norėta 
latirti tikrasai ašies pajėgumas militariniu ir morali
niu atžvilgiu ir tuo pačiu kartu atidaryti dar plačiau 
Viduržemių jūrų kelius nuo Gibraltaro iki Suezo ka
nalo ir Indijos.

Iš Sicilijos invaziją bus galima pasukti kita kryp
timi — į Italiją ir Balkanus. Pietinės Italijos dalis ga
li būti užkariautos tarpais. Laimėjus svarbesnes italų 
bazes, sąjungininkų karo jėgos galės žygiuoti per Bal
kanus, padalinant pietryčių Europą į dvi dalis ir tuo 
atskiriant Berlyno-Romos ašies kontinentines karo jė
gas nuo Viduržemių. Pasitikima, kad šiuose žygiuose 
artimai kooperuos su jungtinėmis tautomis ir Turki
ja, kuri jau gerokai yra pašlijusi sąjungininkų pusėn.
ATSARGUS PLANAVIMAS

Tokių naujų žygių, žinoma, negalima būtų greitai 
laukti. Atsargus ir rūpestingas planavimas parei- 
lauja daug laiko. Reikia žinoti, kad ligšiol atliktieji 
ungininkų žygiai buvo ilgai ir rimtai planuojami, 
ėl jie buvo sėkmingi. Jų atlikimas nereikalavo daug 

pražudyti ir materialiniai nuostoliai, palyginti, 
nebuvo dideli. Panašiu būdu bus planuojami ir ateities 
užsimojimai. Bus laukiama ir tinkamo momento. Jei 
fašistų režimąs Italijoj susmuks greičiau, greičiau ir 
naujų įvykių susilauksime. Patys didieji ir gal būt 
lemiamieji smūgiai ašiai ir tai ne iš vienos kurios pu
sės, bet iš kelių, tikriausiai dar šiemet gali būti pra
dėti. - ♦ « * M
| Bet, tai yra karo vyrų, strategų reikalas. Vyriau- 
Lybė ir visuomenė jiems pilniausiai pasitiki. Jie savo 
Pareigas šauniai atliks karo frontuose. Tik žiūrėkime, 
Hd mes savo pareigas rūpestingai atliktume namų 
lonte- . a? v jiLni t lifto

nagios žinios iš Pacifiko
Gen. MacArthuro vaduojamos karo jėgos Pacifiko 

ronte skina naujų laimėjimų. Užkariaujant Mubo, nu
girsta pusė šimto japonų lėktuvų, apdaužyta laivų, 
lakstantis priešų karių į nelaisvę paimta. Yra davi
kų manyt’, kad, po Mubos paėmimo, amerikiečiai 
Ings dar smarkiau į priekį ir mums netrukus praneš 
Ir smagesniu žinių.

Dariaus-Girėno žygio dešimtmetis
Šiandien sueina lygiai dešimts metų, kai atėjusi iš 

Soldino miškų, Vokietijoj, žinia apie tragingą St. Da
riaus ir St. Girėno mirtį sukrėtė visą mūsų tautą. Tai 
buvo įvykis, kuris kiekvieną nuoširdesnį lietuvį sujau
dino iki ašarų. Jaudinosi ir nelietuviai. Tai spėjome 
iš spaudos, iš viso pasaulio tautų laikraščių, kurie 
smulkmeniškai mūsų lakūnų tragediją aprašė.

Toji tragedija savaime buvo didelė. Kiekvienam skau
du buvo girdėti, kad du jauni, gabūs lakūnai užsimu
šė. Bet, turint galvoj, kad jų lėktuvas sudužo netoli 
Lietuvos slenksčio, perskridus Atlantą, nugalėjus pa
čias didžiąsias kelionės kliūtis, tikrai buvo skardu per
gyventi gautas žinias apie “sparnuotųjų lietuvių” mir- 
tj.
ŽYGIO TIKSLAS

šeštadienis, liepos 17. 1943

— Darius šiemet turėtų 47 metus, o Girėnas — 50. — Granatoms sprogstant 
Stepas tiese telefono linijas. — Skevel droš perskrostas šonas. — Darius slaptoje 
Lietuvos tarnyboje. — Lenkų areštuot as. — Darius Lietuvos padangėje skrajojo 
377 valandas. — Lakūno žodžiai motin ai. — Girėnas — “padangių padauža — 

Ką jie įsidėjo išskrisdami į didžiąją ke lionę. — Dariaus užrašai dienoraštyje 
skrendant per bekraščius vandenis. — Uogautoja atskleidžia baisią Soldino

1933 m. liepos 15 d. kapitonas Darius ir leitenantas 
Girėnas pradėjo savo žygį su “Lituanica”, norėdami 
ne tik audringąjį Atlantą nugalėti, ne tik distancijos 
rekordą sukirsti, bet labiausiai savo mylimos tautos 
vardą plačiai pasaulyje išgarsinti, jos garbę aukštai 
iškelti.

Jų lėktuvas, palyginti su šių dienų lėktuvais, buvo 
menkas, o kelias tarp New Yorko ir Kauno labai ilgas. 
Reikėjo didelio ryžtingumo, nepaprastos drąsos ir tik
rai giLaus patriotizmo, kad tokiomis sąlygomis leistis 
į šią kelionę. Darius ir Girėnas neatsižvelgė J save, ne
pabūgo pavojų. Jie išskrido. Bet prie Tėvynės slenks
čio jų lėktuvas sudužo, jų kraujas aptaškė “Lituanicos” 
sparnus ir Soldino girias.
JIE ŽUVO TAUTOS GEROVEI

Jie tragingai žuvo, tačiau jų kraujas nebuvo pralie
tas veltui. Jie mūsų tautą iš pačių pagrindų sukrėtė, 
nauju ryžtingumu uždegė ir Lietuvos vardą minėti pri
vertė viso civilizuotojo pasaulio žmones.

Jų tėvų žemė, kurios vardą savo didžiuoju žygiu jie 
garsino, šiandien yra pavergta. Jei jiedu tebebūtų gy
vi, tikrai skraidytų pavergtosios Lietuvos padangėmis 
ir daužytų pikto okupanto pozicijas. Bet, esame tikri, 
kad Dariaus ir Girėno dvasia lydi lietuvius jaunuo
lius, kariaujančius po Amerikos vėliava ir siekiančius 
išlaisvinti visas pavergtąsias tautas ir Lietuvą. Jų 
pėdomis paseks šimtai lietuvių karių lakūnų, kurie 
raižys ir Atlanto ir Pacifiko padangę, baus ir Ame
rikos ir Lietuvos neprietelius ir savo žygiais padės 
išvesti Lietuvos žmones į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

Dariaus ir Girėno žygis yra įamžintas ir aviacijos 
istorijoj ir ypač lietuvių tautoje. Mūsų vaikų vaikai 
minės jų vardus ir suras akstino ir įkvėpimo.

paslaptį.
— Ir tik dabar, kai jūros 

dugnas jau nusėtas narsuo
lių kaulais ir pati jūra pri
sisotinusi žmonių aukomis, 
vandenynas klusniai nešio
ja žmogų ir jo padarus. Bet, 
deja, oro dievai taip pat rei
kalauja aukų: jie nori, kad 
žemės paviršius pirma bū
tų nušlakstytas žmogaus 
krauju, kol jam bus leista 
jaustis tikru erdvės valdo
vu, — šitaip prašneko pulk. 
Įeit. inž. A. Gustaitis, Lietu
vos karo aviacijos viršinin
kas išgirdęs apie šiurpią At
lanto nugalėtojų — Dariaus 
ir Girėno — mirtį.

Suėjo šiemet 10 metų nuo 
jų didžiojo žygio, ir mūsų 
mintys vėl skrieja į Soldi
no miškus, mūsų širdyse at
gyja jų mirties padarytoji 
kruvina žaizda, o mūsų at
mintis vėl atkuria jų gyve
nimo vaizdus.
Darius — Didžiojo 
karo fronte

Šiemet Darius turėtų 47

Paskutinis Dariaus ir Girėno atsisveikinimas

metus' amžiaus, nes jisai bur
vidurinę mokyklą, tarnavo 
lėktuvų išradėjų, brolių

vo gimęs 1896 m. sausio 8 'Mrightų dirbtuveše, ' pats

Geras Prezidento žygis
Paskutiniuoju laiku stipriai ginčijosi Jungtinių Val

stybių vice prezidentas Henry Wallace su prekybos 
sekretorium Jesse Jonės. Mat, be savo tiesioginių pa
reigų, kaipo kabineto nariai, jie buvo paskirti diri
guoti labai svarbioms įstaigoms: p. Jonės — RFC (Re- 
construction Finance Corporation) ir p. Wallace — 
BEW.

Šių dviejų vyrų ginčai lietė karo finansavimo kai 
kuriuos svarbius reikalus. Jie per daug toli nuėjo. Spau
da šį ginčą vis labiau gilino. Tai ir Prezidentui ir vi
sai karo vadovybei darė nesmagumų. Mat, kabineto 
nariams ginčytis karo metu ir įnešti į vyriausybę dis
harmonijos dvasios, nesveika ir pavojinga.

Dėl to, mes manome, kad Prez. Roosevelt visai gerai 
pasielgė abi įstaigas likviduodamas, dėl kurių funkcijų 
ginčijosi p. Wallace su p. Jonės. Į šių dviejų įstaigų 
vietą, p. Prezidentas įsteigė vieną — office of economic 
warfare ir jos direktorium paskyrė gabų vyrą Leo T. 
Cowley, kuris ligšiol buvo svetimšalių nuosavybės glo
bėjų Federal Deposit Insurance galva.

Tuo būdu ne tik eliminuojami bereikalingi ir net 
kenksmingi karo pastangoms ginčai, bet pasitvarkoma 
taip, kad buvusiųjų organizacijų (RFC ir BEW) dar
bai bus vedami ir sklandžiau ir produktingiau.

d., Rubiškės vienk., Taura
gės apskr. Būdamas 8 me
tų liko našlaičiu ir sunkių 
gyvenimo sąlygų spaudžia
ma jo motiną su visa šeima 
(ir patėviu Degučiu) iške
liavo Amerikon. Steponas, 
nuo 1909 m. jų šeimai ap
sigyvenus Chicagoje, čia 
lankė mokyklas, ’cuvo žy
mus sportininkas, bet ir pir
maeilis mokinys. Drauge jis 
nepamiršdavo nė Lietuvos:

— Aš ten gimiau, — pa- 
jis vėliau, .— ten 

basas po laukus ir miškus 
bėgiojau, ten parietęs savo 
galvelę, akimis sekiau pa
dangėmis skr aidančius 
paukščius ir galvojau, kad 
turbūt labai gera ir smagu 
iškilti taip aukštai ir plas
noti iš vietos į vietą. Nei 
kojos pavargsta, nei akme
nys, nei dilgėlės į jas du
ria...

Aviacija — buvo jo sva
jonė. Jis baigė technikos

dirbosi lėktuvų modelius ir 
mamai kalbėjo:

— Kai suaugsiu, aplėksiu 
aplink visą pasaulį ir grį
šiu pas mamą”.

Tačiau pirmas jo darbas 
kai suaugo, buvo stoti sa
vanoriu į USA kariuomenę 
ir jis tą padarė vos 0 die
noms praslinkus nuo to, kai 
Amerika paskelbė karą (1917 
m.), čia jis darbavosi tele
fonininkų komandoje, gra
natoms sprogstant tiesė te
lefono linijas, kartais mie
godavo šieno kupetoje, kar
tais iki siūlės būdavo lie
taus permerktas ir kartais 
būdavo taip išvargęs, kad 
užmigdavo stovėdamas. Vie
no sviedinio skeveldra per
skrodusi įlindo jam į šoną, 
bet laiku padarytoji opera
cija gyvastį išgelbėjo. Už 
sąžiningą tarnybą buvo ap
dovanotas net dviemis me
daliais ir grįžęs iš kariuo
menės kurį laiką lankė uni

versitetą Chicagoje.
Išvyksta gelbėti Lietuvos

Atbundant Lietuvai po 
Didžiojo karo, Darius, gy
vendamas Chicagoje, iš lie
tuviškų laikraščių semdavo 
Lietuvos meilės dvasią, iš- 
sikirpdavo daug patrijotiš- 
kų rašinių, dainų. Lietuvą 
ėmė kaskart labiau mylėti, 
ryžosi išvykti į Lietuvos ne
priklausomybės kovų kau
kus ir nusistatė ruoštis ar
tilerijos karininko parei
goms, nes tokių žmonių ta
da Lietuvai labiausiai trū
ko. Amerikoje pradėjo or
ganizuotis savanorių būriai, 
kurie buvo pasiryžę vykti į 
Lietuvą, kovoti uk savo tė
vų žemės laisvę. Darius bu
vo vienu iš žymesnių orga
nizatorių, vadovų. Norėda
mas sukelti daugiau para
mos tam darbui, Darius vie
name atsišaukime į USA 
lietuvių organizacijas rašė:

— Mes esam pasiryžę au
koti savo gyvybę ant Tėvy
nės aukuro. Tai nėra vien 

(Nukelta j 5 pusi.)

Mokykla, šeima ir tauta
Šv. Kazimiero akademija vis tik yra šauni įstaiga. 

Ji šviečia ir auklėja mūsų dukteris. Ji atlieka tokį 
darbą, kurs šioj gadynėj yra pats reikalingiausias. No
rinti išsilaikyti ir gyventi kultūringu gyvenimu ir sau 
ateitį užsitikrinti tauta, turi turėti išmokslintų moti
nų. moterų veikėjų, nes tik jų pagalba mūsų šeimos 
bus pavyzdingos ir stiprios ir tautai duos stiprų, ne
sugriaunamą pagrindą.

Nė vienai Amerikos mokyklai valdžia paramos ne
duoda. Negauna paramos nė Šv. Kazimiero Seserys 
savo vidurinėms mokykloms išlaikyti. Jas išlaiko vie
nuolės savo krupoščiu darbu, kukliu gyvenimu ir ge
raširdžių parama. Tokios paramos akademija susilauks 
ir rytoj, kai į rėmėjų pikniką suvažiuos gausingi lie
tuviu būriai.
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Trisdešimt septynios valstybės turi savo pasiuntmius (atstovus) prie Vatikano, prie 
Popiežiaus, čia matome įvairių šalių diplo matus pamaldose, kai buvo minimos popie
žiaus Pijaus XH karūnavimo metinės.
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Šeštadienis, liepos 17, 1943

Skrendame prie Atlanto nugalėtojų
(Atkelta iš 4 pusi.)

mūsų, savanorių kareivių j šių darbų sūkuryje gražiai 
pareiga. Kiekvieno lietuvio 
pareiga yra prisidėti prie 
šio kilnaus darbo pstgal sa
vo išgalę, kad tik brangi 
mūsų tauta būtų išvaduota 
iš tų skriaudikų.”

Tam reikalui jisai dirbo 
negailėdamas nei laiko, nei 
jėgų: per dieną studijos u- 
niversitete, o nuo 4 ligi 9 
vai. vakaro — Lietuvos rei
kalams. Už tat kai išlaikė 
egzaminus unive rjs i <t e t e, 
džiaugėsi:

— Dabar galėsiu ne tik 
8 valandas Lietuvai tarnau
ti, bet, reikalui esant, ir 24. 
Ligi šiol surašiau 60 sava
norių, 
ga.”

1920 
išvyko 
amerikiečių dovaną: vėliavą 
Amer. lietuvių legionui Lie
tuvoje. Prieš išvykdamas 
padarė priesaiką atsiduoti 
Lietuvos atvadavimui, nes, 
kaip sakė jo priesaikos žo
džiai:

— Šventa pareiga yra 
šiandien prisidėti visomis 
jėgomis prie Lietuvos že
mių išvadavimo iš svetimų 
jungo ir Tėvynės laisvės ir 
nepriklausomybės iškovoji
mo.”

Reikšminga, kad jisai gau

vis prisimindavo savo mo
tiną. Sakysime 1922 m. ko
vo 16 d. jisai rašė:

— Brangiausioji Metinė 
le! Jau keletą savaičių ne
gaunu iš Tamstos laiško... 
Sveikinu savo geriausią vi 
sam pasaulyje draugą — 
motinėlę”.

*
. Klaipėdos atvadavimas; 
Lietuvos sportas

Organizuodamiesi 19 2 3 
metų sukilimui, be kitų, klai 
pėdiečiai pasikvietė ir Da
rių. Jis važinėjo po Maž. 
Lietuvą, slapta ruošdamas 
žmones prie sukilimo. At
vykęs į Vilkaviškį, tvarkė 
busimosioms kovoms pagal
binius šaulių būrius, ir, pa
galiau, eidamas grupės va
do padėjėjo pareigas su 3- 
čia. sukilėlių grupe užėmė 
Šilutę. Atplaukus santarvi
ninkų laivams, jis buvo su 
kitais pasiųstas vesti pasi
kalbėjimus su anglų laivo 
vadovybe. Įvertindamas jo 
žygius, Maž. Lietuvos Gel-. 
bėjimo komitetas apdovano
jo jį aukščiausio laipsnio si- i 
dabro medaliu. Dariaus gi 
dabar buvo viltys — Vilnių 
atvaduoti.

Norėdamas Lietuvos jau
nuomenėje užgrūdinti atspa
rumą. jisai kiek galėdamas 
organizavo sportą. Jo pas
tangomis, iš dalies ir jo lė
šomis, Kaune, ąžuolyne, bu
vo įrengta pirmoji tokia 
sporto aikštė, jisai keletą 
metų vadovavo L. Fiz. Lav. < 
Sąjungai, dirbdama? vis pa
gal šūkį, kurį jis ir savo 
raštuose pabrėždavo: “Svei
kame kūne, sveika dvasia”. 
Jis parašė net ir sporto va
dovėlių.
Ruošiasi skristi per 
Atlantą

1927 m. Darius pasiruo
šė kelionei į Ameriką. Drau
gų klausiamas, kada jisai 
grįš į Lietuvą, kalbėjo:

— Aš j Lietuvą iš Ame
rikos parskrisiu.

Pakeliui į Ameriką. Pran
cūzijoje matė didžiules ova
cijas. triukšmingą Lmdber- 
gho sutikimą. Tas gal dar 
labiau sustiprino jo planus. 
Tais pačiais 1927 m. įsigijo 
Amerikoje nuosavą lėktuvą. 
Ėmė lankyti su juo lietuvių 
kolonijas. Visą laiką buvo 
surištas su aviacija: atliko 
rekordinį skridimą iš Čika 
gos į Montrealį, vadovav- 
pirmojo oro orkestro eskad 
rilei, dalyvavo lenktynėse 
skersai Amerikos, tamavr 
lėktuvinio susisiekimu ben 
drovėje. Turėjo pora ganr 
•unkių lėktuvo nelaimių, be 

tąjį pilotažą. Iš viso Darius niekas jo neatbaidė, vis ruo- 
Lietuvos padangėje skrajo
jo 377 valandas, 29 minutes. 
Apie jo nuotaikas būnant 
kariuomenėje, vienas jį ge
rai pažinęs kariškis rašo:

— Darius smulkmenose 
negaišdavo. Kur eidavo di
deli blevyzgojimai, pasity
čiojimas, Darius iš ten daž
niausia pasitraukdavo, ne- 
sinuodydavo. Buvo blaivus. 
Visada buvo optimistas, su 
šypsena. O toje šypsenoje 
jautėsi rimtumas ir gaiva
lingumas ir kažkoks gilus, 
tolimas siekis.”

skaičius kasdien au-

m. liepos men. 3 d. 
j Lietuvą, veždamas

Lenkų arešt :otas
Lietuvos aviacijoje

Kaip mokančiam svetimą 
kalbą ir turinčiam kitas ge
ras savybes, Dariui pirmiau
sia buvo duotos slaptos pa
reigos Lietuvos žvalgyboje. 
Darius nuvyko į Vilnių, čia 
pirmiausia, iš stoties ašiai 
nuvyko į Aušros Vartus, o 
vėliau į Gedimino kalną. 
Lenkams klasta okupavus 
Vilnių. Darius jų buvo areš
tuotas, bet užtariant Ang’i- 
jos konsului, buvo po kelių 
dienų išgelbėtas iš kalėjimo.

Būdamas Lietuvoje, nepa
metė ryšio su Amerikos lie
tuviais, vis juos ragindamas 
paremti Lietuvos atstatymo 
reikalą. Jis rašė:

— Dabar, broliai, laikas 
prisidėti prie tos šventos ko
vos, savanoriais važiuoti 
Lietuvon, arba siųsti kariš
ką medžiagą.”

— Šiomis kritiškomis die
nomis neišsimoka nė vienoj 
cento banke laikyti, nes Lie
tuvoj neapsakomas reikalas 
viso ko.”

Pagautas noro būti dar 
naudingesnių Lietuvai, Da
rius įstojo karo mokyklon 
ir ją baigęs leitenanto laips
niu įstojo į aviaciją, kur 
siekdamas aukščiausio lakū
no laipsnio, užbaigė aukš-

šėsi prie didžiojo uždavinio 
Savo namiškiams kalbėjo:

— Jau dvi pareigas atli
kau: padėjau iškovoti ne
priklausomybę ir atvaduoti 
Klaipėdą. Tačiau dar dvi pa
reigos manęs laukia. Reiki? 
Tėvynės garbei perskristi 
Atlanto vandenyną, reikia 
suartinti Tėvynę su Jungti
nėmis Valstybėm <8. Po to. 
išmušus valandai, reikės eit 
nešti tautos vėliavą j Gedi
mino kalną.”

Praėjo keletas metų įtem
pto pasiruošimo. Sugaišino,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SĄJUNGININKŲ DIPLOMATAI KINIEČIŲ MIŠIOSE

Prie didingo monumento 
Mūsų galvos žemyn svyra; 
Ant jūs kapo gėlės krinta 
Ir mūs ašaros ten byra...

šiandien miegate, karžygiai, 
Tėvų žemėje šventoje, — 
O didieji jūsų žygiai 
Mus užgrūdina kovoje...

(Dariaus ir Girėno pagarbai) 
Lietuvos iškėlėt vardą — 
Garbingieji tautos sūnūs!
Ne su kieto plieno kardu 
Statėte jai laisvės rūmus!

Atvaizduojami kai kurie sąjungininkų tautų diplomatai dalyvavę įžymaus kinie
čio vyskupo Paul Yu-Pin atnašautose Mišiose, kurios buvo laikomos šešerių metų su
kaktuvėse, kai kiniečiai kariauja su japonais. Mišios buvo atnašaujamos už žuvusius 
kiniečius ir sąjungininkų kritusius kovos lauke kareivius.

Jūs iškėlėt tautos vardą — 
Vi-ados mes jums dėkosim; 
Mes rykiuosimės į darbą 
Ir kapus jūsų vaduosim.
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nemažai, ir Dariaus plau
čiuose pasirodžiusios džio
vos žymės, bet 1929-1930 m. 
žiemą pavyko išsigydyti. Da 
bar jis lietuvių kolonijose 
rengė aviacijos dienas, kel
damas lėšas dėl didžiojo skri 
dimo, Floridos pakrantėse 
kaupė jėgas ir lavinosi skrai 
dyti viršum jūros, surirasti 
kryptį pagal žvaigždes.
Stasys Girėnas

Jei žemaičių Girskių šei 
mes tėvai būtų, kaip dau
gelis dabartinių šeimų, my
lėję daugiau šeimos malonu
mus, kaip pareigas, mes ne
būtume turėję antrojo did
vyrio — Stasio Girėno, nes 
jisai gimė šešioliktu vaiku 
kaimiečių šeimoje. Vytoga- 
los kaime, Raseinių apskri
tyje. Dauguma jų šeimos 
jaunųjų išmirė maži. Liko 
gyventi tik ketvertas ir jau- 
niausis iš jų — Stasys, jei 
dar būtų gyvenęs, šiemet 
švęstų 50 m. amžiaus su
kaktį, nes buvo gimęs 1893 
m. spalių 4 d. Jis buvo vie
nuolikos metų, kai mirė jo 
tėvas ir ptnkiolikos metų 
neteko motinos. Našlaitis 
Stasys, su savo broliu at
vyko į Ameriką, kur jau bu
vo jo vienas brolis ir dvi 
pusseserės. Apsigyvenęs Chi 
cagoje lankė mokyklą, vė
liau tarnavo pasiuntiniu 
spaustuvėje, dirbdamas per 
visą savaitę už 3 dolerius. 
Gabus lietuvis išmoko veik
ti spausdinamąja mašina, jo 
uždarbis pagerėjo ir jisai 
galėjo rasti lėšų savo pa
mėgtai mechanikai. Pirma 
buvo įsigijęs dviratį, vėliau 
motociklą, motorinį laivelį. 
Jis mėgdavo juos išardyti 
susipažinti su jų įrengimais 
Didžiojo karo metu siojo sa
vanoriu į USA kariuomenę 
ir buvo patenkintas pakliu
vęs į aviaciją. Grįžęs nebe- 
oasitenkino įsigytuoju a”to 
mebiliumi, bet jau 1924 
pirko lėktuvą.

— Padangių padauža, 
kaikas jį vadindavo dėl
nepaprasto drąsumo ore. 
Tas jam nepigiai a*sė;o. Kar 
tą lėktuvas trenkė į žemę ir 
Stasys, su sulaužytais šon
kauliais kelias dienas buvo 
be sąmonės. Tris mėnesius 
vaikščiojo su ramentais. Ki
ti spėjo, kad jis, iš tikros 
mirties pakilęs, daugiau ne
besės į lėktuvą, o jis kal
bėjo:

— Lėktuvas ir padangė 
baisiai traukia mano širdį. 
Ir toliau tebeskraldysiu. Kol

I

gyvas būsiu, nesiskirsiu su 
lėktuvu. Kai pasveiksiu, dar 
daugiau skraidysiu, o gal ir 
Atlantą perskrisiu!”

Pakilęs iš patalo, dar kriu
kiais pasiramščiuodamas, ji
sai užeidavo į Dariaus sese
rų restoraną, čia jam daug 
nuoširdumo parodydavo Da
riaus motina, o kai Darius 
grįžo į Ameriką susipažinę 
su juo pačiu ir pagaliau juo 
du sutarė lėkti per Atlantą

i 
I

vandenį nekrisim! Jei kri
sim į vandenį, tai, žinoma, 
daugiau nesimatysim. Bet, 
mamyte, geriau nekalbėkim 
apie tai. Tavo ašaros mane 
jaudina. Raminkimės...”

Lituanica buvo gerai pa
ruošia. bet neturėjo radijo, 
nei lakūnų saugumo prietai
sų. Lakūnai savimi nesirū
pino, jie tik svajojo apie 
pergalę.

I

Dešinėj matėsi dideli debe- , 
sys. Pralėkus Nevvfou-dlan- 
dą dešinėj matėsi žemė. Šiau 
rėj stovėjo didelis rūkas...”

Be poilsio, daugiau 30 va
landų kabojo jie Virš van
denyno. kurio neramios ban- ■ 
ges kas sekundė tykojo juos Į 
praryti.

Išskrenda
— Lituanica ne vienų mū- i 

sų nuosavybė ir viltis, bet 
ir visų lietuvių, — pareiš
kė kartą Darius. — Kai ne
laimė ištinka laivą jūroj — 
laivo kapitonas grimsta į; 
jūros dugną drauge su sa
vo laivu. Lituanica pristatys 
mudu Kaunan, arba žūsime 
'su ja!”
Iki Soldino miškų

*■

Ilgai laukę palankaus oro,

Kai “Draugas” paskelbt 
pirmąją žinią apie Dariaus 
ir Girėno pasiryžimą skris
ti per Atlantą, Darius labai 
apsidžiaugė ir visiems me
tams užsiprenumeravo dnr. 
“Draugą”. Padarius tvirtą 
pasiryžimą skristi ir Stasys 
savo pavardę, sulietuvino, 
vieton “Girskis”, pasirink
damas “Girėnas” (Pavyz- lakūnai pasiryžo išlėkti Įle
dys, kaip reikia branginti Pos 15 d- Aerodroman la- 
lietuvišką pavardę, o ne kūnai atvyko 4 vai. 30 min. 
kraipyti, kaip kaikas dabar ryto, dar neišaušus. Lėktu- 
padaro). Dabar abu lakūnai van buvo įdėta apie 700 
su lietuviu parašiutininku j laiškų, kuriuos turėjo nu- 
Iankė parapijų piknikus, spe- vežti į Lietuvą. įrankiai ir 

; geriamo 
vandens, kvorta kavos, kvor 
ta škotiškos degtinės, 6 sand 
vičiai su vištiena ir jautie
na, 5 su puse svarų. vaisių, 
sutirštinto pieno plytelės, 2 
pakeliai kramtomosios gu
mos, 2 pakeliai cigarečių, 2 
puodukai 
raudonos

I

Ona Aleliūnienė 
?w 

Poetas apie didvyrių mirtį
Vargi?! ar kas gali gra

žiau benusakyti lietuvio sie
los godeles žemei atiduodant 
padangių skrajūnus, kaip 
anas lietuvis poetas, kurs 
jiems žuvus rašė:

— Oro kelionėje 1001 kar
tą giltinė pačiupinėja spar
nus ir visą laiką greta skren 
da... Skr?idymas yra lenk
tyniavimas su amžinybe, kur 
žmogaus valia aukščiau gil
tinės galios iškyla... štai vie
ną dieną visa Lietuva pa- 
kėlė’galvas aukštyn! Ir raš
tininkas nuo stalo, ir arto
jas nuo žagrės, ištiesę kup
ras įbedė akis į dangų, iš 
kur turėjo gyvas stebuklas 
pasirodyti. Didis darbas yra 
vienai minutai priversti žmo 
gų susikaupti 
kiadienio. čia 
jonai žmonių 
nes akių nuo 
leido, ir nuo
amžių mintimis su dangu
mi nsbesiskirs. Seniai kal
bėjome, kad reikia tiesti til
tus į Ameriką, nes ten mū
sų tautos trečdalis gyvena. 
Štai vienu sparnų užsimoji
mu du vyrai ištiesė tiltą, 
kurio jokios audros, nei lai
ko bangos nebesugriaus. A- 
čiū jiems, kad išsitiesė su
linkusios nugaros!...

Pakilę viršum Atlanto ir 
perskridę vandenis ir žemy
ną. patys dar aukščiau pa
kilo. toliau skristi... Patys, 
Meile virtę, su mumis šir
dimis susiliejo, mūsų žemę 
su visata, mus pačius su am
žinybe sujungė”.

— Netoli Europv-, — į- 
rašė Darius savo dienoraš- 
tin, — sutikom audrą...
Baisioji katastrofa

Kai liepos 17 d. 
vai. ryto ūkininkė, 
ma uogas klaidžiojo 
dino mišką, ji aptiko per- i 
skeltas pušis, sudaužytą lėk 
tuvą ir du, kraujuose pa
plūdusius lavonus. Persigan
dusi pašaukė policiją. Atvy
kę oficialūs atstovai rado 
tokį vaizdą:

— Apie 90 žingsnių nuo 
lėktuvo skeveldrų matyt lėk 
tavo ratų nubruožtos pušų 
viršūnės; kurį tarpą nieko 
nematyti, o paskiau vxe dau
giau ir daugiau pušų viršū
nių nulaužta ir pagaliau 
kaip kirviu nukirstos 6 pu
šys pėdos storumo. Ant že-j 
mės nukritęs lėktuvas apsi
vertė, sutrupėjo ir sutriuš
kino narsius savo vairinin
kus. Jų kūnai sužaloti, są
nariai sulaužyti.. Atrodo, 
kad prieš nelaimę vairavo 
Girėnas. Dariaus kišenini? 
elektros žiburys lempelė) 
dar degė ir jo laikrodis tvin
ksėjo, bet dvi galingos lie
tuviškos širdys jau nebepla- 
kė...” (P. Jurgėla ‘‘Sparnuo
ti Lietuviai”).

I

Atlanto nugalėtojų gar- I 
bingus palaikus į Kauną at
gabeno trimotorinlu “Deru- 
lufto” lėktuvu. Ties Lie'.u- 
vos siena sutiko lietuvių la
kūnų eskadrilė iš devynių 
lėktuvų. Tai buvo liepos 19 
d. ir į aerodromą Kaune bu
vo susirinkusi apie 50,000 
žmonių minia. Visų bažny
čių varpai gaudė ir klaikiai 
kaukė fabrikų sirenos.

— Jūs pasiekėt savo tiks
lą. — sakė A Žmuidzinavi
čius, atsisveikindamas kapi
nėse su žuvusiais drąsuo
liai?, — nes ne tik padėjote 
lietuvių tautos genijaus vai
niką ant žmonijos aukuro 
bet padėjot ten ir savo lie
tuviškas galveles.”

Kunigas sakydamas laido lėktuvu apkeliavęs apie 187,- 
tuvių pamokslą, verkė. Or- 000 anglų mylias, o Girėnas 
kestrai grojo širdį draskan- yra skraidęs 1,28d valandų 
čius maršus ir maldą “Ma- ir apkeliavęs apie 11^,600 

' mylių.

apie 
rinkdį- 
po Sol-

o

aukščiau šio- 
gi ke'l mili- 
per tris die- 
debesų nenu- 
šiol per visą

cialiai rengiamas aviacijos maistas: galionas 
dienas, rodė drąsius oro 
“triksus”, vežiojo žmones, 
didindami skridime fondą.
Per didelį vargą jie įstengė 
sumobilizuoti lėšas persta
tymui “Belankos" lėktuvo, 
kurį buvo įsigiję savo lėšo
mis. Pagaliau paruošta “Li
tuanica” buvo pakrikštyta 
1933 m. bal. 30 d. Iš ryto suktuvai, 4 brūžikliai. 2 ki- 
buvo atlaikytos pamaldos
Dievo Apvaizdos oažnyčio- lemputes, žibintuvai ir kel- 
je, o po pietų prel. Krušas tuvėlis. LITUANIKA svėrė 
atliko religines lėktuvo krik 8-300 svarų ir jai buvo la- 
štijimo apeigas. Lakūnai su
statė ir 
kuris baigiamas žodžiais:

— Tą didįjį bandymą pra- bėgėjo visu 4.200 pėdų ilgio 
dėsime, tikėdamiesi Dievo taku, prie pat vandens ati- 
palaimos.”

Darius panoro, kad į tą 
jų paskutinį žodį bū*ų įpin
ta ir katastrefos galimumas.

— Kam gi kalbėti apie 
nelaimės galimumą, — lyg 
priešindamasis kalbėjo lakū
nų nuoširdus bendradarbis 
P. Jurgėla.

— Reikia atvirai kalbėti,>.
— pratarė Darius. — Mes 
nežinome pasekmių, bet e- 
sam viskam pasiryžę... Jei
gu ir žūsim, tai tegu lietu
vių jaunimas žino ir geriau 
nujaučia, kokiam žygiui mes ie 
aukoj omės, ”

Prabildamas į savo susi
rūpinusią motinėlę, Darius
i

h 
I

m.

jo I

šoniniai

vandeniui gerti. 4 
rakietos, replės,

elektros žiburiai.

bai sunku nuo žemės afi
šavo testamentą, plėšti. Du kartu vos nenu

slinko nuo tako šor^a, įsi-i

trūko nuo žemės, bet gal 
kokius 10 pėdų pakilusi, vėl 
pradėjo artėti žemyn... žiū
rėjusius pagavo išgąstis, bet 
patyrusių lakūnų valdoma 
LITUANICA atsigavo ir 
pradėjo tiesti per Atlantą.

— Audros ūžauja ir stau
gia... 

Drąsiai, Steponai, Stasys! 
Jei sparnai jaunam išau-

. go, 
Debesų svetys esi”. 
Skrisdami per Newfcund- 

landą lakūnai numetė raš
telį, kad jiem gerai eekasi, 
visiems siunčia linkėjimų. 
Savo gi dienoraštyje, lėktu
ve Darius rašė:

kalbėjo: — Apleidžiant Amerikos
— Nuskrisim, jei tik į žemyną oras buvo gražus, rija”...

i

Lai 
dega 
širdį 
mui,
gyventų.

jų gyvasčių auka už- 
kiekvieną lietuvišką 

darbui ir paslsventi- 
kad Lietuva amžinai

K. J. Prauskis

(LKFSB) Ryšium su de
šimtmečio sukaktimi prisi
mindami mūsų drąsiųjų la
kūnų žygį, prisimename, kad 
jie ore išsilaikė 37 valandas 
ir 11 min. Iš New Yoi ko jie 
pakilo 1933 m. liepom 15 d. 
6 vai. 24 min., Kauną turė
jo pasiekti liepos 17 d. apie 
2-3 vai. ryto, žuvo Soldino 
miške liepos 17 d. apie 1 
vai. ryto. Abu jie buvo pa
tyrę lakūnai. Apskaičiuoja
ma, kad Darius buvo ore 
skraidęs 1796 valandas ir
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių centras 
vakaruose

Los Angeles, Calif. — Pa- . 
cifiko pakrantės mieste jau ] 
teko sutikti nemažą skaičių 
lietuvių kareivių iš įvairių 
Jung. Valstybių. Begalo ma
lonu yra karts nuo karto, 
ypač sekmadieniais, pasima- 

| tyti su mūsų kareivėliais. 
. kurie sužinoję apie lietuvių ' 
bažnyčią suranda ją, ir ap
silankę išklauso šv. Mišių 
išgirsta lietuvių kalboje pa
mokslą ir giesmes, sutinka 
lietuvių, kurie juos nuošir
džiai priima, ir po visam 
su klebonu pavalgo pusry 

■įčius'bei pietus. Apgailestau
jame, kad daug lietuvių ka 
rininkų pravažiavę, kurii 
neturėjome progos sutikti.

Koks mėnuo praslinko 
kai du mūsų kareivėliai at
vykę iš Detroit, Mich. tele- 

■ fonavo į kleboniją klausda
mi šv. Mišių tvarkos ir nu
rodymų keliui į bažnyčią, 
taipogi kareivėlis Rudaitis, 
iš New Yorko, bet jų iki šios 
dienos dar nesulaukėme. Vie 
nas jaunas lietuvis jū
rininkas iš Grand Rapids 
čia surado savo lietuvę se
selę mokytoją. Abiem buvo 
malonu pasikalbėti. Aplė
kęs mus pora kartų, para
šė gražų laiškelį, sakyda
mas, kad iš džiaugsmo pa
miršęs padėkoti už vaišes. | 
Čia sutikome Ensign N. C. i 
U. S. Navy, Oną Ambrozai-1

tę, karininkus iš Brooklyn. 
N. Y. ir Niagara Falls, Pvt. 
J. Uždavinį, leitenantą Pa- 
zareckį, korp. Vaclovą Jur
gelį iš Clevelando, kuris pri
klauso prie par. choro at
vykdamas iš artimos sto
vyklos. Paskutiniame para
pijos piknike dalyvavo.

Yra ir tokių, kurie apie 
lietuvių centrą šiame mies
te nieko nežino, arba būda
mi svetimi, turi sunkumų 
susisiekime. Prašytume, kad 
tėvai arba giminės tų ka
reivių, kurie eina tarnybą 
Los Angeles mieste arba jos 
apylinkėje, arba čia tik trum 
pam laikui apsistoja, paduo
tų jiems lietuvių bažnyčios 
adresą ir telefoną, taip pat 
Seserų Pranciškiečių vienuo 
lyno adresą, 
paduodame: 
kitę mums 
vių vardus 
adresus, o mes juos pasiek
sime atviruku arba telefo
nu, nuoširdžiai priimsime, ir 
surasime priemonių ir laiko 
savo jauniems tautiečiams 35. tas) 
teikti džiaugsmo lietuviško
je,

I

kuriuos žemiau 
Arba, parašy- 
lietuvių karei- 
ir jų stovyklų

PERDUODAMA AMUNICIJA VIDURŽEMIO JUROJE

t

••■Draugas" Acme photo

Paveikslo užpakalyje matome tanką keliant į krantą iš laivo. Britų kareiviai sudarė 
iš žmonių retežį ir perduoda amuniciją į Sicilijos pakrantę.

■ ■ ■ '■ ■ —■■ - 1 ■" ■ - ---A

200 Halų pasidavė dviem parašutistam
Amerikos jėgos Sicilijoje.

— Kada sgt. David Rosen
krantz. Los Angeles, ir 
Corp. Loe Black, Jackson, 
Tenn., Jungtinių Amerikos
Valstybių parašiutistai, nu-: kariuomenė 
sileido iš 
miesto, jie pateko tarp 200 vo. 
italų.

Italai 
pasiduoti.
Black sutiko 200 italų nu
vesti į sąjungininkų pozici
ją, kai tik pasitaikys pirmo-. 
ji proga. Miesto mayoras 
parūpino parašiutistams pie
tus ir davė vyno.

1 Kada amerikiečių jėgos 
pasirodė, tada italų pulki
ninkas surikiavo savo ko
mandą. Vadovaujant Rosen- 
krantz’ui ir Black’ui italų 

nuvyko pasi-
oro prie Sicilijos duoti. Jie žygiuodami daina-

Sekmadienį, liepos 18 d., 
A. R. D. nariai iš visų para
pijų nusitarė skaitlingai da
lyvauti išvažiavime Ryano 
Woods, prie 87-tos ir West- 
ern avė. (Vietos numeris

katalikiškoje pastogėje.

Šv. Pranciškaus Seserys lietuviui
St. Casimir Church 
2511 Third Avenue 
Los Angeles 16, Galif. 
Tel. Parkway 7645 

Sisters of St. Francis 
1742 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles 6, Calif. 
Tel. Parkway 0696.

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

Tikslas šio išvažiavimo 
kiekvienam susipratusiam 

'i katalikui aiškus. 
Kaip mes didžiuojamės, kuo
met išgirstam, kad mūsų 
mokyklų mokiniai laimi kon- 
testuose net pirmas vietas. 
Džiaugias tėveliai matyda
mi, kad jų vaikučiai turi 
progos išvystyti savo gabu
mus nuo jaunų dienų, o ką 
besakyti apie mergaičių auk
štesnę mokyklą. Jos kas me
tai mums lietuviams naujų 
laimėjimų pelno, ir galima 
suprasti, kad čia tai ne pa
reigų atlikimas, kaipo mo
kytojų, bet daug pasišventi
mo įdėta iš seselių pusės.

Šiais laikais matom pra
gyvenimo kainas pakilusias. 
Žmonių uždarbiai daugumoj 
irgi padidėjo. Bet seselių ve
damose mokyklose atlygini-

1

mas, rodos, vis tas pats. 
Atostogų proga ir to kuk
laus atlyginimo nėra. Be to, 
seselės lanko aukštesnias 
mokyklas, kad geriau prisi- 
ruošus ateinančių metų dar
bui, o kasdieniniai re kalai 
vis tie patys. Visur 
susidurti su išlaidom.

CHICAGOJE

pasitarė ir nutarė _ padėjęs
Rosenkrantz ir r * *

sporto vadas
(LKFSB) Benediktinų ko

legijoje Peru, UI. sporto ir 
atletikos mokytoju yra lie
tuvis B. Bacevičius. Jis yra 
tas, darbą atlieka rūpestin
gai ir jo vadovaujamos stu
dentų komandos turėjo eilę 
reikšmingų laimėjimų. Ko
legijos vadovybė tuo lietu
viu sporto vadu didžiuojasi, 
savo šakoje geras specialis-

Pereitą 
žuvo 15 metų 

jaunuolis, kai jo

reikia

laikų 
ir sū

Pastebėjusios šių 
padėtį, rėmėjų narės 
manė ruošti šį išvažiavimą, 
pasitikėdamos, kad mūsų 
geraširdžiai lietuviai mielai 
tam pritars. Jūs, išleidę cen
tą kitą, tuom savęs nenu- 
skriausite, bet užtikrinam, 
kad būsit pilnai patenkinti 
prisidėję prie kilnaus darbo.

Netikėsit gal, kaip rėmė
jų narės ruošiasi visus ma
loniai priimti. Jų noras, kad 
visi jų draugai ir pažįstami 
kartu praleistų tą dieną.

Taigi, dar kartą visus už- 
kviečiam į šį didingą išva
žiavimą. —Vienutė.

<

•usirinkimai
Marąjette Park. — Tėvų 

Marijonų Bendradarbių 5- 
tas skyrius Laikys susirinki
mą sekmadienį, liepos 18 d., 
2 vai. po pietų parapijos 
svetainėje prie 68-tos ir 
Washtenaw gatvių. Prašomi 
ateiti. Valdyba

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa 
Laikys susirinkimą sekma
dienį, liepos 18 d., parapi
jos svetainėje, 1:30 valandą 
po pietų. Visi nariai ir dar 
buotojiai kviečiami laiku su
sirinkti, nes yra svarbių rei
kalų. Valdyba

Žuvo jaunuolis
Rockford, Dl. — 

ketvirtadienį 
amžiaus
dviratis (bicycle) susidaužė 
į autobusą. Jo pavardė — 
Robert Akins.

1

Šiurpus vaizdas
Mrs. Philomina Malina, 

72 metų amžiaus, našlė, pe
reitą ketvirtadienį rasta ka
banti basemente, 2301 So. 
59th court Cicero. Ji buvo 
namo prižiūrėtoja.

Keistos varlės
Varlės vadinamos “galio

tų” veislės auga iki 12 colių 
ilgio, o jų kojos du sykiu il
gesnės už patį kūną.

Vario kasyklos
Arizonos vario kasyklos 

yra viena iš didžiausių pa
saulyje.

f ■ =^1
TA H TJ H TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis I

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

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS

PILNAI r x uuuau uuuuuk; uuujub randimus, U
GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami 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

perdirbimui senų rakandų, vartojant

V2-

I

Sekmadienį, liepos 18 d., 
1 vai. po pietų, paprastoj 
vietoj, įvyks dr-jos Lietu
vos ūkininko pusmetinis su
sirinkimas. Prašoma narių 
susirinkti, nes išgirsite ra
portą iš rengiamo draugijos 
išvažiavimo, kuris įvyks sea- 
madienį, liepos 25 d., Spai- 
čio darže ir kitų pranešimų. 

Antanas Valonis, pirm.

AFROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S ALĖS MAN AI 

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

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

dieną 
Pietų

'• PRANEŠIMAS
★

KADANGI beveik kiekviena degtinės dirbtuvė gamina 
alkoholį mūsų valdžiai karo reikalams, taigi mes negalime 
pilnai išpildyti užsakymus mūsų reguliarjnių kostumierių.

TURĖKITE omenyje, kad nuskirta dalis racijonavimo 
liečia ir mus. Kad pagelbėjus karo laimėjime, mes ir turime 
racijonuoti savo degtinės kiekį. k.tuomi

TAIGI, malonėkite būti kantrūs su mūsų pardavėjais 
ir pagelbėkite mums mūsų pastangose išdalyti prekes 
tinkamu ir patenkinančiu būdu.

PIRKIME DAUGIAU U. S. KARO BONŲ!

★

Radijo
Joseph Budri k radijo 

landa iš WCFL (1000 klc.)
bus girdima ryt vakarą 9 
valandą. Programa bus ža
vi. Dainuos solistė Ona Juo
zaitienė ir kiti. Didžioji or
kestrą gros lietuviškus kū
rinius. Šią programą, kaip 
žinome, duoda J. Budriko 
radijo ir rakandų krautuvė, 

i 3241 So. Halsted St.
t

Dievo Apvaizdos 
parapijos įvairumai

Karnivalas, kuris tęsėsi 
per 10 vakarų parapijos kie
me, užsibaigė. Praeitą sek
madienį kleb. kun. A. C. 
Martinkus paskelbė parapi-i 
jonams jo gražias pasekmes. 
Jeigu turėjo $2,293.87; išlai- 

1 dų $798.77. Pelno parapijai 
liko $1,565.10. Džiaugėsi 
klebonas ir dėkojo visiems 
darbininkams ir į karnivalą 
atsilankiusiems.

šeštadienį, liepos 17 d. 
mūsų bažnyčioje prasideda 
no vena į Šventąją Oną. Ry- 

i tais bus šv. Mišios ir trum
pas pamokslas, 8:30 vai. va- Į 
karais pamaldos ir pamoks
las 7:30 vai. Noveną veda 
tėvas Andruška, M. I. C.

Kap.

Argentinos uis. reikalų 
ministras ir vice
ministras Lietuvos 
Pasiuntinybėje

Š. m. gegužės 20 
Lietuvos Pasiuntinys
Amerikai dr. Graužinis ir 
ponia Graužinienė surengė 
pusryčius Argentinos Užsie
nių Reikalų ministru ir po
nios Ruiz Guinazu garbei.

Šiuose pusryčiuose taip 
pat dalyvavo Apaštališkas 
Nuncijus Minsinjoras Jose 
Fietta, Sardikos arkivysku
pas ; Argentinos Užsienių 
Reikalų vice-ministras dr. 
Gache; Graikijos ir Domi-! 
nikonų Respublikos minis
trai su žmonomis; Latvijos 
Charge d’Affaires dr. Olinš; 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasados patarėjas E. 
Lyndal Reed; žurnalo “Cri- 
terio”, kuriam tilpo daug 
Lietuvai palankių straips
nių, redaktorius Scaccia ir 
Tėvų Marijonų vyresnysis 
kun. Jakaitis.

' Laike pusryčių- šeiminin
kai turėjo progos plačiau 
papasakoti aukštiesiems sve 
čiams apie savo Tėvynės

• Lietuvos vargus.
Lietuvos Pasiuntinybė

i

................MES SKOLINKIME SAVO PINIGUS! 
JIE AUKOJA SAVO GYVYBĘ............................

INTER-NATIONAL LIQUOR CO. 
6246 So. California Avenue

Visi Telefonai: REPUBLIC 1538

Pirkite U. S. Karo Bonus

n-----------------...------- —

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius. Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
nž PRTENA- _ 
M T A ITSI AS» 
KAINAS.
Turime dideli 

p » s 1 r inkima
Muzikališku Tnstmmntų. Muzi 
kališkų Knygų. StvKU. Hekor 
du ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius. laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumen 
tua.

JOHN A. KASS
JTEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFA Y 8617

------- ------------ - ------------- -----11

Bridgeportiečiai va
žiuoja į Ryan Woods

Bridgeport. — Rytoj 11 
vai. prie Gudų krautuvės, 
901 W. 33 St., jūsų lauks 
trokas, kuris nuveš į šv. K 
A. rėmėjų pikniką Ryans 
Woods. Bridgeportiečiai už
kandžių vežasi daug, užteka 
visiems.

I

NELAUKITE-
Ryto j Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

f
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GAUSINGAI SUSIRINKIME PAGERBTI 
DARIAUS IR GIRĖNO ATMINTI

Mūsų garbingųjų didvy- - p. . v.
rių Dariaus ir Girėno 10 JO. LllICagOS ZINIlCS 
metų žuvimo sukaktuvėms 
paminėti prisirengėme. Ko
mitetas kooperuojant su lie
tuviškomis organizacijomis 
yra prirengęs gražią ir įspū
dingą programą prie pamin
klo. Be to, Amerikos lietu
vių legijono postas su Drum 
Bugle Corps, su moterų au- 
xiliary. su lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus vienetais su
darys tos dienos iškilmių 
parodavimą gatvėmis. Kal
bas pasakyti yra pakviesti 
aukštieji valdžios ir miesto 
pareigūnai, be to ir lietuvių 
organizacijų vadai ir dar
buotojai dalyvauja. Lietuvių 
organizacijos ir draugijos 
yra užkviestos. Viskas tin
kamai prirengta, sutvarky
ta; ir tik laukiama skaitlin
gos lietuvių minios — vi
suomenės atsilankant ati
duoti pagarbą mūsų garbin
giems didvyriams, nulenkti 
savo galvas prieš jųjų hero
jišką žygį.

Vaikštynės ir visa prog
rama prasidės pavakary. 
Pabaigoj bus rodomi įdo
mūs, patriotiški kintamieji 
paveikslai.

V. Rėkus, sekr.

lankyti tėvelius, S. Antanai- ■ įstojo į eiles amžinų narių' 
tis, Jr., kuris tarnauja Dė-.'Sv. Pranciškaus vienuolyno, I 
j=_ o ----- ‘ j Pittsburgh, Pa.

I

dės Šamo laivyne. Sesutė 
Virginia tarnauja V/AVĖS 
ir randasi saulėtoj Kalifor- 

' nijoj.

Parapijos piknikais. — 
Liepos 18 d. Šv. Teresėlės 
Sodalicija rengia smagų pik 
nikelį parapijos darže, 88th 
ir Mafąuette Avė. Pradžia 
2 vai. po pietų. Nuoširdžiai 

I kviečiame visus parapijonus, 
kaimynus, pažįstamus atsi
lankyti. Pelnas yra skiria
mas parapijos reiaaiams.

Bus muzikos, gėrimų ir 
valgių. Vieta visiems pato
giai pasiekiama. Kviečia 
kleb. kun. V. Černauskas ir 
rengimo komisija.

i

|

I

Išvyko atostogų. — 
mų parapijonų A. M. 
čėnų dukrelė Pranciška su1 
drauge Joana Sakalas iš 
Frankiin Park, Iii., išvyko 
atostogas praleisti pas se
sutę Kazimierą Quinn į Kan- 
sas City, Mo. Laimingos ke
lionės !

Žino- i
Teli-

_ /

Vieši pas tėvelius. — Pe 
reitą savaitę parvyko ap-

i

I

Dalyvavome ir mes. — 
Pereitą savaitę daug sochi
cagiečių dalyvavo Visų Šven 
tų parap. piknike, kuris į- 
vyko Vytauto parke. Nors 
oras buvo lietingas, bet žmo
nių daug atvyko ir parėmė 
pikniką. Dalyvavo ir mūsų 
kleb. kun. V. Černauskas.

Įsigijo namą. — 
giečiai parapi jonai 
Perveneikiai, jau apsigyve
no nuosavame name, 642 E. 
89 St. Linkime pasisekimo 
naujoje vietoje. Taipogi te
ko nugirsti, kad A. V. Sta- 
bulioniai rengiasi So. Chi
cago koloniją apleisti ir vyk-

Sočika- 
P. A.

ti į Marąuette Park apsigy
venti. Apgailestaujame, ne3 Remkite dienraštį “Drau- 
yra Labai veiklūs žmones, o'gį”, laikraštis jus parems, 
mums, sočikagiečiam8, kaip 
tik reikia tokių žmonių.

Rap. J

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Mini sukaktuves.
nomi duosnūs parapijonai 
ir įvairių įstaigų amžini na
riai. S. B. Vasiliauskai, mi
ni savo 10 m. pavyzdingo 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. Sveikiname ir linkime 
sveikatos ir pasisekimo jū
sų gyvenime.

5
Gausiai aukojo. — So. Chi 

cagos kolonijoj randasi duos 
nių aukotojų, geraširdžių 
žmonių, kurie supranta baž
nyčios ir įvairių katalikiš
kų įstaigų vertę ir jų svar
bumą. Pereitą savaitę vie
na sochicagiečių moterėlių 
N. N. suteikė gausią auką.

ii » -v.

LRKSA "Feminine 
Fancies" beach parly

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 18 d. L. R. K. S. A. “Fe
minine Fancfbs” narės ren-11 
gia nepaprastą beach party 
(55th and the lake). Visos 
narės ir viešnios prašoma 
susirinkti pas Sal.y Eudrik. 
7230 So. Washtenaw Avė., 
10 vai. rytą ir iš ten auto
mobiliais vyksime prie van
denyno.

Sally Budrik. slaugė Alice 
Lukas, rast. Sidney Malin 
žada turtingai pavaišinti vi
sas skaniais užkandžiais. 
Prašoma nesivėluoti.

Ieva Lukošiūtė, pirm.

Vicnerių Metų
Mirties Sukaktis

A
Ona

<

I

-' L

Kasputiene
(po tėvais Ugentaitė)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Jei

I

I

i

i

f

1646 WEST 46th STREET

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

>'SS^

SSeSES •

Svečiai taiso lovas
Springfield, Mass. — 

kas pats pasitaiso lovą vieš
butyje, duodama 50 procen
tų nuolaidos v.eno dolerio 
kambaryje.

MONUMENT CO

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAtJPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEKLE Y 6103

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo

metai, kai negailestinga mirtisJau sukako vieneri 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motinėlę, Ona Kasputienę.

Netekome savo mylimos liepos 19-tą dieną, 1942 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmirš- 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tar

po, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už 
jos sielą, pirmadienį, liepos (July) 19 d., 1943 metaįs, Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Sūnai, Duktė, Marti, Žentą-, Seserys, Pusse
serės, Pusbroliai, Teta, švogerka ir visi kiti Giminės.___

Mumis
Rekordas—

t;.

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorių*

I

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtai vak. 

iš stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

I.

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

- Saukose!

i
PERSIONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 

PARTICUL1R PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 
Distribators of the famous Montello “Mos t Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

!

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BL0WN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI ' PRIPILDOMI 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingos 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Jemokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus. jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS, VALVES. MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALIŲ, TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ.

—-Pašaukit dėl Veltui Apkainavimo — 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
•NO DR1P" ------- “NO DRIP"

$1.90 <už Galioną — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blddės nuo šlampančių paipų, drėgmės. tankų, lubų. ar oro įt- 
rauktuv.ų.—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

LENGVA UŽDĖTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždėkit su senu galu brušiu ar šluotele.

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenn, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 6&tb and Statė Streeta

VESI TELEFONAI ATLANTIC 4290

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 168th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PH1LLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFOKN1A A'GB. phone LAFAYETTE 3571

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

Telepbone YARDS UIS
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SV. MYKOLO PARAPIJOS — NORTH SIDE
DIDŽIULIS PIKNIKAS

— ĮVYKSTA —

Rytoj, Sekmadienį, Liepos-July 18 d., 1943 m.
GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE

Piknike bus visokiu surpryzų — įdomus programas, visokių linksmybių 
— ir valgių ir gėrymų kiek tik kas norės. Taigi, visi kaip vienas į mūsų pikniką. 
Širdingai kviečia visus...................KUN. J. ŠAULINSKAS IK NORTHSIDIĖČIAI.

Kaip amerikiečiai parašiutistai laimėjo 
kovą Sicilijoje iššokę iš lėktuvų
DRĄSUS VYRAI KOVOJA SU GAUSINGU PRIEŠU. 
DAUGELIS VIETOS GYVENTOJŲ MALONIAI SUTIKO 
AMERIKIEČIUS.

. Dabar daug rašoma ir kal
bama apie sąjungininkų in
vaziją Sicilijoje. Čia norime 
atskleisti kai kurias smulk
menas apie parašiutistus, 
kurie atliko invazijos laike 
didelius darbus.

Amerikiečiai parašiutistai 
invazijos laiku atliko dide
lius žygius. Jų žygiai puošia 
Amerikos karo istorijos la
pus.

I
Į

ISTORIŠKA NAKTIS

Liepos 9 dienos naktis yra 
istoriška naktis, kai para
šiutistai nusileido Sicilijon 
ir ėmė kovoti su italų ir vo
kiečių kariucmene. Ameri
kiečiai parašiutistai šimtus 
užmušė, šimtus paėmė ne
laisvėn.

Amerikiečiai parašiutistai 
kovojo kaipo nedidelių vie
netų partizanai. atakavo 
patrankų įsistiprinimus ir 
-stiprias vietas puolė su gra
natomis. Jie kovojo su prieš
tankiniais ginklais ir pei- 

.liais. Nuostolių buvo, bet 
priešas daug daugiau turė
jo pakelti nuostolių.

Parašiutistai nusileidę į 
Sicilijos salą, sutrukdė prie- 
,'šo atakas ir paruošė kelią 

-’vyrams iš jūros, kurie ėjo 
• paskui juos Vittoria apylin
kėje. ’

Visi vyrai, kurie iššoko iš 
lėktuvų salon, yra verti pa

savo

v —

šižymėjimo ženklų už 
atliktus darbus.

*

MENULIO ŠVIESOJE

Ėjo bendra kryptimi į šiau
rės vakaras, numatytą vie
tą.
STOJA Į KOVĄ

Daugelis vyrų nusileidę 
tuojau stojo į kovą, nes bu
vo patekę į machine-gun 
lizdus ar patrankų vietas. 
Kiti tuojau įžengė į italų 
stiprias pozicijas ir ėmė ko
voti.

Parašiutistai prieštanki
niais ginklais ir granatomis 
išvijo priešą iš įsistiprinimų.

Tai buvo prie jūros. Ko
vos vyko per visą dieną.

Dienos metu ameriikečių 
jėgos sustiprėjo.

Vyrai žengia į šiaurės 
Vittoria. Tai buvo diena, ku
rios nė vienas parašiutistas 
nepamirš.

, Sicilijos viduje buvo gra
žu. Mirgėjo žalia ir geltona 
spalva. Daugelis vietos gy
ventojų amerikiečius para
šiutistus sveikino, siūlė vy
no vandens ar duonos.

Vyrai žengia saulės kait
roje per apartus laukus, per 
vynuogynus, per dulkančius 
kelius. Rytą pasiekė Vitto
ria miesto pakraščius.

Kai tik amerikiečiai para
šiutistai pasiekė nfesto pa
kraščius, paaiškėjo, jog ten 
yra italų garnizonas. Snipe- 
riai atidengė ugnį. Vyrai 
tuojau peršoko murinę tvo
rą.

t

Jū-

šokti

žalia 
prie

ITALIJOS ŽEMĖJEI

"'Dra.uga^’ Acme piloto

Chicagoje tebegyvena abi Dariaus 
tikros seserys

serys žino apie jos vyrą. 
Matyt, kad jis buvo išvež
tas į Rusiją. Dariaus sese
rys lankėsi Lietuvoje, ap
lankė ir Soldiną. Jos nuva
žiavusios į žuvimo vietą pa
dėjo vainiką. Tenai pasta
tytas gražus paminklas su 
dvigubu kryžiumi ir žemai
tiška koplytėle. Netoliese 
įrengtas parkas, kurį įtaisė 
miesto gyventojai, pasiryžę 
tam reikalui nemokamai 
kiekvienas po vieną dieną 
dirbti.

(LKFSB) Liūdnų sukak
tuvių išvakarėse teko aplan
kyti Dariaus seserų vedamą 
valgyklą-restoraną ir tenai 
pasikalbėti su tikra Dariaus 
seserimi Katarina Stulpinie

ne. Ji papasakojo, kad Da
riaus motina yra mirusi jau 
1934 m. ir, pagal jos norą, 
jos kūnas buvo nugabentas 
laidoti į Lietuvą. Tebėra gy
vas ir Dariaus patėvis De
gutis. dabar jau turįs 62 me
tus. Antroji Dariaus sesuo, 
Laura Nelson, taipgi gyvena 
Chicagoje. Dariaus žmona 
su dukrele yra pasilikusios

Amerikos invazijos jėgų du kareiviai paėmė žemę į j Lietuvoje. Darienė buvo mo- 
rankas, kai pasiekė Sicilijos žemę invazijos metu. kytoja Kauno prad. mokyk-
_____________________ Inio IT*

Jaunuoliai vyksta j formas

■
X Kazimieras Stočkus, šį 

pavasarį baigęs St. Leo vi
durinę mokyklą, išėjo 
dei Šamui tarnauti. Jo 

i tinėlė gyvena 915 W. 
Place.

Dė-
mo-
31st

X Loreta Zailis, šv. 
zimiero akademijos mokinė 
ir gabi smuikininkė, 3259 S. 
Union Avė., rengiasi praleis
ti vakacijas pas gimines, 
Waukegan, UI.

Ka-

i Chicago, III. — Antradie
nį beveik 500 jaunuolių ir 
mergaičių, 14 metų amžiaus 
ir vyresni, išvyksta iš Chi
cagos trim savaitėm atosto
gų į Wisconsin ir tuo pačiu 
laiku atliks patriotinį dar
bą. Jie padės rinkti vyšnias 
Door kauntėje.

Kelionė ten ir atgal bus 
apmokėta ir bus dar sumo
kėta 10 centų už keturių 
kvortų surinktų vyšnių puo
dą. Darbininkai reikalingi 
nuo liepos 20 dienos iki rug 
piūčio 12 dienos. Bus dar 
duodama 2y2 cento bonus 
už puodą tiems, kurie rinks 
vyšnias ilgiau kaip dvi sa
vaites.
dos, maistas, 
dalykai 
$7.50.

Visi 
leidimu
Employment Office, Farm 
Division, 308 N. Michigan 
avė.

Teisėjas pakuoja 
žirnius

Antigo, Wis. — Apylinkės 
teisėjas Roland J. Steinle 
pasiėmė mėnesį atostogų ir 
dabar 
nūs, 
darbo 
mo ir
pastangų.

padeda pakuoti žir- 
kad prisidėjus prie 
stokos jėgų sumažini- 
prisidėjus prie karo

loję ir gyveno Lelijų gatvė
je. Ji 1938 m. ištekėjo antrą 
kartą. Nuo jos seniai jau ži
nių begauta. Tik nuo Darie- 
nės sesers ne taip seniai 
gautas laiškas per Raudoną
jį Kryžių iš Lietuvos. Laiš- 
ke ji klausia ką Dariaus se-

—Aplankėme ir brolio pa
laikus, — pasakojo Dariaus 
sesuo, — universitete, balza
muotus. Bet gal geriau bū
tų, kad nebūtume aplankiu- 
sios... Kada netenki mylimo 
asmens, norėtumei, kad nors 
jo paveikslas, su gražia vei
do išraiška pasiliktų atmin
tyje, o dabar mums stovi 
akyse jų sužaloti veidai...

X ALT paskelbus, kad 
šaukiama konferencija Pitts 
burge rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis, Bridgeporte eina didis 
sujudimas. Vien tik šv. Jur
gio parapijoj yra 30 drau
gijų. Jos visos nori siųsti 
atstovus

PUOLAMAS KALNAS

Dvi Girėno pusseserės tebegyvena

X Prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marąuette Parke 
šį vakarą renkasi garsingos 
žmonių minios gražiai ir iš
kilmingai pagerbti tragin- 
gai žuvusiųjų lakūnų atmin
tį. Renkamės 6-tą valandą. 
Matysime gražią programą.

X _ Petras Vaitkus, vest- 
saidietis mašinistas prane
ša, buvęs liudininku skau
džios nelaimės toj dirbtu
vėj, kurioj jis dirba. Dviem 
darbininkams buvę sulaužy
tos kojos.

(LKFSB) Girėno 
mirę. Amerikoje, be Stasio, 
buvo dar du broliai. Vienas 
jų mirė prieš šeštą metų, o 
Petras pasiliko Lietuvoje. 
Jisai laivu išvažiavo į Lie
tuvą pasitikti atskrendančio 
brolio ir po tos baisios ne
laimės Lietuvoje pasiliko 
gyventi. Seniai jau iš jo be
gauta žinių. Dabar Ameri-

tėvai Pati Girėno pusseserė A. Gi- 
lienė yra energinga lietuvė. 
Jos pastangomis daugiau 
negu pusantro šimto šeimų 
lanko lietuviškas laikraštis. 
Vien Šv. Pranciškaus Varpe
lio prenumeratų ji surinko 
pusantro šimto, tuo būdu 
laimėdama pirmą vietą.

88 šūviais numušė
12 japonu lėktuvų

Pietų Pacifike. — Marine 
corps nariai iš priešlėktuvi- 

_ nių patrankų su 88 šūviais
Pragyvenimo išlai- nu&)vė 12 japonų ^b^. 

utas ir kiti si į, vįeną zer0 lėktuvą, 
savaitei kaštuos

X Pvt. Anthony J. Saba
liauskas domisi lietuvių vei
kimu ir nori susirašinėti su 
savo tautiečiais. Jis prašo 
jam parašyti šiuo adresu: 
lst PLatoon, 25 Field Hospi- 
tal, Camp Breckinrldge, Ky. 
Savo laiške mini Aldoną F. 
Balčiūnaitę, cicerietę. su ku
ria taip pat norėtų susira
šinėti.

Du banditai apiplėšė 
moterį

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį du ginkluoti 
vyrai iš keitimo pinigų 
įstaigos messengerio atėmė 
$1,200.

Nukentėjusi yra Miss 
Frances Praven, 23 metų, 
410 S. Austin blvd., ji dirbo 
Continental Currency Ex-1 
change, 747 So. California 
avė. Ji pinigus gabeno iš 
vienos keitimo pinigų vietos 
į kitą didesnę vietą, kai plė
šikai iš jos atėmė pinigus.

saugoj ant Rendova salą, lie- k oje tebegyvena dvi Girėno 
pos 4 dieną, po pietų. pusseserės: Agnietė Gilienė

______________ ir Zofija Mykolaitienė. Jos 
Kankakee, III. — 77 metų aPie Girėną gražiai atsilie- 

amžiaus buvęs kalvis prieš P^a- A. Gilienė pasakojo, 
mėnesį susižeidė krisdamas kartą jam priminusi, kad 
laiptais. Jis pereitą ketvir
tadienį mirė Bradely mies
telyje.

Vyrai žengė į pietų Vitto
ria. Keliavo visą popietį ir 
dalį vakaro. Paskui sustojo. 
Parašiutistai su savim ne
turi nei blanketų, tik iššo- 
kimo prietaisą. Miegojo vė
sioje naktyje. Išaušus vėl 
keliavo.

Buvo pasiruošta kovai. 
Buvo puolamas kalnas, 18 
mailių nuo Gėla, kur priešas 
laikės. Amerikiečiai įsistip
rino žemutinėje kalno daly- 

. je. Priešo būta nemažai, jie 
viršijo amerikiečius, vienas 
amerikietis buvo prieš tris. 
Priešas veikė iš artilerijos 
ir su tankais.

Priešas buvo apšaudomas 
ir iš jūros. Du jauni jūrinin
kai, kurie buvo iššokę su pa
rašiutais, nurodė per radiją 
kur taikyti ugnį iš juros. 
Kova vyko visą dieną. Prie
šas toje vietoje buvo nuga-1 
lėtas. Drąsūs vyrai galėjo 
šiek tiek pailsėti ir paval
gyti

I

Penktadienio naktis, 
romis plaukia armada su 

’tarnsportiniais lėktuvais. 
'Mėnulis šviečia. Raudonos 
šviesos — ženklas kur vyrai 

‘turi susitikti, žalios šviesos 
— ženklas, jog reikia 
iš lėktuvų.

Kai tik pasirodė 
šviesa, kareiviai bėgo
lėktuvų šokimo vietų. Vyrai 
šoksta iš lėktuvų 
šiutais, su savim

' nicijos, šautuvus ir sprog
stančią medžiagą.

Vyrai pamato alyvų dar
žus. Buvo manyta iššokti į 
kviečių laukus. Staiga pasi
rodo ugnies šviesos. Many
ta, jog priešas atidengė ug
nį. Paskui paaiškėjo, jog tos 
šviesos ėjo nuo transporto, 
kuris perlūžo ir sudegė liep
snose.

Vyrai nusileido žemėn. 
.Žengia į paskirtas vietas.

su para 
turi amu

jaunuoliai su tėvų 
gali kreiptis į U. S.

Skelbkitės “Drauge”.

jau velykinės laikas. Stasys 
nieko jai nesakęs, bet nuė
jusi į bažnyčią, žiūrinti — 
jau jisai prie klausyklos.

S, ------------------------ '

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato J alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808 

'*=------=------

Smarkiai sumažėjo 
bedarbiu skaičius

Illinois valstybės darbo 
direktorius Francis B. Mur- 
phy praneša, jog išmokėji
mas nedarbo atlyginimo 
praėjusį birželio mėnesį val
stybėje siekė $1.011,140. Jis 
pareiškė, jog pereitais me
tais birželio mėnesį nedar
bo kompensacijos buvo iš
mokėta $5,186,389.

Šiais metais birželio mė
nesį buvo išmokėta mažiau 
$4,175,258, negu pereitais 
metais tą patį mėnesį.

j

16 žuvo
Washington, D. C. — Na- 

vy departamentas liepos 15 
d. paskelbė, jog 16 jūrinin
kų žuvo ir 12 dingo. Iš IUi- 
nois valstybės yra du nuo
stolių sąraše, vienas žuvęs, 
kitas dingęs.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

X R- Maziliauskienė, bri- 
dgeportietė, uoli lietuvių vei 
kėja, išvyko poilsiui — atos
togų į gražųjį Wisconsino 
steito kraštą pas savo tau
tiečius ūkininkus Dominiką 
ir Oną Taujėnius.

X Prel. M. L. Krušas nuo
širdžiai rūpinasi Seserų Pra 
nciškiečių reikalais Brazili
joj. Ir šiomis dienomis per 
gerb. Prelatą pasiųsta sesu
tėms šimtas dolerių.

X Igno ir Sofijos Sakalų 
pirmoji atostogų savaitė bu
vo praleista prie redakcijos 
stalo: Ignui reikėjo ‘Vyties’ 
numerį suredaguoti, o jo 
žmonelei Sofijai — “Mote
rų Dirva”. Bet į Clevelandą 
vis tik užvakar išvyko.

PIRKITE KARO BONUS!
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