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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 

f from the earth.” 
u —Abraham Lincoln

VoL XXVD

SICILIJOJ PRASIDEDA ASIES LŪŽIMAS
BOMBAVO JAPONŲ BAZE ŠIAURĖJE

Amerikiečiai įsistiprina prie Mundos.

WASHINGTON, liepos 20. 
—Didieji Amerikos 
riai vakar atakavo 
bazę Paramushiro, 
salose. Jų bombos
gaisrus ir nukrito labai arti 
japonų laivų. Nepasakoma 
kiek lėktuvų atakoj dalyva
vo.

bombe- 
japonų 
Kurile 

pradėjo

aerodromus prie Buin-Faisi, 
apgadindami Kahili ir Bal- 
lale aerodromus. Kiek vė- 

! liau sąjungininkų bombe
riai ir vėl puolė tuos pačius 
aerodromus. Šį kartą jų 
bombos pradėjo didelius gai 
srus. Vienas sąjungininkų 
lėktuvas negrįžo.

Paramushiro yra šiaurės Nušovė 21 japonų lėktuvą 
Kurilų salų gale, kurios nu
sitiesia iki pat Japonijos, 
1,200 mylių į pietus. Ameri
kiečių Amchitka sala yra 
tik 861 jūrines mylias nuo 
Paramushiro.

Vice Admirolas Frede- 
rick J. Horne šiandien sakė 
reporteriams, kad laivynas 
ruošiasi kariauti prieš japo
nus šešis metus, jeigu būtų 
reikalas.

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS Australijoj, liepos 20. 
—Šios dienos pranešimu, 
sąjungininkų kariuome nes 
praplėtė savo poziciją į ry
tus nuo japonų Munda ae-, 
rodromo. Buvo užmušta 79 
japonai. Sąjungininkų nuo
stoliai buvo maži.

Tas pasistūmėjimas pir
myn • įvyko Lilio apylinkėj, 
apie 3 mylias į rytus nuo 
Mundos.

Toliau saloje sąjunginin
kų bomberiai nuolat puola 
japonų pozicijas. Bairoko 
apylinkėj mūsų bomberiai 
vakar rytą numetė 28 tonus 
bombų ant japonų, o po pie
tų kiti lėktuvai apšaudė ja
ponų pakraščių pozicijas.

Didieji bomberiai trečią 
dieną iš eilės atakavo priešo

Sekmadienio puolime ant 
Buin-Faisi prieplaukos buvo 
nušauta 21 japonų lėktuvas, 
ne 13, kaip anksčiau buvo 
skelbta. Sąjungininkai pra
rado 10 lėktuvų. Iš viso 
tuose dviejuose susirėmi
muose buvo sunaikinta 70 
japonų lėktuvų, o sąjungi
ninkų 16.

Didieji bomberiai taipgi 
atakavo japonų vandeny nu 
sileidžiančių lėktuvų bazę 

j prie Rekata, Santa Isabel 
saloj. Prie Makassar, Cele- 
bes saloj, Liberator bombe
riai antrą kartą atakavo 
priešo laivų ir lėktuvų bazę.

Kovoja kalnuose.
Sąjungininkų kariuomenės 
nesenai užimtos Mubo,

ROMOJE BOMBARDAVIMO TAIKINYS

WACs pasiekė Angliją
ANGLIJA, liepos 20. — 

Šiandien Angliją pasiekė 
557 WACs, Amerikos ka
riuomenės moterų dalinio 
narės. Jos ten padės Ameri
kos aviacijos aštuntam da
liniui kaipo telefonistės, 
stenografės ir šiais raštinės 
darbininkės, tuo paliuosuo- 
damos kariavimui vyrus, 
kurie dabar tuos darbus 
dirba.

I 
Perplaukimas Ang 1 i j o n1 

buvęs toks ramus, kad ne- 
prisėjo nė vienai sirgti. 
WACs džiaugėsi pasieku
sios Angliją ir žinodamos, 
kad jos savo darbu tiesio
giniu būdu prisideda prie 
karo laimėjimo. Amerikie
čiai kareiviai džiaugėsi pro
ga pasimatyti su amerikie
tėm. Jie sako Anglijos mer
ginos esančios gražios, bet 
nėra gražesnių už amerikie
tes.

ORAS
Giedra, šilta po pietų.

Italai sukilo prieš vokiečius vadus.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 20. 

—Anglų aštuntoji kariuomenė atmušė smarkias vokiečių 
atakas, kuriomis vokiečiai bandė anglus atmesti nuo Ca
tania miesto. Vokiečiai naudoja visus savo rezervus prieš 
anglus^ atitraukdami net savo kariuomenės dalinius nuo 
to fronto, kur kovojama su amerikiečių kariuomene.

Nežiūrint to vokiečių pasipriešinimo, Gen. Montgome- 
ry vadovaujama kariuomenė įsisteigė naujose pozicijose 
prie Catanijos, ir 
savo įsistiprinimą 
ma Sola.

Iš visko matosi, 
nutarė paleisti centralinę ir 
vakarinę Siciliją, nes ameri
kiečiai po Gen. Patton va
dovyste be perstojimo žy
giuoja pirmyn. Amerikos 
septintoji armija žygiavo

praplėtėj 
prie Pri-i

Šis paveikslas rodo Romoje geležinkelių vietą kur traukiniai formuojami ir prikrau
nami. Ši vieta yra labai svarbi ašiai pervežti kariuomenę ir karo medžiagą. Tai buvo j 
svarbiausia vieta amerikiečių bombonešiams, šis paveikslas nutrauktas neužilgo prieš Enna miesto link, ir jau bu- 
karą, kada dar karo eiga nebuvo taip išsivysčiusi.

••DRAUGAS ACME PHOTO

Rusai užėmė dar 130 
kaimu prie Orelio"

MASKVA, liepos 20. — 
Sovietų pranešimu, rusų ka
riuomenė atakuoja Orei iš 
šiaurės ir iš pietų, ir dabar 
nacius yra suspaudę siau
ram punkte aplink patį Orei 
miestą.

z
Rusai lygina nacių padė

tį Orei mieste su Stalingra
du, kur Tušai nužnybė vo
kiečių kariuomenę ir suėmė 
300,000 vokiečių karių 
laisvėn.

Belieka rusams apie 
mylias prasimušti pro
cius, kad visiškai apsupti 
juos jų įsitvirtinime Orei

iš
žygiuodamos Salamaua link, 
susirėmė su japonų kariuo
mene ant Tambu kalno. 82 
japonai buvo užmušti.

Į šiaurę nuo Mundos ae
rodromo, sąjungininkų lėk
tuvai padėjo pėstininkams, 
puldami priešo pozicijas iš 
oro.

Vienas bomberis susprog- juos jų įsitvirtinime Orei 
dino japonų tiltą prie Fran- mieste. Rusų vėliausieji žy- 
cisco upės žiočių, apie dvit gį-aį atsiėmė dar tris ar ke- 
mylias į pietus nuo Salama- turias mylias teritorijos, ir 
ua- , išlaisvino 130 nacių užimtų

i kaimų.
Naciai desperatiškai prie

šinasi rusų atakoms. Jie 
siunčia naujus rezervus į 
frontą, ir dvylika kartų ban 
dė kontratakomis atmušti 
rusus. Tos kontratakos, anot 
rusų, nepasisekė Ir naciai 
nukentėjo dideliuš nuosto
lius.

ne

25
na-

LONDONAS, liepos 20.— 
Berlyno radio šiandien pra
nešė, kad rusai pradėjo nau
ją ataką Varanger Fjord, 
šiaurinėj Norvegijoj. Vokie
čiai sakosi tą ataką atrėmę.

SAKO BOMBOS KRITO ANT 7 BAŽNYČIŲ ROMOJ
Popiežius aplankė apgriautą apylinkę.

LONDONAS, liepos 20.—' 
Anglijos informacijų minis
terija šiandien užrekordavo 
Vatikano radio pranešimą, 
kuriuo sakoma, kad Jo šven 
tenybė Popiežius Pijus tuoj 
po vakar dienos atakos ap
lankęs bombavimo apgriau
tas apylinkes Romoje. Pra
nešimas buvo anglų kalba 
ir taikomas Anglijai ir Ai
rijai.

Anot to pranešimo, Šven
tasis Tėvas tuoj po bomba
vimo nuvykęs į subombuo-

tas apylinkes ir ten paguo- 
dęs tuos, kurie nukentėjo. 
Kartu su Popiežium ėjo ir 
prelatas Motini. Kitų paly
dovų nebuvo.

Pranešime toliau sakoma 
Jo Šventenybė nuvykęs tie
siog į San Lorenzo baziliką, t 
vieną septynių bažnyčių, 
kurias amerikiečių bomba
vimas apgadino. Popiežius 
po to pėsčias perėjo bombų 
apgriautą apylinkę, paguos
damas ir 
žmones.

vakarinėj Sicilijoj.
Gen. Eisenhower štabas 

pranešė, kad • visur Sicilijoj 
jaučiamas italų kareivių 
sukilimas prieš vokiečius

Į vyresniuosius. Buvo praneš
ta, kad italai nušovę kelis 

i vokiečius karininkus, kurie 
draudę italams pasiduoti 
sąjungininkams.

Tame pranešime taipgi 
buvo pranešama, kad kana
diečiai centralinėj Sicilijoj 
užtikę didesnį, pasipriešini
mą, bet prasimušę pro tą 
opoziciją ir žygiuoja pir
myn. Vakarinėje Sicilijoje 
labai mažai amerikiečiams 
tesipriešinama. Šimtai 
lų pasiduoda nelaisvėn.

Buvo nepatvirtintų 
portų, kad amerikiečiai

vo pasiekusi San Caterina.
12 mylių į vakarus nuo En- 
na.

Sąjungininkų kariuomenės 
nuolat suima daugiau ašies 
kariuomenės nelaisvėn. Ne- 
laisvių tarpe yra ir italų 
generolas Giuli Porcinari. 
54-tos Napolio divizijos va
das, ir generolai Zaglio ir 
Chirielaison.

Pranešimas apie italų su
kilimą prieš jų vokiečių va- f kanadiečiai jau užėmę Enna 
dus buvo .padarytas komu-• miestą, pačiam Sicilijos vi- 
nikate, kuriame nusakoma dury. Enna 
amerikiečių ir kanadiečių svarbus geležinkelių ir vieš- 
žygiavimas centralinėj ir kelių centras.

ita-

ra-
ir

miestas yra

palaimindamas
PATENKINTI ROMOS BOMBAVIMO REZULTATAIS

Tik militariniai taikiniai paliesti.

Bus daugiau vištienos, 

sviesto, ir vaisiu
WASHINGTON, liepos 20. 

—Kainų administracija šian 
dien pranešė, kat* civili
niams gyventojams trumpoj 
ateity bus leista apie 7,000- 
000 daugiau kenų kūdi
kiams maisto, kondensuoto 
pieno ir kitų pieno produk
tų, ir kai kurių daržovių ir 
vaisių.

Rugpiūčio, rugsėjo ir spa-
i lių mėnesiais bus sumažinti 
kiekiai sūrio ir sviesto re
zervuoto vyriausybės pirki
mui, tuo būdu duodant vi
suomenei 527,000,000 dau
giau svarų sviesto ir sūrio, j no sustoti po to, kaip už- j 

Visam krašte yra daug 
daugiau vištų negu reikia. 
Jaunųjų vištukų 1943 me
tais numatoma pusantro 
bilijono.

Paleistieji vaisiai ir dar
žovės blekinėse kaip tik iš
lygins trūkumą persikų, 
slyvų ir uogų. Tuo būdu 
šiais metais tebus tiek tų 
vaisių, kaip kad buvo pir
miau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ SICILIJOS.

gininkų kariuomenės nema-

ims Catania, bet visu smar
kumu puls Messina.

IŠ WASHINGTONO. — 
Sakoma, kad iš kari>jome- 
nės bus paleista 45,000 vy
rų, kurie moka vario iška
simo darbą. Jie tam darbe 
esą reikalingesni negu ka
riuomenei.

IŠ MASKVOS. — Rusai 
iš trijų pusių spaudžia vo
kiečius prie OreL

Pradėjo pirkti naciu 
okupuotu kraštu bonus

LONDONAS, liepos 20.— 
Nepaprasti dalykai dedasi 
Londono bonų rinkoje. Bo
nai tų Vokietijos okupuotų 
kraštų, kuriuos visai niekas 
nepilko prieš por^ metų, 
šiandien buvo perkami žy
miai pakiliusiomis kaino
mis. Iki šiol dar nėra buvę 
labai didelis toks pirkimas.

Bankininkai sako pirkėjai 
veikiausiai tokius bonus per 
ka manydami, kad ašies 
valstybės būsiančios greitai 
nugalėtos, ir jų užimtieji 
kraštai dar turėsią pakan
kamai pinigų atpirkimui pa
skolos lakštų.

Lisaboną internuoti 
šeši Amerikos lakūnai

LISABONAS, Portugali
ja, liepos 20.—Prakiurus jo 
aliejaus vamzdeliui, Ameri
kos bomberis pirmadieny 
nusileido Lisabono aerodro
me. Jo šeši įgulos nariai 
Portugalijoj internuoti.

Oficialiai buvo

Iš Prancūzijos apšaudo 
- sąrm- Anglijos pakraštį

| LONDONAS, liepos 20.— 
Šiandien buvo pranešta, kad 

{vokiečiai nesenai tris kartus 
iš Prancūzijos pakraščio ap 
šaudę Anglijos 
Sakoma ta naujoji 
patranka nušauna 
daug toliau, negu 
Giraud Anglijoj 
Prancūzų tautinio 
ko-pirmininkas Gener olas 
Henri Giraud, šiandien iš 
Kanados atvyko Anglijon.

Hitleris tariasi su
Mussoliniu apie Italiją

NEW YORK, liepos 20.— 
Berlyno radio pranešimu, 
Adolfas Hitleris ir Benito 
Mussolini vakar suėjo vie
nam mieste šiaurės Italijoj, 
“pasitarimui militarin i a i s 
reikalais.”

I

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, liepos 
20. — Sąjungininkų štabas 
šiandien skaitė vakar die
nos tombavimą Romos mie
sto nepaprastai nusisekusiu 
veiksmu,
pranešta, kad iš 500 lėktu
vų, kurie atakavo Romą, 
penki negrįžo.

Orinė žvalgyba pranešė, 
kad buvo apgadinti visi mi
litariniai taikiniai. . 
aviacijos devintojo dalinio j 
komunikate sakoma, kad; 
Littorio geležinkelio cen- j 
tras buvęs visiškai sunai-' 
kintas.

pakraštį 
vokiečiu 
šovinius 
senosios

komiteto

Vokiečiai pradeda 
bėgli iš Paryžiaus

LONDONAS, liepos 20.— 
Pranešimu iš Ženevos, Mas
kvos radio šiandien prane
šęs, kad vokiečiai, kurie da
bartiniu laiku gyvena Pary
žiuje, okupuotos Prancūzi
jos sostinėje, šiomia dieno
mis evakuojami Vokietijon.

Apart vokiečių kariuome
nės ir okupacinės valdžios, 
Paryžiun jau buvo atvykę 
ir kolonistai iš Vokietijos.

Nori žinoti ar galima 
Italiją išgelbėti

LONDONAS, liepos 20.— 
Londono laikraštis Daily 
Sketch šiandien pranešė, 
kad Gen. Alfredo Guzzoni, 
italų kariuomenės Sicilijoje 
vadas, perspėjo Italijos ka
ralių Victor Emanuel, kad 
jis negalįs .užtikrinti ilgesnį 
pasipriešinimą sąjungininkų 

J. A. V.; kariuomenėms Sicilijoj.
Taipgi raportuojama, kad 

karalius pasišaukęs marša
lą Pietro Badoglio, paklau
sti jo ar jp nuomone Italija 
galėsianti atsilaikyti, kuo
met visa Sicilija bus užimta. 
Reikšminga, kad jis kvietė 
ne Mussolini, bet Badoglio, 
kuris su Italijos fašistais

t

Labai nukentėjo ir svar
bus San Lorenzo geležinke
lių centras, taipgi Romos 
mieste.

Generolas Uzal G. Ent. “įgyvena, 
devinto aviacijos dalinio 
vadas, apžiūrėjęs fotografi-: 
ją Romos miesto po atakos, 
pareiškė, kad visos bombos 
kritusios vien tik ant mili- 
tarinių taikinių, ir kad nu
kentėjo tik to® civilinių nuo
savybės, kurios buvo arti 
bombuojamųjų vietų.

Anot jo, tai buvęs pirmas 
toks taisyklingas ir taiklus 
bombavimas dienos metu, 
tokio didelio skaičiaus bom
belių.

II

į PIRKITE KARO BONUS!

BERN, Šveicarija, liepos 
20. — Fašistų vyriausybė 
šiandien įsakė visiems tiems 
italams, kurie nedirba karo 
pramonėse Romos mieste, 
tučtuojau keltis kitur. Tokį 
tai pranešimą davė šveica
rų telegrafų agentūra.

Visą dieną darbininkai 
kasė griuvėsiuose Romoje, 
ieškodami užverstų asmenį).

Split by PDF Splitter



2 DIENRAŠTI ^RAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, liepos 21, 1943 -

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Du jauni, gabūs Pečiukevičiai

Abu kariai: vienas Kristaus, kitas — valstybės.
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SOUTHERN ŠIČILY
I
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T

Įmina:

labai pamėgę ir pamylėję 
dėlei jo nepaprastai puikių 
ypatybių.

Kun. L. Pečiukevičius. ma 
tyt. besimokinant, labai įdo- 
mavos mcks'u, kadangi, kaip 
tas man, rašančiam šiuos 
žodžius, gerai yra žinoma, 
tai jis Lietuvoje, tarp kitko, 
studijavo net ir tarptautinę 
kalbą — Esperanto.
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KUNIGAS LEONAS 
PEČIUKEVIČIUS

Philadelphia, Pa. — Jau 
vieni metai prabėgo, kai j: u 
nas levitas Leonas Pečhike- 
vičius, dabar vikaraująs šv. 
Panos Marijos Apreiškimo 
parapijoje, Fraekville, Pa., 
tapo įšventintas į kunigus, 
daug maž tuo laiku, kai vie- i 
tinė Šv. Jurgio parapija mi
nėjo savo 40 metų gyvavi
mo sukaktį, kurios jis bu
vo ir pirmuoju nariu — pa
rapijiečiu, kurį Dieviškoji 
Apvaizda malonėjo pakvies
ti į tą taip aukštą kunigys
tės luomą.

Kun. Leonas ’ Pečiukevi
čius aukštus mokslus ėjo 
čia, Amerikoje, kaip ir Lie
tuvoje. Tačiau Kunigystės 
Sakramentą — įšventinimą 
jis apturėjo čia —■ vietinėje 
katedroje. O po įšventinimo 
jo primicija įvyko gegužės 
31 d. Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kur jis laikinai po primici
jos ir darbavos apie mėne
sį laiko. Jurgiečiai jį buvo

KARININKAS ANTANAS 
PEČIUKEVIČIUS

Bet ir jo brolis, karinin-1 
kas Antanas Pečiukevičius, l 
kaip matos, irgi labai mėgs
ta mokslą. Kadangi yra už
baigęs taip vietinę North- 
east Catholic High School, i 
kaip ir Lasaliečių kolegiją, 
į labai trumpą laiką savo 
tarnybos kariškame laivyne; 
Dėdės Šamo, jis sugebėjo! 
tapti jau ir karininku-" ‘en- 

I sign”, kur, tikimės, jis dar 
aukščiau užkops... Jis dabar 
randasi Corpus Christi, Te- 
xas.

Jųjų gimdytojais yra: se-

Sąj.urgininkų karo pažangą savaitėje Sicilijos kovoje 
nurodo sąjungininkų kovos linijos pirmą, penatą ir sep
tintą dieną. Sąjungininkai dabar kontroliuoja vieną treč
dalį sales. Dabar kovos centras yra aplink Catania, į ry
tų pakrantę ir Agritento vakarų salos pusėje. i

nas Valerijonas Pečiukevi
čius ir a. a. (mirus 14 me
tų atgal) Petronė Karlavi- 
čiūtė-Pečiukevičienė. O iš 
kitų artimiausių, tai jie tu
ri šiuos brolius: Joną, Pra
ną. Juozą ir seseris: Moni
ką. Eleną, Oną ir Marytę.

Beje, o tų dviejų įžymių 
Pečiukevičių tėvas, Valeri
jonas Pečiukevičius yra ir 
mūsų katalikiško — LRKSA 
20 kuopos vice pirmininku

vyrų, už 
jo,

Atgaivino moterį
Chicago, EI. — Pereitą 

pirmadienį gaisrininkas at
gaivino 58 metų amžiaus 
moterį, 936 So. Oakley avė., 
kai ją ištiko širdies ataka.

l

Kai kurie lietuviai 
tremtiniai iš SSSR 
išvyko i Persiją

(LKFSB) Kartu su
kais, kaip mums praneša iš 
Londono, iš Sibiro į Persi
ją ir Afriką yra atvykusių 
ir lietuvių, ypač iš Vilniaus 
krašto kilusių. Jiems truvo 
pritaikytos lengvatos numa
tytos Lenkijos piliečiams. 
Galimas dalykas, kad neuž
ilgo gausime jų sąrašus.

len-

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi * Drauge”.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

it

’ektraFektraT

Šimtai karo darbininkų išsirikiavę prieš brangenybių 
krautuvę, Burbank, Calif., laukia nusipirkti žadinančių 
laikrodžių, kai buvo pranešta, kad bus parduota 500 bu- 
dilninkų (žadinančių) laikrodžių. Daugelis praleido visą 
vakarą šaligatvyje, kad tikrai galėtų nusipirkti budilninką.

“Dėl tėvo šių 
sūnus šiuos

Kaip papročiu yra, 
sušuksiu: valio!

Kad jis sugebėjo 
išauklėti juos

Ne ant kokių vėjų... bet 
naudai tautos,

Taip mūsų tėvynės... kaip 
ir krašto šio,

Tų vyrų gimtinės. Valiok 
jam, valio!

Jam, ką čia gyvuoja 
seniai tarpe mūs,

Philadelphijoje —> Pe
čiukevičius!”

Senas J u rgietis

I

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 

vardas ir 
adresas

■'LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

REMKITE
SENĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 605-1

DIDKLIS IŠPARDAVIMAS MUSU 1 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- I 

LUNIŲ INSTRUMENTU

Mano 2® metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
; svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
; tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
I so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Spedalė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1372

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyrn.- iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

I

j

PASINAIDOKIT PROGA DABAR Į 
KOL DAR NEKPARDUOTL !

TŪBOS, CLARINF.TAI, TROM- • 
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su “cases" — $35.00, $37.50,
<45.90 ir 175.90. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NIŠKi MANDOIdNAI. BANJO8, 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
16.50. $8.50, $12.60 Iki $85.00.
STRIUNINLAI BASAI — $00.00. 
$125.00 ir $15$.C». BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE- 
LLAI SMUIKOMfi, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMB, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.50, $$.«$, $5.00, $10.00 
ir $l$.00. Striūnos dėl vūrų vM- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $2S.5O, 
$35.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE Visiems 
brase Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visi* dalių darinė
tame, Triūboms, Sazaphonee ii 
taipgi 8muikoms Ir Gultarama

GOLDSTEIN’8 MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicago

X-

I

i

K» yr. rp»cl»ll« ,ir*i!mo baadytnea H 
B«bua kitom Ulkrol'luoak. Taipgi. M» 
putOlymu MUrtMM

— teikia —
SYKJE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris —
Sportai fzuojs 

Tame!PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.
You

Can
Be 
Su re
o/ 
Sifety

LIBERAL tARHIHGS

I

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 IR Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

Nebūkit ropon- 
čiott neranrtaia 
pakinkliai*. Gy
venkit lIuoM nt>o 
patrikime Mdoa.

SPECIAL —
Iškirpkite šj skelbimą ir priduo- 

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

KM AN K ATIN IMĄ
Skilvio Muskiih; Treattnmtą.

NRRA KO GERESNIO Už

Craator of Cuatom Appilancaa for rt yra
36 S. STATĖ, RM. B10, STA. 4148
Mly 1» A.M. TU S; M<w>. Fn. TU S r JI.

8atur«W Tll 1. bunday B te 4.

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

DR. S. WEINE, O.D.

t

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu.i 10 ryto iki 6 vak 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tsL FROipect 1930

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS

T<
Skolinam Pinigus

• x ’ . >

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

Ofisu fr Akinių Dirbtavl

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik vilna pora aklą visam gy- 
vintnral. Baurpktts jas. leisdami 
UeCMtnlnuotl jas modern lakiausi* 
metodą, kuria raeėjlmo mokslas 

■all sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime aktalp. kurte pašaltas 
visa akiu (tempimą. ..

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

i

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

TeL REPubUc 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Retidentijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
6—8:30 F. M.Ofiso vaL: 1—3 ir 

•Trečiadienl&ia pagal sutartį

TsL YARds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 West 35th Street

TeL CAN&l 0257
Res. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 8o. Artešan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 0 vaL vakar®.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
- ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadienini! 
Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. CHARLES SEG AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MH>way 2880 Chicago, Ui.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki & 
vai. popiet ir nuo 7 iki 3:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western,Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., AntrM Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PenkL, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Ralcmadieniain pagal

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Arcber Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Iračiad. ir Sakm. tik ausitariuA.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

ir
Ua
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Kinija buvo lyginama su 
vyru, kuris pradėjo nešda
mas naštą ant pečių, kuris 
buvo jam visiškai per Šim
kus. žmonės manė, kad jis 
jokiu būdu negalės pakelti 
per pirmą mylę. Bet jam pa
sisekė. Jis nunešė ne tik vie
ną mylią, bet dvi, tris, ke
turias, šešias, devynias, vie
nuolika ir ligi dvylika. Ir 
tada daugelis manė, kad jis 
“ supermanas”, ir galės tą 
naštą 
ku.

Yra 
nijai,
septintą metą karo.

Jos šeštas metas karo bu
vo sunkiausias, bet užsibai
gė su Kinijos laimėjimais. 
Bet jos žmonės tikisi, kad 
sekami metai ne tik iššauks 
narsumą ir pastangas jų vi
sų, bet kartu atneš žadėtą 
pagalbą iš savo alijantų.

Franciscan Fathers
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

Nek. Prasidėjimo novena ir 
misijos, lapkričio 29 — gruo
džio 8 d. — tėvas Juvenalis 
Liauba. MERGINOS

MOTERYS
Tai YraGlue Machine

•DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
TeL RANdolpb 94K8-9489

JŪSŲ KARAS
Mūsų Jaunuoliai

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

nešti neapribotu

šis pasitikėjimas 
kada ji stoja į

lai-

Ri
jos

Švedija pasiruošusi 
apsiginti nuo invazijos

STOKHOLMAS, liepos 19. 
— Švedijos karo ministeris 
Per Edvin Skoeld šiandien 
pareiškė, kad Švedija yra 
pilnai pasiruošusi by ko
kiam atsitikimui. Jis kalbė
jo apie nesenai Įvykdytą 
pašaukimą kariuomenės am 
žiaus vyrų. Savo pareiškime 
jis taipgi paminėjo, kad 
Skandinavija negalinti būti 
tikra, jog ji nebūsiant įvel
ta karan.

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

VYRŲ! VYRŲ!
Truckers ir Stock Handlers. Turi 
būt stiprūs. Amžius neapribotas. 
65c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovūs darbai, 5 dienos į 
savaitę

BUTLER PAPER CO.
223 W. Monroe St.

Operatorių
Lankstyti popierinius 

baksus
DIENOS IR NAKTIES DARBAI 

TURI MOKĖTI SUSTATYTI, 
NUSTATYTI, IR PRIŽIŪRĖTI

STAUDE 1 IR INTERNATIONAL 
GLUE MACHINES

Naujas Air-Conditioned 
Fabrikas

Nuolatinis ir pastovus darbas: 
karo fabrike; daug viršlaikio.

Ace Carton Corp.
» *

I

FRONTE

Pasitiki
JUMIS
KREIPKITĖS

Svarbių Darbų 
Svarbiuose Karo 

Fabrikuose
5800 W. 51st St.

TEL. CRAWFORD 0111

Laikraščių madų redaktoriai susirinko New Yorke 
madų parodos atidarymą. Parodoje metasi į ; 
ir rusų jtaka į madas, čia matome rudeninės mados du 
modeliai.

A

Tėvų Pranciškonų
Tew Yorke i I ■ ■■ znn 
akis kiniečių misijos 1943 m.

KINIJA
Changsha miestą, kuris bū
tų atidaręs jai strateginę 
dalį šiaurės-pietų gelžkelių 
linijų. Ir tris kartus su-jos

ŠEŠI METAI KARO
(Pabaiga) 

agresorius ligi galo. Japo
nija, kaip ir beveik visas 
pasaulis, manė, kad Kinija
negalėjo išsilaikyti daugiau strategija “magnetinio karo 
negu trejus mėnesius. Bet vedimo” (pritraukdami prie 
pirmais jos kovų metais Ki- šą, kaip su magnetu, ir ta- 
nija įrodė pasauliui tris i da jį apsupti), Kinija su- 
daiktus. i stabdė priešą prie pat mies-

Ji įrodė, kad jos vieningu-' tų vartų, 
mas ir jos pasiryžimas at
silaikyti buvo daug stipres
nis negu pasaulis manė. Ji 
įrodė, kad jos vadovystė 
buvo prisirengus su gerai- 
suplanuota strategija “trad- 
ing space for time” (atida
vimas plotų sutaupyti lai
ką), ir dvigubinė programa 
visuomenei “atsilaikymo ir 
atbudavojimo” pastojo Ja
ponijos militarei jėgai ir 
jos planui užkariauti pasau
lį. Kinija irgi įrodė, tais pir
mais metais, kad japonų ar
mija nebuvo neįveikiama, 
kada jie išvarė japonus pir
moje didelėj pergalei karo 
Taierhchwang kovoje balan
džio mėn., 1939 m.

Ir sekamais metais, Japo
nija darė pastangas sujung
ti savo laimėjimus Kinijoj. 
Ji padarė išdaviką Wang 
Ching-wei, galva “puppeto 
režimo” Nankinge kovo m. 
1940 m. Bet Kinijos guerril- 
lai tuoj parodė kaip jie ger
bė tą “puppet” kada jie su
gadino traukinius Ir suardė 
tiltus. Ir žmonės tose vieto
se vis pakenkė japonams 
jų šalininkams.
Kinijos “magnetiškas” 
karo vedimas

1

P. 
Šilu-

Sintetinės gumos

Chicago, Dl. — Švenč. 
Marijos Gimimo par., 
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

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

gamyba
Dr. R. V. Yohe sako, jog 

10,000 darbininkų, dirban
čių B. F. Goodrich Co., 
Louisville, Ky., pagamina 
sintetiškos gumos tiek per 
metus, kiek 300,000 pigūs 
Azijos darbininkai (vadina
mi kuliai) pagamina iš na
tūralių šaltinių.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius bakąus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Defense Fabrikas 
Nori Tuo jaus 

rtetal pagelbininkų, truckers.Sheet
naktimis šlavėjų, be karo prievolės 
iki 60 metų amžiaus. Nereikia pri
tyrimo: $33.80 iki $40.00 už 48 va
landų/ savaitę.

DOLE REFRIGERATING CO.
5910 N. Pulaski.

Ice Puilers
Ice Storage Vyrų

PATYRUSIŲ VYRU PAGEIDAU
JAMA. BET NE SVARBU

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS

Atsišaukite

Tel. CALumet 6743

REIKIA
Prityrusio heaterio ir pagelbininko 
forge fabrike. Nuolatinis darbas; 
daug viršlaikio: karo darbas.
Kreipkitės asmeniškai ar šaukite 
SEEley 7788.

VAŲGHAN AND BUSHNELL
2114 Carroll Avė.

VYRO
Abelniems fabriko darbams, su pro
ga išmokti amatą; 52 vai.; time and 
half virš 40 vai. apmokėtos atosto
gos. HARVEY METAL

1625 W. 74tn St.

10% BONUS AI 
NAKTIES DARBUI

DIRBTUVE RANDASI GEROJ 
RESIDENCIJOS VIETOJ

PROGOS PAKILTI

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJI ĮRENGIMAI

GERA MOKESTIS.
LAIKE MOKINIMO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 
KARO DARBŲ NEBUS 

PRIIMTOS.

Bet ir dabar šešeri metai 
nuo to laiko kada Japonija 
užpuolė Kiniją ir pasigirda
ma sakėsi užbaigsianti kovą 
per tris mėnesius, Japonija 
vis bando nepasekmingai, 
sujungti savo išlaimėjimus 
Kinijoj.

i

ir

Pasaulis yra tinklas: juo 
daugiau mes jame judame

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

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

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

Chicago, Dl. — švenč. P. 
■; Marijos Nekalto Prasidėji

mo par., švenč. P. Marijos

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

Paraginkite savo pažįsta- 
musj kad jie užsisakytų įdo-

ŠV.

VVAREHOVSE DARBININKŲ
Svarbioj pramonėj. Gera mokestis. 
5 dienos j savaitę. Kreipkitės prie 
Mr. Barth.
841 W. CERMAK

HELP ffANTF.D — MOTERYS

lst Floor

VYRAMS
100%

JUK!

miausią laikraštį “Draugą”. KARO DARBAI
AR KAS NORS RADO?

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

PARDAVDfUI

PARSIDUODA — 2 aukščiu 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. 18th ST.

Kraft Home Economic* Kitcben 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Please aend me a free copy of

"CAeese Recipet Jot Wartime Mealt 
namf ____________________________________

ADDRESS_____________________________________

CITY

t

Budriko Moderniška Krautuve

DIDELIS
Pasirinkimas

i

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.

Prie Darbų Kaipo: 
TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN 
CHECKERS 

Ir Prie Kitų
Bcpatyrimo Darbų

Darbai randasi Clearing Distrikte 
(6500 South ir 2 blokai j vakarus 
nuo Cicero Avė.) su patraukiančia 
rata mokesties ir viršlaikio. Atneš
kit prirodymus pilietybe,. .

THE HALLICRAFTERS CO.
6540 S. Lavergne

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

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

Jei dabar dirbate Drie Defense 
darbų. neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crystal Co.
1841 W. Carroll Ave^

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
& 

MACHINE 
CORP.

Employment Office 
5219 S. Western Blvd.

KASDIEN, 
SEKMAD.,

OFISO VALANDOS:
8:30 RYTO IKI 5 PP.
9 RYTO IKI 2 PP.

GERA VIETA DIRBTI

VYRAI IR MOTERYS 
7*

ARC Welderių 
KVALIFIKUOTI PEREITI 

NAVY KVOTIMUS 
MODERNINE DIRBTUVE

VEITERKŲ
REIKIA

valuabla booklet that 
helps salva manu problema 

"CHEESE RECIPES FOR
WARTIME MEALS”

O Titre are 22 eicellent recipea from tbe 
Kraft Kitcben ... recipea for main diabea 
that will be a big help with ration mena*. 
Tbe book is iiluatrated; recipea are printed 
in large, eaay-to-read type. For your free 
copy just send order form bek>w.

Įsteigtoj kompanijoj kuri dabar 
yra 100% karo pramonėje

War Labor Board 
Patikrinta Mokesties Rata 
Paimkit Douglas Park “L”

Iki Durų (52nd Avė.) 
Emoloyment Ofisas Atdaras 

Sekmad., 10 ryto iki 3 pp. 
Kasdien, 8:30 ryto iki 6 vak.

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. — Cicero, III.

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYK IT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Japonija pasiryžo užblo
kuoti Kiniją iš lauko, ir pa
čiu laiku paimti kontrolę vi
sų šiaurės-pietų gelžkelių li
nijų, taip, kad ji turėtų tie
sioginį žemės susisiekimą, 
kuris jai duotų būdą išveng
ti Amerikos ir Britų laivy
nus, visu keliu nuo Manchu- 
rijos ligi Canton ir Indo-Ki- 
nija. Jos blokadas pasisekė 
tik po Perlų Uosto užpuoli
mo. Ir jai dar nepasisekė 
planas kontroliuoti žemės 
komunikacijas. Tris kartus 
ji bandė paimti svarbų

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis i

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ. Jos. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemlatomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziabak Ir Duktė, savininkės
=^l

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kll. Nedėlios vaka
re — 9-tą valandą.

WHFC. 1450 Kll., Ketverto vaka
re — 7-tą valandą.

ABELNŲ MACHINISTV
Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje.

C. M. DRINKYVATER & CO.
2323 S. Michigan Avė.

PANTRY MERGINŲ
Prityrusių rengime saladų: reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
JACQUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Soda Vyru 
Steam Table Carver 

Virėju 
Porteriu

VISOKIU 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.

REIKIA
Veiterkų — counter merginų.—vir
tuvės pagelbos — steam table vyrų 
—bus vaikų — pirmos rūšies res
toranas; geros progos pakilti; nuo- 
lotinis darbas; gera alga.

HARDING’S
21 S. WABASH

Priežodžiai

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI 

Patyrimas Nereikalinga. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetic Rubber)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers 
48 iki 60 vai. savaitė. 

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO. 
5750 RcAsevelt Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimą* nereikalinga. 
Atsišaukite j Tlmekeeper'a ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5349 Sherldan Rd.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

MOTERYS
Karo Darbe
PRITYRIMO
reikia pilietybės

Svarbiame
NEREIKIA

Dienos darbas: 
priparodymų; algos padidinimas į 
60 dienų; jei dirbate karo darbą 
neatsišaukite.
NUBIAN PAINT & VARNISH CO. 

1856 N. Leclaire Avė.
Berkshire 5103—Mr. Dunlavey

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji 
(Tolstojus).

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

Kaip tu elg(esi su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai.

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

l

Amerikiečiai lakūnai užvakar pradėjo bombarduoti 
“amžinąjį miestą”, krikščionybės centrą — Romą.

Tai buvo viena didžiausių šių dienų sensacijų, da
vusių ašies valstybių propagandistams gana aaug me
džiagos.

Suprantama, kad Romos bombardavimą stipriai at
jaučia krikščioniškasis pasaulis, nes tai krikščionybės 
ir kultūros gyvenimo lopšys, tai didysis krikščionybės 
muziejus. Beveik kiekviena pėda žemės, ant Kurios sto
vi Roma, yra apšlakstyta pirmųjų krikščionių krauju. 
Be to, ne kur kitur, bet Romoje yra bažnytinė valsty
bė — Vatikanas, kur gyvena Kristaus Įpėdininkas Po- 
pieŽiųą, d MfcJr^dbl
KARO DIEVAITIS YRA BEŠIRDIS

Bet, geram krikščioniui yra gaila ne tik Romos. Gai
la kiekvieno bombarduojamo miesto, nes su tuo yra 
surišta ne tik griovimas miesto namų, naikinimas vi
sokio turto, bet daugelio atveju ir išžudymas visai 
nekaltų žmonių — vaikų, moterų, senelių.

Bet, karo dievaitis neturi pasigailėjimo, neturi šir
dies. Jis griauna, degina, skandina, žudo.

Kas gi tą piktąjį ir kruvinąjį karo dievaitį įerzino, 
kas iššaukė pakilti ir pradėti siausti ne viename ku
riame, bet visuose kontinentuose?
KARO UGNĮ SUKŪRĖ FAŠIZMAS IR NACIZMAS

Karo ugnį sukūrė tie, kurie netiki į Dievą, kurie pa
neigė Kristaus mokslą, dėl kurio pirmieji krikščionys 
Romoje į požemius, į katakombas turėjo eiti, savo krau
ją lieti ir galvas guldyti, kad skelbti pagonims ir ne
tikėliams Kristaus žodžius, Kristaus taiką ir perspėti 
— “Kas kardu kovoja, nuo kardo ir žus.'*

Mussolinis buvo vienas iš pirmųjų, kuris pakėlė sa
vo ranką prieš Kristų. Jis smurtu įsiveržė į valdžios 
viršūnes, jis uzurpavo paties Dievo duotas teises žmo
nėms. Jis juos savo ir valstybės vergais padarė. Mo
kykloje, valdžios įstaigose ir visose viešose vietose 
jis nukabinėjo kryžius ir jų vietoje savo paveikslą 
iškabino. Savo visais darbais jis iš pačių pagrindų grio
vė krikščionybę ir jos vietoje kruvino, žiauraus pago- 
nizmo vėliavą kėlė.

Popiežius ne vieną kartą Mussolinį perspėjo, nes aiš
kiai matė, kad jis savo puikybe ir italų taurą veda į 
didelę nelaimę ir karo dievaitį kursto į darbą.

MUSSOLINI TAMPA HITLERIO ĮRANKIU
Fašistai puola nekaltus Etiopijos žmones ir juos pa

vergia. Mussolinio pirmieji imperialistiniai ir milita
ristiniai žygiai duoda akstiną ir Hitleriui, kuris taip 
jau troško garbės ir siekė krikščionybę sugriauti. Pa
galiau Mussolinis susitaria su Hitleriu. Abu ima veikti 
ranka rankon. Hitleris savo “mokytoją” pralenkia, dau
giau užgrobia ir dėl to Mussolinį savo vasalu padaro. 
Italų tauta pakliuvo į nacių Gestapo kontrolę. Ji tik 
iš vardo neariklausoma. Ji jau nacių imperializmo ir 
pagonizmo p-ankis.

Nacizmui ir fašizmui, susidėjusiam su piktu japonų 
militarizmu, toliau leisti siausti demokratijos negalė
jo. Ši kruvina kombinacija nešė vergijos, Krikščioniš
kosios civilizacijos išgriovimo pavojus visuose pasau
lio kraštuose. Todėl, Jungtinės Tautos kariauja tam, 
kad apsaugoti pasaulį nuo tų baisių pavojų, kariauja 
už tiesą ir žmonių laisvę.
NEPAKLAUSĖ RIMTŲ PERSPĖJIMŲ

Prezidentas Rooseveltas italų tautą keliais atvejais 
perspėjo. Jis ragino nusikratyti fašizmo ir tuoj nu
traukti visus ryšius su Hitleriu, kad jis nebegalėtų 
naudrt; Vai ia ksipo savo įrankį imperialistiškiems ir 
pagoniškiems tikslams siekti

Patys iialaii nieks neabejoja^ būtiį paklausg, nes jie

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

AMERIKIEČIAI BOMBARDAVO ROMĄ, NELIETĖ ISTORIŠKŲ PAMINKLŲ

... V. . .V T-> . .v. "DRAUGAS ACME PHOTO
Amerikiečiai iš oro Romoje išmėtė tonus sprogstančių bombų ir lapelius. Lakūnai buvo specialiai išlavinti tai

kyti bombas į karo taikinius ir buvo įspėti, jog neliestų istoriškų ir religinių paminklų ir namų. Išmesti lapeliai 
Romoje paaiškina gyventojams kodėl bombarduojamas amžinasis miestas, šis paveikslas rodo Romą iš oro; vir
šuje dešinėje yra Tiberio upė, centre šv. Petro katedra,zsu Vatikanu ir jo žemė tęsiasi į kairę.

mato, kad visi Mussolinio pažadai, tai buvo didžiausia 
apgaulei. Prakištai užkariautoji Etiopiją, pralaimi!.^ 
Afrikoj, priverčiami trauktis Sicilijoj. Bet Italijos žmo
nėms neduoda pasijudinti nacių žnyplės. Kad išlais
vinti Italiją nuo nacių ir fašistų, kito kelio nebeliko, 
kaip tik kariauti.
PATYS FAŠISTAI JAU SENIAI BOMBARDUOJA 
ROMĄ - ■ j H

Dėl to tai šiandien ir pati Roma bombarduojama. 
Skaitydami žinias apie Romos bombardavimą, turėkim 
galvoj Prezidento Rcosevelto duotą Popiežiui užtikri
nimą, kad Vatikanas ir Romos bažnyčios bei religinės 
institucijos nebus liečiamos, nebus bombarduojamos. 
Turėkim galvoj ir tai, kad fašistai ir naciai jau seniai 
bombarduoja Romą, kaipo krikščionybės centrą, ir 
griauna visa tai, kas krikščionims yra brangu. Jie 
griauna krikščionybę iš pačių pagrindų, siekdami krikš
čionis ir vėl į katakombas suvaryti. Jų karas prieš 
Bažnyčią yra pavojingesnis, negu vieno kito Romos 
pastato sugriovimas. Jei palikti nacius ir fašistus ir 
toliau siausti Romoj ir kur kitur, reikštų Krikščioniš
kosios civilizacijos sugriovimą ir baisais pagoniškojo 
barbarizmo užviešpatavimą. Gal visai netrukus Musso
linis ir visi fašistai sužinos ir įsitikins, kad Kristaus 
žodžiai — “Kas kardu kovoja, nuo kardo ir žus”, nė
ra tušti.

Naciai skina lietuvių tautos žiedą
Gegužės mėn. 15 d. lenkų spaudos agentūra “Pat” 

“Londone paskelbusi labai skaudžią žinią lietuviams. 
LKFSB iš Londono rašoma, kad

okupantai vokiečiai iš Lietuvon išgabenę apje 25,000 
vaikų tarp 4 ir 12 metų amžiaus.

Didesniuosius lietuviukus vokiečiai paskirstę tarp 
ūkininkų Vokietijoj. Ūkininkai turėję už kiekvieną vai
ką įmokėti 40 markių. Mažesnieji vaikai esą suburti 
buvusiame Dancigo koridoriuje, kur jie įkurdinti sto
vyklose ir numatyta juos suvokietinti.

Skaudu ir liūdna skaityti apie tai, kaip naciai skina 
Lietuvos žiedelius ir juos veža Vokietijos gilumon, iš 
kur jie galbūt niekuomet nebegrįš.

Naciai išvežė iš Lietuvos šimtus tūkstančių jaunimo 
sunkiems darbams, išvežė dešimtimis tūkstančių vaikų 
tuo tikslu, kad sunaikinti lietuvių tautą.

Bet, kaip nepavyko piktiems rusų bolševikų užsimo
jimams Lietuvoje, taip nepavyks ir vokiečių nacių žy
giams. Lietuvių tauta ne tik pergyvens bolševikų ir 
nacių pavojus, bet išliks gyva ir po šio karo vėl bus 
laisva ir nepriklausoma valstybė.

Geras įspėjimas
Jungtinių Tautų karo jėgos Sicilijoj kasdien naujus 

laimėjimus skina. Abejonės, kad ši didžiulė ir strategi
niu atžvilgiu labai svarbi sala netrukus bus užimta. Tai 
yri geriausias įspėjimas italų tautai. Ji turėtų tuoj 
besąlyginiai pasiduoti. Tuo būdu apsaugotų kraštą nuo 
sugriovimo ir pat? greičiau išsilaisvintų iš Mussolinio 
ir Hitlerio vergijos.

Sibire mirė kun. Petras Prunskis
Velionis buvo didis kovotojas už lietuvybę.

Rugsėjo 2 ir 3 dd. Pittsburge, tai bus Amerikos lie
tuvių dienos. Amerikos lietuvių konferencijoj turi bū
ti atstovaujamos visos patriotiškos mūsų organizaci
jos ir draugi jo?, nes to didžiojo įvykio šūkis yra — 
Amerikos pergalė ir laisvos, demokratiškos, neprikhu- 
somos Lietuvos valstybės atsteigimas.

(LKFSB) BolševiKai į Si
birą yra išgabenę dešimtį 
Lietuvos katalikų kunigų. 
Vienam iš jų, kun. Petrai 
Prunskiui, pereitų metų 
gruodžio mėnesyje jo gimi
naitis buvo pasiuntęs kiek 
pinigų. Liepos 13 d. Kompa
nija, per kurią buvo siųsti 
pinigai, atsiuntė pranešimą, 
jog pinigai nebuvo įteikti, 
nes kun. Petras rrunskis 
yra miręs. Amžinoa atmin
ties velionis buvo žymus Vil
niaus lietuvių veikėjas. Gi
męs neturtingų bežemių šei
moje Zarasų apskrityje, per 
vargą išėjo kelias klases 
Mintaujos gimnazijos ir nu
vyko į Vilniaus kunigų se
minariją.

DARBUOJASI VIL
NIAUS KRAŠTE

Kunigu įšventintas darba
vosi Vilniaus diecezijoje. Ku 
rį laiką buvo Inturkėje, o 
paskutinius 20 su viršum 
metų buvo Palūšės klebonu. 
Į šią smėliuotą menką pa
rapiją norėjo pats persikel
ti, nes buvo silpnos sveika
tos, o Palūšėje — sausa, pu
šynų apsupta vieta. Ši para
pija pateko lenkų valdžion. 
Kun. Petras Prunskis važi
nėdavo po kaimus su lietu
viškomis paskaitomis, kūrė 
Šv. Kazimiero jaunimo drau
gijos skyrius. Len-cai jam 
darė įvairių kliūčių, dėl 
skundų teko ir prieš vysku
pą aiškintis, bet lietuvis pa
triotas lietojo priespaudos, 
jis nuo sen|au buvo visa šir
dimi atsidavęs lietuvių rei
kalams ir kaip žinomas lie
tuvių veikėjas buvo kvies
tas dalyviu į Vilniaus kon
ferenciją (1917 m.f.
STEIGIA MOKYKLĄ, 
PALAIKO LIETU
VIŠKUMU

Ir lenkų okupuotoje pa
rapijoje jisai įsteigė lietu
višką mokyklą, palaikė lie
tuviškas pamaldas, kiek jė
gos išnešė rūpinosi netolie
se esančia Švenčionių lietu
vių gimnazija ir nevienam 
studentui bei klierikui pa
dėjo išeiti mokslus. 1935 m.,

pasireiškus sunkesnei širdies 
ligai, buvo nuganeacas j 
Vilniaus lietuvių ligoninę. 
Kad ir atsigavo, bet nebe
turėdamas sveikatos, parei
gų eiti nebegalėjo. Labai atr i

' į • ■ •

jautė atskyrimą nuo savųjų. 
Nekartą atsisėdęs prie lan
go, iš kurio už ežero, už po
ros kilometrų (apie pusant
ros mylios) matėsi nepri
klausoma Lietuva, žiūrėda
vo ir verkdavo. Pagaliau, 
bolševikams užimant rytinę 
Lenkijos dalį, 1939 m. ru
denį, persikėlė gyventi pas 
savo brolį Zvilbučių vienk., 
Utenos apskr.
IŠTREMIAMAS Į 
SIBIRĄ

Kai iš čia 1941 m. birže
lio mėnesį bolševikai jo bro
lio šeimą areštavo vežti į 
Sibirą, 70 metų žilagalvis, 
bejėgis senelis kun. Petras 
Prunskis buvo nuvykęs į 
Daugailių bažnyčią, bet bol
ševikai ir iš čia jį paėmė 
ir išgabeno į Sibirą. Iš čia 
dar jisai savo giminaičiui į 
USA buvo atsiuntęs tokio 
turinio laiškelį: “Likimo 
dėka tavo tėvai (ir aš) da-

mano marti ir sesuo Ona 
gyvename mieste Barnau- 
las, (tavo) tėvas nesavaime 
atsiskyrė ir mes nežinome, 
kur jis yra. Mes sveiki. Ra
šyk mums. Adresas: Sibiras, 
Barnaulo paštas, barakų so
dybos, mokykla Nr. 40”. Laiš 
ko data — 1941 m. liepos 9 
d. Taigi, matyt, kad tuo 
metu daugelis lietuvių trem
tinių buvo apgyvendinti 
Barnaulo barakuose, o kun. 
Petras — mokykloje, ar 
bent kur netoli jos. Vėliau 
jisai buvo perkeltas į Uč- 
pristansko rajono Cekani- 
chos kaimą, Altajaus kraš
te — pietų vidurio Sibire. 
Keletą kartų telegramomis 
pranešė, kad jisai dar gy
vas, kad gavo jam siųstus 
pinigus. Jo troškimas se
niau buvo “paguldyti savo 
kaulus laisvoje Lietuvoje, 
šalia tėvų, Daugailių kapi
nėse’’. Bet žiaurūs raudonie
ji nė tam žilagalviui 70 me
tų seneliui kunigui nebelei
do ramiai savo tėvynėje nu
mirti, jo kitados karštai 
plakusią lietuvišką širdį pri
dengė Sibiro stepių velėna 
ir amžiams nuo mūsų pa
slėps neperžengiamos Sibiro 
pusnys...

Lietuvaitė lakūnė 
Britanijoje? . v

(LKFSB) Vienas anglų 
-kalba lenkų leidžiamas biu
letenis praneša, kad Barbo
ra Vaitulionis esanti pilotė 
Britanijoje. Lenkai net ir 
jos atvaizdą įsidėjo šalia 
straipsnio, kuriame aprašo
ma lenkių moterų dalyvavi
mas kare, tačiau iš pavardės 
galima spėti, kad B. Vaitu
lionis, greičiausia, bus lietu
vių kilmės.

Ta proga galima prisimin
ti kitą įdomią pavardę: vie
nas USA laikraštis, aprašy
damas kaip Chestery buvo 
apvaikščiojama Koperninko 
400 metų sukaktis, mini, kad 
dalyvavo tenai ir jaunimo 
choras, kuriam vadovavo 
moteris, Anna Litwa.

Chicago, Iii. — 59 metų 
amžiaus vyras, pereitą pir
madienį, mirė dirbdamas 
Franklin Dress Company, 
325 W. Jackson boulevard. 
Jį darbe ištiko širdies ata
ka.

Vyskupas Jamee E. Kearney, Rochester, liepos 4 d. lai
kė šv. Mišias minint admirolo William T. Sampson lai
mėjimą kovoje ku ispanų Ja'vynu Santisgo uost®, 1898 
metais, liepos 4 dieną. 16 tūkstančių jūreivių dalyvavo 
iškilmėse, U, S. Navai Training Statiojų Sampson, N. Y.

b
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Sekmadienį, liepos 25

I

I

Jau-
Vy-
per-

Taigi, visi, kas tik svei
kas ir gyvas, liepos 25 die-

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Phone YARDS 0781

NULIUDIMO

L J. ZOLP

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse^

K'M

' f

L. Vyčių 112 kuopa 
veikia

Jubiliejaus proga 
pagerbtas Vincas 
Rėkus

ris randasi Šv. Kryžiaus li
goninėj, kiek teko nugirsti, 
piknike irgi dalyvaus, turė
site progos su juo arčiau 
susipažinti ir pasikalbėti. I 
Aušros Vartų klebonas ‘kun. 
J. Dambrauskas ir “Rūtos” 
daržo šeimininkas, mielai 
sutiko atsilankyti ir .pava
duoti ligoje nuvargintą kun. 
P. Malinauską.

Rastas negyvas
Chicago, III. — Pereitą 

pirmadienį buvo rastas 62 
metų vyras negyvas auto
mobilyje, savo namų gara
že. Manoma, jog mirtis įvy
ko dėl širdies atakos. Mini
mas vyras gyveno Montrose 
avė.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge

Tuoj aus po Dariaus ir Gi
rėno 10 m. sukakties pami
nėjimo praeitą šeštadienį, 
liepos 17 d., uolesnieji north- 
saidiečiai susirinko pagerb
ti veiklųjį Vincą Rėkų var
duvių proga ir 15 metų li- 
teratinio jubiliejaus proga. 
Per praeitus 15 metų Vin
cas Rėkus yra buvęs nenu
ilstamas eilių rašytojas, į- 
vairių draugijų koresponden' 
tas ir nuolatinis rašytojas 
“Draugui”.

Marųuette Park. — 
nimo organizacija, L. 
čiai, dabar karo laiku 
gyvena krizę. Ši kuopa, ku
ri išgyveno netoli 20 metų, 
per praeitus metus buvo 
keblioje padėty, nes daugu
ma narių buvo vyrai ir virš 
30 jų iškeliavo į karą. Val
dyba Labai dažnai keitėsi, 
nes nariai buvo išaukti į 
Dėdės Šamo tarnybą. Per 
praeitus dvejus metus ketu-, 
ri pirmininkai išvyko tar
nybon. Pereitą ęavaitę ir 
vėl kuopa išleido du savo 
gabius narius, vice pirminin
ką Vladą Raginį ir fin. sek
retorių Edvardą Pocių. 
Veteranų dukterys 
į pagalbą

Neseniai į kuopą įstojo 
gabios merginos — Jose- 
phine ir Elena Zizaitės, ku
rių tėvelis ir motinėlė abu 
daug metų buvo veiklūs L. 
Vyčių organizacijos nariai 

^Ūkėjai. Taipgi įstojo 
Angelą Cibulskaitė, duktė 
Stasio Cibulskio, vieno iš 
žymių vyčių organizatorių 
ir vedėjų. Įstojo ir Sophie 
Spetyla, Petrė žvaigždytė ir 
Lillian Bradelis, kūnų tė
veliai yra buvę vyčių na
riais ir vyčių dvasią įskie
pijo savo dukrelėms, ant ku
rių pečių dabar gula atsa
komybė palaikyti šią kuo
pą iki karo pabaigos.

Pereitam kuopos susirin
kime į vice pirmininko vie
tą išrinkta Josephine Zizas 
ir į fin. raštininkės vietą 
Sofija Spetyla. Abi energin
gos ir darbščios mergaitės, 
kurios, be abejo, savo parei
gas atliks geriausiai.
Naujas dvasios vadas

Klebonas kun. A. Baltu
tis vienas iš pirmutinių vy
čių narių ir stambus vyčių 
ir dabartinis prietįUus ir 

___________________ '
MiiM»- _■ ..

Pagerbtuvių bankietas bu 
vo suruoštas Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje, kur su
sirinko nemažai nuoširdžių 
prietelių ir veikėjų su kle
bonu kun. J. šaulinsku prie
šakyje. Vinco Rėkaus ban- 
kieto programoj buvo pasa
kyta visa eilė gražių kalbų 
ir buvo aiškiai pabrėžta, 
kiek daug nuoširdumo ir gy- 

i vumo jis yra įdėjęs į north-
saidiečių veikimą per praei- j 

, tus 15 metų. Jis yra tikrai 
puikiai atstovavęs northsai- 
diečius visais atžvilgiais.

Tai “Draugo” administra- 
I cija ir redakcija prideda. ir. 
savo linkėjimus nuolatiniam 

. korespondentui, Vincui Rė- 
kui; ilgai gyvuok ir nuola- 
tai pasilik mūsų bendradar
biu.

ną, vykite į West Side vai
šingąjį pikniką! Lauksim?!

y

• Drangas” Adne photo

Barbara Thompson, 21 

metų amžiaus, motina ketu 
rių vaikų, kelia bylą Los 
Angeles. Toji moteris sa
kanti, kad jos vieno vaiko 
(mergaitės) tėvu yra filmų 
žvaigždė Henry Fondą.

I
Visais gatvėkariais 
lengva pasiekti 
West Side

rėmėjas paskyrė 112 kuo
pai dvasios vadą kun. Za
karauską, kuris yra labai 
populiarus jaunimo tarpe ir 
ypatingai vyčiams labai pa
tinkąs. Jis žadėjo pasidar
buoti, kad vyčių kuopa dvi
gubai padidėtų per ateinan
čius metus.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Bes. J. KAZANAUSKAS

Sekretorių*

KREIPKITĖS PRIE MUS fe 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, fe

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- K 
davė daugeliui mūsų Lietuviams S 
klientams pilną patenkinimą. p

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN
MONUMENT CO.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Pereitą šeštadienį įvyko 
išleistuvės finansų sekreto
riaus ir darbščiam šios kuo
pos nariui Edvardui Pociui. 
Atsilankė naujas mūsų kle
bono asistentas jaunas ir ga
bus kunigas V. Urba, ku
ris su jaunimu moka veikti 
ir vyčiams yra prielankus. 
Daug pagalbos suteiks šiai 
kuopai. J. L. J.

d., 
kaip jau žinome, įvyks Varg
dienių Seserų Gildos pikni
kas Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos"’ darže, VVest Sidėje

i 5-tą valandą po pietų. Tai 
geriausia ir patogiausia vie
ta. nes visais iš kolonijų 

XXX gatvėkariais labai lengva ir 
greit galima pasiekti pikni- 
I ko daržą. Užtat brangieji 
čikagiečiai, malonėkite tuc 
pasinaudoti, atvykite, rasite 
visko — valgių iki soties be 
jokių racijonavimo pointų, 
skanių gėrimų, įvairių žai
dimų. muziką, o jau tų dai
nų išgirsite iš kelių chorų. 
Taigi, nksto galite ma
tyti, kad linksmybių ne
truks, o ta pačia proga, mie
las lietuvi, atliksi labdarin
gą darbą — paremsi Nekal
to Prasidėjimo Švč. Panelės 
Marijos Seserų vienuoliją. 
Jos bus didelei dėkingos ir 
niekados savo maldose ne
užmirš "savo geradarių.

Dvasios vadas kun. Pet
ras Malinauskas, MIC., ku-

PACHANKIS PAMINKL/T
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Sėtinos

Rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCUIONS 
Distributors of the famous Montelio “Most 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 Ižvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų 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.

ITAPGUTi J 9
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS p) 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. zj

WHFC - 1450 kilos. |
SEKMADIENIAIS — nuo 1 į 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOVVN IN ROCKVVOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO K1R> ŽIEMOJE — PAI.AIKO VĖSUMA VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijoiais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakoiningos 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus. jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS. VALVES. MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAIS*MUI DALIŲ. TANKŲ. ELEKTROS IR HARD- 
VVARE REIKMENŲ?

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

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
'NO DRIP" ------- • NO DRIP"

SI.90 už Galioną — Speciali Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau bledės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro įt
raukt uvų.—Lnsuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

Dėl Insuladjos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 6&th and Stato Stirete

VISI TELEFONAI .................................... ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

1016 VVEST 46th STREET

MAŽEIKA . EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Pbones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVEST 23 r 4 PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.

Phone CANAL 2518

10756 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 49«

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIAFORNTA A VE I’hone LAFAYETTE 3371

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

Tetaptam YARDS 1418
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Laikraštininkas iššoko su parašiutu iš 
lėktuvo, kad galėtų apraršinėfi kovas

Laikraštininkas John 
Thompson pasakoja savo 
įspūdžius Sicilijos invazijos 
metu. Jis buvo pirmas laik
raštininkas parašiutu nu
leistas Sicilijon. Pavojai bu
vo dideli, nes tamsumoje ne
galima atskirti neginkluoto 
laikraštininko nuo kareivio. 

Lėktuvai išlėkė iš savo 
bazės 8:45 penktadienio va
karą. Smarkus vėjas siautė. 
Vėjas manevrus būtų sulai
kęs, tačiau dabar prasidėjo 
invazija, kurios niekas ne
galėjo sulaikyti.

Pasiekę jūras, lėktuvai 
nusileido žemai, lėkdami virš 
bangų, nes bijojo, kad koks 
priešo žvalgas juos nepaste
bėtų. Sako, kad tokioj aukš
tumoj buvo nervams žalin
ga. •’Į i J.
PAKLYDO

Parašiutistams pasakyta 
prisiruošti šokimui Lakūnai 
pasiruošė ir laukė kada bus 
duodamas signalas iššokti. 
Laikas bėgo, o vis neduoda
ma signalas. Pagaliau pilo
to pagelbininkas pranešė, 
kad paklydo, kad pralėkė 
išlaipinimo vietą.

Kiek vėliau vėl jisai grįžo. 
Šį kartą jis pranešė, kad 
surado taikinį ir kad už pen
kiolikos minučių bus išlaipi
nimo vietoje.
NERVŲ KOVA

Laikraštininkui pasidarė 
nejauku. Jis galvojo kaip iš
sisukti nuo šokimo. Duotas 
signalas. Vyrai bėgo prie 
lėktuvų durelių. Vienas pas
kui kitą iššoko. Lėktuve pa
siliko vien laikraštininkas,

kuris nepajuto net kaip pats 
automatiškai pasekė para
šiutistų pavyzdį.

šokdamas patraukė para
šiuto virvutę ir skaitė se
kundes. Klausimas ar para
šiutas atsidarys, ar reiks at
sargos parašiutu naudotis? 
Parašiutas atsidarė, 
raštininkas atsiduso, 
miai leidosi žemyn.

Apie 30 pėdij nuo
vėjas jį pagavęs nubloškė į 
medį. Jis nusileido ant deši
nio kelio. Kada buvo vėjo 
nublokštas į medį, laikrašti
ninkas susižeidė šonkaulio 
sąnarius

I

Laik-
Ra-

žemės

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

PARAŠIUTISTAI NAUDOJA SI GILIJOS ASILUS SUSISIEKIMUI

••Draugras” Acme photo

Jungtinių Amerikos Valstybių paraši-uti štai nakties metu nusileido Sicilijoje. Para- 
Greitai jis stengėsi atsi-. šiutistai žengiant per Vittoria naudoja asi lūs ir vežimus transportai. Pažymėtina taip 

palaiduoti iš parašiuto. Štai- pat, jog yra dviratis naudojamas susisiekimui (dešinėje), 
ga netoli pasigirdo kažkoks 
bruzdėjimas. Laikraštinin
kui pasidarė baisu. Jis buvo 
be ginklų. Turėjo tik peilį. 
Pasigriebęs peilį jis laukė, 
jei ateitų nežinomas prie
šas. Jo baimė virto džiaugs
mu, kada pamatė amerikie- 

i tį, medicinos dalinio narį. 
Abu drauge žygiavo į pa
skirtą vietą.

Drąsūs parašiutistai pra
skynė kelią į salos vidų vy
rams iš jūros.

I

Belaisviu sąrašas

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 19 
dieną paskelbė 573 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
priešo nelaisvėje. 312 karei
vių yra italų nelaisvėje ir 
261 kareivis yra vokiečių 
laisvėje.

Belaisvių sąraše yra 
žymėta keletas desėtkų 
reivių iš Chicagos «*lr 
apylinkės.

ne

i

Lėktuvas išgelbėjo septynis ežere

fi y
X Kazakevičiai, bulvariš- 

kiai nuo No. Centrai Avė., 
Chicagoje, šią savaitę išvy
ko į Lake Delavan, Wisc., 
dviem savaitėm.

X Stefanija Kazanauskai- 
tė, duktė Ben. J. Kazanaus- 
ko, sekr. Mutual Federal 
Saving3 and Loan Associa
tion, jau antra savaitė a- 
tostogauja Michigan valsti
joje.

X Benjaminas Uždavinys, 
Tėvų Marijonų seminarijos 
klierikas, po apendiko ope
racijos Šv. Kryžiaus ligoni
nėj, stiprėja. Linkime jam 
kuo greičiausiai pasveikti, o 
pažįstamieji prašomi aplan
kyti.

Rūpinasi ežero 
vandens reikalu
Chicago, III. — Mayoras 

Kelly ir kiti penki vietos 
pareigūnai, kartu su U. S. 
public health service atsto
vu pereitą pirmadienį išvy
ko į Washipgton. Jie išvy
ko į Washington prašyti pa
galbos pas Donald M. Nel- 
son, chairman of the War 
Production Board, kad pa
dėtų išrišti Chicagos ežero 
užteršimo problemą.

Delegatai nori gauti lei
dimą, kad būtų padidintas 
nuleidimas vandens iš eže
ro nuo 1,500 kubinių pėdų 
per sekundę iki 5,000 kubi
nių pėdų.

!

I

Pereitą pirmadienį Michi- apsivertė, jie laikės už lai- 
gan ežere įvyko du šaunūs —1:_ ~nJ------ :
išgelbėjimai. Vienas išgelbė
jimas septynių asmenų įvy
ko dėka gero veikimo civi
liam oro žvalgui ir pakran
čių sargui.

Laivelis, kuriame buvo 
septyni asmenys. sustojo 

, ežere, nes pritruko laiveliui 
I gazolino. Jie praleido naktį 
ir dieną vandenyje.
PRITRUKO GAZOLINO

į
Minimi septyni asmenys 

buvo dingę nuo sekmadienio 
vakaro. Jie buvo išvažiavę 
trumpam pasivažinėjimui. 
Jiems pritruko gazolino pe
reito pirmadienio naktį, apie 
1:30 vai. Juos surado lėktu
vas, o laivelis nuvyko išgel
bėti. Pereito pirmadienio va
kare buvo septyni asmenys 
išgelbėti.
DAR DU IŠGELBĖTI

velio šono. Beveik du vyrai 
skendo, kai jie buvo išgel
bėti Kelias valandas laikės 
užsikabinę už apsivertusio 
laivelio.

1

Taikos nešėjui 
sužeistas kaklas

Chicago, III. — Pereitą 
pirmadienį Wiiliam H. Be- 
saw, 39 metų amžiaus, 1334 
Madison str.| bandė sustab
dyti peilių kovą tarp dviejų 
vyrų užpakalyje savo namo.. 
Taikos nešėjui buvo sužeis
tas kaklas.

pe-

Gary susirūpino 
vaikais

Gary miesto taryba,
reito pirmadienio vakare 
vienbalsiai nutarė, jog jau
nesni berniukai ir mergaitės 
kaip 15 metų amžiaus nega
li vaikščioti gatvėse po 10 
valandos vakare, nebent jie 
bus su suaugusiu. Šis nuta
rimas įsigalioja nuo rugpiū- 
čio 2 dienos.

"" ------- ---------------- ------ ----------------

TA 71 T? ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūsį LENTŲ — MILTAVO R K 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo Damą.

Pereitą pirmadienį Michi
gan ežere buvo išgelbėti taip 
pat du vyrai, kurių laivelis 
dėl smarkaus vėjo buvo ap
verstas. Kai tų vyrų laivelis

Žmonai mirus vyras 
nieko nevalgo

Sauga tu cK Mich. — Char- 
les H. Horswell, 85 metų 
amžiaus liepos 19 dieną dar 
tęsė griežtą pasniką. kurį 
pradėjo prieš penkias savai- 
tęs.

%

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
• VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.
Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

|plNĮSlwti

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

putBTuves

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

DAR TURIME DIDELI 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

I

Geros širdies žmonės
Prieš mėnesį paskendo 

Fox upėje policininkas ser-į

X Amerikos Lietuvių Ta
rybos vykdomasis komite
tas šiuo metu renkasi net 
po du kartu į savaitę, kad 
tinkamai prisirengti šaukia
mai Amerikos lietuvių kon
ferencijai ir kad aptarti ki
tus aktualiuosius klausimus. 
Praėjusį pirmadienį 

; džiauta virš trejetą 
dų.

4 valandas kovojo su 
ugnimi
Chicago, UI. — Pereitą 

pirmadienį keturių vienetų 
gaisrininkai dirbo keturias- 
valandas kol pašalino gaisrą 
iš šešto aukšto name No. 5, 
iš Cuneo Press, West 22nd

, str. Sužaloti du dideli žur- 
■ nalų spausdinimo presai, 
nuostolių esama $10,000.
—

Mėnesius kovojo ore, 
sužeistas tapo žemėje

Lt. John Innes Brown, 
buvęs RAF lakūnas Angli
joje, dalyvavo kovose 19 mė
nesių ir per tą laiką nebuvo 
nė kartą sužeistas. Pereitą 
savaitę jis susižeidė, kai jo 
automobilis pervirto užsisu- 

1 kime netoli Cambridge, Ohio.
Lt. John Innes Brown, 

prieš persikeliant į Jungti
nių Amerikos Valstybių oro 
jėgas ir prieš grįžtant namo 
vadovauti skvadronui užjū
ryje, numušė vokiečių Jun- 
kers 88 ir paskandino ketu
ris priešo laivus. Jis buvo 
gavęs leidimą pervežti savo 
automobilį į Chicagą, Jo 
draugas tuo laiku vairavo, 
kai įvyko nelaimė.

______________

V

Sučiupti pabėgę
Chicago, III. — Du vyrai, 

kurie buvo pabėgę pereitą 
penktadienį iš Bridewell ka
lėjimo po sumušimo kepyk
los vedėjo, buvo sugauti pe
reitą pirmadienį. Jų vardai 
— George Mueller, 37 metų, 
iš Chicagos, ir Thurman 
Green, 22 metų, iš Seattle, 
Wash. f

posė- 
valan-

I

Juozas 
Petras 

Pivoriūnas, Pittsburgh, Pa. 
lietuvių veikėjai, sudaro A- 
merikos lietuvių konferen
cijos prirengimo komiteto 
(kuris yra gausingas) val
dybą, kuri tikrai gerai dar
buojasi. Minimoji konferen
cija bus rugsėjo 2 ir 3 dd., 
Pittsburghe.

X Povilas Dargis, 
R- Tamkevičius ir

Pereitą mėnesį mirė Ch.
H. Horswell žmona. Nuo to 
laiko jis tik vandenį geria, 

žantasYrvin E. Eggestein, ?įugiau nieko nevalgo. Ne
iš Aurora, kai jis gelbėjo žiūrint, kad jis yra arti mir- 
savo 10 metų amžiaus sūnų. t^es’ ^et ^ar &era* Pr°tau- 
Vaikas būva išgelbėtas kitų. Ja~ 
Policininkas turėjo 5 vaikus. « 
vyriausias yra 15 metų am
žiaus. Kai jo žmona prieš 5 
metus mirė, policininkas 
stropiai rūpinos vaikų auk
lėjimu.

Auroros gyventojai įver
tindami policininko gerumą, 
per 10 dienų surinko $2,517 
vaikams išlaikyti ir tie pini
gai pavesti pereitą pirma
dienį komitetui, kuris rūpi
nasi vaikais.

■fc.

Didžiausia Lietuviu 

Krautuvė

Žuvo smėlyje
Dvidešimt vienų metų ka

reivis iš Evanston žuvo, kai 
smėlis užgriuvo laike aud
ros, netoli armijos oro bazės 
Alliance, Neb.

Nelaimė įvyko pereitą šeš
tadienį, kai minimas karei-

PARAŠIUTISTŲ KAPE
LIONAS

X Kasparas Yodelis šiais 
metais daug laiko !r širdies 
įdeda labdarybės darbui. Jis 
yra Labdarių Sąjungos vice 
pirmininkas. Jo ir kitų lab
darių veikėjų vyriausiu rū
pesčiu dabar yra, kad grei
čiau sukelti reikalingą ka
pitalą lietuvių senelių prieg
laudai baigti.

X Kun. A. Linkus, Šv. 
Kryžiaus parap. klebonas, 
daug ką naujo įvedė į savo 
vadovaujamą parapiją, kad 
pakelti jos dvasinį ir me
džiaginį būvį, šiomis dieno
mis bažnyčioje eina šv. fi
nos novena. Gražius pamoks 
lūs vakarais sako kun. K. 
Barauskas.

Pavogė
Pereitą pirmadienį buvo 

pavogtas mikroskopas, $250 
vertės, iš Ulinois Technolo
gijos instituto, 3300 Federal 

t <rstr.

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

savo 
lai-

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rašomas Plnnlm 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MI A U SI AS • 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Mūri 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

'raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumen 
tu*.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WAf CHMAKER

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Pbone: LAFAYETTE 8617

Lt. Comdr. Joseph P. Man 
nion, USN., yra pirmas ka
pelionas, kuris įstojo į ma- 

vis ir kiti kareiviai dalyva- rinų parašiutistų eiles, čia
matome jį peržiūrint para- jagimiu, Paukščiai yra ge- 

n parapijonai ir visų gerų 
darbų rėmėjai. Paukštienė, 
Moterų Są-gos 20 kp. narė.

vo manevruose su chemiką- -----
lų daliniu. Jie nuo audros šiutą prieš šokstant Marine 
buvo pasislėpę prie smėlio 
kalno.

X P. ir Ona Paukščiai. 
4069 S. Sacramento, džiau
giasi sveiku ir gražiu nau-

1 Nubausti tėvai
Chicago, III. — George 

Stewart ir jo žmona Cecilija, 
2222 Orchard str., pereitą 
pirmadienį, buvo nubausti 
kiekvienas po $200 Domestic 
Relations teisme už trijų 
metų amžiaus savo sūnaus, 
George, Jr., mušimą, pereitą 
šeštadienį. Jiems duotas iš
bandymas iki liepos 30 die
nos. *

Corps Parachute Training 
mokykloje, Camp Le Jeune, 
N. C. Šis kunigas yra iš 
Pittsburgh vyskupijos. Jis 
atliko visus parašiutistų la
vinimus.

Norima gauti 
darbininku
Mexico City. — Darbo ir 

užsienių ministerijos liepos 
19 dieną pranešė, jog svars
tomas prašymas iš Texas 
gavimui 63,000 darbininkų
dėl vatos ir kitų lauko dar- Lietuvių R. K. Susivienymo 
bų Texas pakraščių zonoje.

X Fabijonas Gudas, ži
nomo laikraštininko Pr. Gu
do sūnus, didžiausiu uolu
mu baigia ruošti dizertaci- 
ją, kurią netrukus turės gin
ti, kad įgyti daktaro laipsnį. 
Jis yra Chicagos universi
teto studentas.

X Joną® Vilkinius jau pil
do aj^likacaj'ą ir netrukus 
žada tapti mūsų didžiosios 
ir senosios organizacijos —

Amerikoj nariu.i
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