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OKUPAVO DAR DU SICILIJOS MIESTUS
Popiežius prašo nebombuoti Romą

Vašingtone svarsto Šv. Tėvo prašymą
LONDONAS, liepos 22. — Vatikano radio šiandien 

transliavo tekstą laiško, kurį šventasis Tėvas pasiuntė 
savo Generaliniam Vikarui Romos apylinkei, Francesco 
Cardinal Marchetti-Salvaggiani, apgailestaudamas įvyku
sį Romos miesto bombavimą, ir atsišaukdamas į pasaulio 
katalikus melstis už greitą taiką.

Tarpe kitko, laiške sako-’ 
ma, kad Vatikanas senai 
prašęs kariaujančias valsty
bes susilaikyti nuo bomba- 
vimų nekaltų civilinių žmo
nių ir tikybinių ir kultūrinių 
paminklų, primindamas kad 
ateinančios kartos smerks 
tuos, kurie sunaikino tas 
civilizacijos brangenybes.

Jo šventenybė priminė, 
kad Roma buvusi krikščiony 
bės lopšys, kur visais lai
kais žmonės iš viso pasau
lio renkasi ne vien pasimo
kyti tikėjimo, bet 
aukštojo mokslo, 
mieste randasi 
brangių paminklų,
nių įstaigų, tarptautinių įs
taigų ir kolegijų. Apart to, 
pats Vatikanas randasi arti 
paties Romos centro ir gali 
nukentėti nuo lėktuvų ata
kų. o Vatikane randasi ne- 
apskaitomos vertės meno ir 
tikybos dalykų, kurie pri
klauso visam katalikiškam 
pasauliui.

Popiežius taipgi minėjo, 
kad ko laukta, tas ir įvykęs, 
kuomet San Lorenzo, viena 
žymiausių Romos bazilikų, 
kurioje randasi ir palaikai 
Popiežiaus Pijaus IX, yra

>

ir siekti
Romos 

daugybė 
bažnyti-

didžiumoj apgriauta.
Griaudi patyrimo realybė 

ir vėl įrodo, kad nežiūrint 
žmonių bandymų ką norint 
neužgauti, yra beveik neį
manoma išvengti sunaikini
mą tų brangių dalykų.

Šventasis Tėvas atsišau
kė į visus pasaulio katali
kus kviesdamas juos mels
tis, kad greičiau būtų su
laukta šviesi diena, kuomet 
ginklai bus padėti į šalį, 
žmonių sielos bus tyros, ir 
tikros taikos šviesa sugrįš 
apšviesti šį varguose 
kendusį pasaulį.

pas-

i

WASHINGTON, liepos 22. 
— Oficialūs sluoksniai Wa- 
shingtone šiandien rodė di
delį susidomėjimu Popie
žiaus Pijaus prašymu dau
giau nebombuoti Romcs 
miestą.

Kol prašymas nebus gi
liau išstudijuotas, oficialai 
atsisako daryti kokius no
rint komentarus.

Manoma, tačiau, kad An
glija nelabai norės sutikti 
tokiam prašymui, kadangi 
naciai baisiai subombavo 
jos miestus ir sunaikino 
daug jos istoriškų bažnyčių.

Mussolini galėjo 
išgelbėti Romą

WASHINGTON, liepos 22. 
—Karo sekretoriaus padėjė
jas Robert Patterson, dis- 
kusuodamas Romos miesto 
bombavimą, pareiškė, kad 
Mussolinis atsisakęs kiaušy 
ti visų raginimų iškrausty
ti militarinius įrengimus iš 
Romos miesto, paskelbti jį 
atviru miestu, ir tuo .užtik
rinti, kad jis nebus puola
mas.

Jis sakė, kad fotografijos 
trauktos po atakos ant Ro
mos rodo, jog dideli nuosto
liai buvo padaryti ant gele- 
žingelių centrų, plieno dirb
tuvės, chemikalų dirbtuvės 
aerodromų ir lėktuvų.

Nebus transporiacijos 
per 24 valandas

LOS ANGELES, liepos 
Anksti šį rytą, gatvėkarių 
ir autobusų darbininkai pra
dėjo 24 valandų streiką.

Transporto firmos ir su
sisiekimo darbininkų taryba 
buvo apsiėmusios duoti 13 
centų į valandą algų pakė
limą. o War Labor Boa r d tą 
pakėlimą numušė iki 3 cen
tų. Protestuodami tokį nu
statymą, darbininkai šian
dien sustreikavo.

I "DRAUGAS ACME PHOTO

Eilė italų belaisvių vedama per Sirakūzus į belaisvių kempes. Visi išrcdo linksmi, ge- j 
rai nusiteikę.

SICILIJOS BELAISVIAI

Didelis puolimas japonų Bairoke
Nušovė devyniolikg priešo lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Australija, liepos 22. — 

Sąjungininkų bomberiai vakar numetė 133 tonus bombų 
ant japonų pozicijų aplink Bairoko uostą New Georgia 
saloj. Tai buvo iki šiol didžiausia tokia sąjungininkų ata
ka pietų Pacifike.

Per ištisą dieną sąjungininkų bomberiai atakavo Bai-I

i

Dar keturi bilijonai 
dolerių karo vedimui

LONDONAS, liepos 22.— 
Anglijos parliamentas šian
dien nubalsavo paskirti dar 
bilijoną svarų sterlingo. 
($4,000,000,000) karo reika
lams. Iždo ministerio Sir 
Kingsley Wcod pareiškimu, 
ta suma turėtų užtekti iki 
lapkričio.

Iki šiol, Anglija išleido 
$68 bilijonus karo vedimui,' 
ir nuo balandžio mėnesio 
išleidžia tam tikslui po $53,- 
000,000 į dieną.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO. — Londo

no radio pranešimu, ameri
kiečiai ir kanadiečiai jau 
tik 15 mylių nuo Palermo 
miesto Sicilijoj.

IŠ MASKVOS. — Ru sai j 
užėmė Volkov miestą ir va
rosi pirmyn ant nacių tvir
toves Orei mieste.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas praneša, kad sub- 
marinas Triton skaitomas 
žuvusiu. Per vienus metus 
tas submarinas buvo nuskan 
dinęs 12 japonų laivų.

IŠ PIETŲ PACIFIKO. — 
Amerikiečiai by kuriuo mo
mentu užims Munda.

roko, vieną iš dviejų japonų 
įsistiprinimų šioje saloje, 
taikydami bombas ant prie
šo linijų aplink uostą.

Japonai priešinasi. Nušauta 19 lėktuvų.
Apie astuonias mylias į Amerikiečių mažieji lėk- 

pietus, amerikiečių karino- tuvai, skrisdami drauge su 
menė atrėmė stiprią japonų bomberiais. nušovė 19 japo- 
kontrataką prie Mundos. nU lėktuvų Madang apylin- 
Priešas yra tvirtai įsikasęs kėj. 
aplink Munda aerodromą, ir siekė Madang ir ten numetė 
visomis išgalėmis priešina- savo bombas ant japonų ae- 
si amerikiečių puolimams, rodromo. Apart 19 nušautų- 
nors japonai ten visiškai manoma, kad sunaikinta 
apsupti.

Japonų susisiekimo lini
jos į šiaurę labai nukenčia 
nuo sąjungininkų lėktuvų 
ir laivų atakų.

Nebuvo jokio pranešimo 
apie ] “ ‘ ’
pasėkoje vėliausio mūšio 
prie Munda. Amerikiečiai 
ruošiasi užėmimui tos stip- v"akar'dienos'ataka? tačiau 

buvo iki šiol didžiausia.
Bairoko uostas randasi *

prie Kula įlankos, kur japo
nai dažnai bandė priplaukti 
pagelbėjimui savo garnizo
nų ant New Georgia ir Ko- 
lombangara salų.

Tie jų bandymai kol kas 
nenusisekę. Vėliausiam jų, 
amerikiečiai nuskandino dar 
tris japonų karo laivus ir 
apgadino tris kitus.

Pranešimas taipgi minėjo 
puolimą priešo kareivinių 
okupuotuose miestuose Bo- 
gadjim apylinkėj, 20 mylių 
į pietus nuo Madang. Du są
jungininkų lėktuvai žuvo.

ninku pozicijas ant Tambu 
’ kalno, šešias mylias nuo Sa- 

lamaua.

Bomberiai saugiai pa-

dar 11 japonų lėktuvų.
Aštrios kovos tarp japo

nų ir sąjungininkų kariuo
menių vyksta prie Namling, 

vakarus nuo Komiatum.
Dažnai puola Bairoko 

Nuo to laiko kuomet ame- 
padėties pasikeitimą rikiečiai išlipo ant New Geo 

rgia salos, sąjungininkų lėk 
tuvai dažnai puola Bairoko.

■’ I

i

riosios japonų bazės.
Sąjungininkų kariuomenės 

taįpgi apsupo japonų Laiko
mą Bairoko, kur japonų 
laivai pirmiau galėdavo pri
plaukti ir iškelti kareivius 
ir niedžiagą apgynimui sa
vo garnizonų New Georgia 
saloje.

Nuskandino transportus. į
Pakoli įlankoj, tuoj šiaur, 

vakarius nuo Kolombanga- 
ra, sąjungininkų mažieji 
lėktuvai nuskandino du ja
ponų aliejaus tankerius, ku
rie vežė reikmenis japonų i 
garnizonams. •

Kitam 700 mylių sąjungi
ninkų linijos gale, australie
čių ir amerikiečių kariuome
nės užmušė 282 japonus, ku
rie kontratakavo sujungi-

ORAS
Giedra. Iš ryto bus

Suvaro ašies kariuomenes į kampą
Manoma greit užims Palermo šiaurėje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 22. 

—Amerikos septintoji armija užėmė Castelvetrano ir Sci- 
acca, Sicilijos pietiniam krašte. Amerikiečių greitas žy
giavimas ir tų miestų užėmimas privedė juos iki 20 mylių 
nuo Sicilijos krašto vakaruose.

Castelvetrano yra 50 my
lių į vakaras nuo Agrigento 
ir Porto Empedocle, kuriuos 
miestus amerikiečiai užėmė j 
praeitą šeštadienį ir sekma
dienį. Sciacca yra apie 30 
mylių į vakarus nuo 
dviejų miestų.

Amerikos kariuomenė
su greitumu varosi pirmyn 
į šiaurę ant Palermo miesto, 
tuo suvarydami nerv.uotus 
italus ir jų sėbrus vokiečius 
į kampą šiaurvakarinėj Si
cilijoj.

Italų 26-toji Assieta divi
zija kuone visa pasiduodan-

] ti amerikiečiams. Ašies ka
reivių iki šiol suimta nelai- 
svėn suvirš 40,000.

Žygiuoja į šiaurę.
Amerikiečiai ir kanadie

čiai vejasi priešą į šiaurry- 
tus, kur ašies kariuomenės 
bando pasprukti į Messina. prie Catanįa la^ro. 
Amerikiečiams ir kanadie
čiams bežygiuojant Messina 
link, jie galės padėti Cata
nia miesto užėmimą, pulda
mi tą miestą iš dar vienos 
pusės, iš šiauręs.

Britų radio pranešimu, 
sąjungininkų kariuomenės 
pasiekusios šiaurinį Sicili
jos kraštą ir užėmė San Ste-

VI

Naciai turi tik vieną 
išėjimą iš Orelio

MASKVA, liepos 22. — 
Didžioji kova už nacių lai
komą Orei miestą eina visu 
smarkumu. Rusų kariuome- 
nės dasimusė iki pusaštun- 
tos mylios nuo paties mies
to iš šiaurės, ir iki 11 my-, 
lių iš rytų.

Naciams belieka apie 30 
mylių platumo koridorius į 
vakarus. Rusai jau pasiekė; 
ir dabar kovoja miesto pa
kraščiuose, ir žygiuoja pir
myn, nežiūrint didelių 
cių kontratakų. Į pietus nuo 
Orei, trečia rusų kariuome
nė taipgi varosi miesto link. 
Jos žygiavimui trukdo prie
šo didelė artilerijos koncen
tracija.

Kovos pietų fronte.
Rusų pranešimu, sovietai 

prasimuša pro vokiečių ap- 
■ sigynimus trijuose kituose 
sektoriuose pietų fronte. 
Raportai iš karo lauko sa
ko, kad rusų puolimas Bel- 
gorod fronte pramušė vo
kiečių apsigynimo linijas. 
Dar toliau į pietus rasai 
praplėtė savo pozicijas ant 
vakarinių krantų Donets ir 
Mius upių.

Vien tik Orei pakraščiuo
se, rusai vakar atsiėmę su
virš 90 kaimų ir miestų, jų 
tarpe Optukha ir Zolotare- 
vo. Pastarasis miestas yra 
11 mylių nuo Orei geležin
kelių iš Yelets.

Dideli mūšiai tęsiasi į 
šiaurę nuo Orei miesto, kur 
rusai prisiartino iki penkių 
mylių nuo Orel-Bryansk 
geležinkelių. Tas jų žygis 
panaikino to geležinkelio 
vertę vokiečiams.

na-

fano, 65 mylias į vakarus 
nuo Messina.

Priešinasi anglams.
Rytiniam Sicilijos pak- > 

rašty, tačiau, Gen. Sir Ber-. - 
nard Montgomery vadovau
jama anglų kariuomenė ko
voja su Herman Goering 
mechanizuota divizija ir 
naujoms nacių jėgoms, jų 
tarpe ir parašiutistais pės
tininkais. Tos kovos vyksta 
tarp Simeto upės ir Catania 
miesto.

Anglų kariuomenė, nežiū
rint to pasipriešinimo, iš 
lėto progresuoja. Vokięčiai, 
pasiremdami naujai atvyku
siais rezervais, dažnai kon
tratakuoja anglus. Visi jų 
puolimai atremti.

Ašis nukenčia didelius 
nuostolius bandydama kaip 
norint sustabdyti anglus

I

sur eina baisūs mūšiai. Vo- j 
kiečiai turi didelius nuosto-' 
liūs.

Vienas rusų kariuomenės 
dalinys per 24 valandas už
mušė 1,500 vokiečių, ir su
naikino 60 jų tankų.

Į rytus nuo Orei, rusai 
užėmė suvirš 50 kaimų. Ko
voje už vieną tų kaimų ru
sai užmušė 1,000 nacių, iš
vaikė vokiečių artilerijos 
dalinį ir laimėjo 30 tankų ir 
15 patrankų.

Į pietus nuo
vienoj vietoj po žeme pra- J 
sikasę iki vokiečių apkasų 
ir granadomis užmušė 400 
nacių. Kitoj vietoj tame sek 
tory, rusai užmušė 800 vo
kiečių, sunaikino 12 patran
kų ir paėmė 27 tankus, ku
riuos vokiečiai buvo pusiau 
pakasę po žeme naudojimui 
artilerijos vietoje.

Naciams dideli nuostoliai
Anot rusų pranešimo, vo

kiečiai kuogreičiausiai veža 
frontan naujus pėstininkų 
ir tankų rezervus ir naudo- 

vė8U.. ja juos kontratakoms. Va-

Kovų lauko raportai sa
ko, kad pastebiama bendras 
ašies pasitraukimas Iš cen- 
tralinės ir vakarinės Sicili
jos. Italai nelaisvlal sako 
vokiečiai jau išbėgę į rytinę 
Sicilijos pusę, pasiimdami 
visus vežimus, ir palikdami 
italus pėstiems bėgti nuo 
sąjungininkų.

Hitleris duos
Italijai kareivių

STOKHOLMAS, Švediją 
liepos 22.—Laikraštis Soci- 
al-Demokraten šiandien pa
skelbė slaptos vokiečių ra
dio stoties pranešimą, būk 
Adolfas Hitleris pažadėjęs 
iš Prancūzijos Italijon pa* 

j siųsti keturias pėstininkų 
i divizijas, su ta sąlyga, kad 
visa Italijos kariuomenė bū
tų pavesta vokiečių koman- 

Orel rusai jaį
Laikraštis pridėjo, kad 

jeigu tokios sąlygos Musso- 
liniui būtų priimtinos, tai 
vyriausiu vadu būtų marša
las Albert Kesselring, o an
truoju būtų maršalas gra- 

i fas Wolfram von Richtho- 
fen.

Hitleris pasiuntė 
Rommel Graikijon

LONDONAS, liepos 22.— i 
Patikimi šaltiniai šiandien 
pranešė, kad maršalas Rom 
mel dalyvavęs Hitlerio ka
rinėj konferencijoj pirma
dieny ir tuoj po to išvykęs 
į Graikiją^ Vokiečiai žino, 
kad greitu laiku prasidės 
invazija, bet nežino kur.

1,200 prancūzų grįžo 
į Martiniką gyventi

PORT DE FRANCE, Mar- 
tinikas, liepos 22.—Vakar į 
Martiniką grįžo 1,200 pran
cūzų, kuria buvo prasišalinę 
iš šios salos kuomet Adm. 
Georgės Robert buvo jos 
gubernatorium.

Tuo pat laiku, Amerikos 
jūreiviams buvo pirmą kar
tą leista išlipti iš Amerikos 
laivų šiame uoste.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI I

Gary, Ind., lietuvių 
va ■ 
žinios
LIETUVIŲ DIENA

Liepos 29 d.’ Gordino 
delėje krautuvėje yra pri
ruošta “Lietuvių Diena 
Šv. Kazimiero parapijos var 
du. Šios moterys pardavinės 

' bonus ištisą dieną: Mary 
Radis, Mrs. Alex Vaičiulis 
ir Mrs. Mailis.

Visi lietuviai prašomi tą 
dieną nuvykti j Gordino 
krautuvę ir nuo mūsų lietu
vių moterų nusipirkti bonus.

Kiek jos parduos bus kre
ditas lietuviams šios kolo
nijos. Gordino krautuvė ran 
dasi- prie 8 ir Broadway, 
Gary, Ind.

Šios krautuvės savininkas 
yra kilęs iš Lietuvos, todėl 
jis lietuviams yra simpatin
gas. Parodykim vieningu
mą.

di-

Minėjo klebono 
jubiliejų

ŠEIMOS NELAIMĖ

mo- 
Vė- 
vy- 
yra 
gy-

'prižiūrėjo kaimynai ir kiti 
geri žmonės. Žmona nieko 
nežinojo apie šią baisią ne
laimę.

Praeitą savaitę grįžo 
tina iš ligoninės namo, 
liau buvo parvežtas ir 
ras. Kadangi Klimaitis 
veteranas, tai išvežtas
dytis į Hines veteranų ligo
ninę.

Gilios užuojautos reiškia
me Klimaičiams jų baisioje 
nelaimėje.
NETIKĖTA MIRTIS

Rastas lovoje negyvas 
John Milkintas, singelis. Ve
lionis priklausė prie Liet. 
Politikos klubo. Palaidotas 
iškilmingai Kalvarijos ka
pinėse.
NETIKĖTOS 
LAIDOTUVĖĖS

Liepos 18 dieną apvaikš
čiojome prelato Juliaus Ma- 
ciejausko, deimantinį jubi
liejų, 75 metų amžiaus su
kaktį. Tai jau, rodos, tikrai 
geras taiko.arpis prabėgęs 
nuo jubiliato gimimu diene
lės, bet jis tokiu- neatrodo 
ir tokiu nesijaučia, kaip jau 
jo pr agyventų metų skait
linė rodo. Jis dar pilnas e- 
nergijos, sveikas, dar dide
liais sumanymais ir norų 
daug, daug pasidarbuoti dėl 
lietuvių ir Lietuvos gerovės.

Viena iš geresnių parapi
jos šeimų ir parapijos k> 
miteto narių, Frank N. Ma- 
sons savo namuose surengė 
kuklią^ grasią sueigjfę jr 
pietus su kalbomis, su mu
zika bei dainomis pagerbi
mui prelato Juliaus Macie- 
jausko, kur jis buvo pa
kviestas su artimesniais šv.

mindamas keletą žodžių iš 
Lietuvos gyvenimo ir veik
los prelato.

Jubiliejaus iškilmėse d>, 
lyvavo ir kun. J. Jusevičius, Į 
iš Omaha, Nebraska. Sve
čias bažnyčioje pasakė gra
žų pamokslėlį ir paminėjo j 
jubiliato sukakties iškilmių 
reikšmę. Be to, jis kalbėjo 
ir tų pietų progoje ir drau
ge dalyvavo su vusais. Kun. 
Jusevičius daug y re. prisi
dėjęs pagelbėti mūsų bažny-

, tėlei įsikurti. Kalbėjo ir pat
sai jubiliatas, visus įvardin
damas ir dėkodamas už vis
ką ir visiems. Viskas buvo 
nufilmuota bei nufotogra
fuoja. Po užkandžių Christė 
Gurdon paskambino keletą 
solų pi j anų ir padainavo sa
vo stipriu ir gražiu balsu.

kap. P. Labanauską, kuris 
gražiai pagerbtas. Smarkiai 
kalbėjo prelatas J. Macie- 
jauskas, dėl kurio kalbos 
nekurie jau pradėjo neri
mauti svetainėje, nes buvo 
ir tokių, kurie tikrosios tie
sos visur bijo ir negali pa-į 
kęsti.

I
Kap. P. Labanauskas pa

darė paskaitą, kaip ir kada 
jau lietuviai atvyko į ši 
šalį ir kur ką jie veikė. Jau 
prieš 300 metų lietuvių jau 
buvę Amerikoje, mokinę šios 
šalies žmones. J. K. M. i

I

Neiižmiršla savo ' Į
! broliu

Gary, Ind. — Gerai žino
mas J. J. Aukškalniti, uolus 
dienraščio “Draugo” platin
tojas, yra kilęs iš gausin
gos žemaičių šeimos. Turėjo 
septynis brolius ir avi se
seris. Keturi broliai jau yra į 
mirę:i du Det roite, vienas 
Chicagoj ir vienas Gary.

J. J. Aukškalnis savo mi
rusiųjų brolių neužmiršta. 
Jis užprašė už juos s v. Mi
šias liepos 24 d. 8 vai. šiose 
bažnyčiose: Šv. Jurgio, De- 
troit, Mich.; Šv. Kryžiaus, 
Chicagoj ir Šv. Kazimiero, 
Gary, Ind. Koresp.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

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

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

PIRKITE KARO BONUS!

Prieš dvi savaites M. Kli- 
maitienė išvyko į Chicago 
BiHings ligoninę operacijai. 
Vyras su mažais keturiais 
vaikučiais liko namie. Susi
rūpinęs žmonos likimu, pa
ėmęs savo karą dar vai
kams miegant, išvažiitvo į 
savo farmukę apžiūrėti dar- 

• žus. Manė grįžęs pažiūrės 
vaikus ir išvažiuos į darbą. 
Bet, grįžtant 
užlėkė kitas 
žė jo karą ir 
ras karas.

Pirmame kare važiavo 3 
žmonės. Jie sužeisti. Bet ir 
Klimaičiui sulaužyta koja 
ir išlaužti du šonkauliai. 
Vaikai liko vieni, kuriuos

į didįjį kelią 
karas, sudau- 
susidaužė ant-

Šv. Kazimiero bažnyčioje
, liepos 20 d. 9 vai. ryto su kviestas su artimesniais šv. 
trimis šv. Mišicmis buvo lai
dotuvės mūsų parapijos na
rio Vinco Jurevičiaus, 60 
metų amžiaus. Velionis ir 
jo žmona gyvena 1542 Penn- 
sylvania St. Jie išaugino ė 
dukteris ir 2 sūnus. Vienas 
sūnus yra U. S. kariuome
nėje, Australijoje, kuris ne
turėjo progos dalyvauti tė
vo laidotuvėse.

A. a. Jurevičius priklau
sė prie Lietuvių Politikos 
klubo ir buvo visų mylimas, 
simpatingas žmogus, Ame
rikoje išgyveno 31 metus.

Velionis sirgo sunkiai, bet 
nesiskundė. Buvo manoma 
pailginti jo gyvenimą ir bu
vo nupiauta viena koja, kad 
sulaikyti kraujo užnuodiji- 
mą. bet velionis neišlaikė 
ir užbaigė savo amžių. Reiš-

Kazimiero parapijos rėmė
jais bei seselėmis Pranciš- 
kietėmis. Po keletos išsireiš
kimų ir sveikinimų bei lin
kėjimų buvo įteikta dova
nėlė — gražus portfelis at
minčiai. Po to buvo įvairūs 
užkandžiai.

Ilgesnę kalbelę pasakė ka
pitonas P. Labanauskas, pri

kiame giliausios užuojautos 
jo našlei ir šeimynai.
VESTUVĖS

Šią savaitę įvykę vestu
vės Vingiūtės, o už savaitės 
Supranavičiūtės. Abi jauno
sios yra žymios mūsų baž
nytinio choro narės. Choras 
joms surengė ypatingu sur- 
prizą. Abiems jaunavedėms 
linkime geriausios laimės.

Koresp.

Pagerbė Dariem ir 
Girėno atmintį

Los Angeles, Cai. —

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

Lie
pos 17 d. vakare čia įvyko 
vakarėlis dviem tikslais. 
“Kultūros ir Labdaros klu
bas’ ’ surengė vakarėlį at
minčiai karžygių — Dariaus 
ir Girėno ir antrą kapito
no P. Labanausko pagerbi
mui.

Abu dalykai gražūs ir 
svarbūs lietuviams! Pirmie
ji, siekdami gražaus tikslo, 
lietuvių tautai garbės, žu
vo, savo gyvastis paauka-, 
vo. Likusių lietuvių, kur jię > 
nebūtų, yra pareiga atminti j 
ir gerbti jų garbingą vardą. 
Tuo tikslu buvo keteras pra- 
kalbėlių. Ilgiau kalbėjo kap. 
P. Labanauskas ir prelatas I 
J. Maciejauskas.

I

f

■

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

galima. Ir jus savo ap-

Kompani-

PIRKITE KARO BONUS! I u

I

ŠMOTŲ 
Kainos

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

BERLAND'S
MALLYOS IR SIENOMS 

I*OP1ERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRlšIAI 
POI’IERĄ ATKARPOM DYKAI

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO M VZIKA- 

LLSIŲ INSTRCMENTŲ

PASINAUDOKTT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDLO1T.

TŪBOS, CLARLN-F.TAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES, FLUTES 
au ‘-cases" — $36.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUTTARAI. 8PA- 
NI&KJ MaNPOIJlNAI, BANJO8. 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir U5S.CS. BASO U2- 
DEN GALAS — $12.00. 8MICE-
LLAI 8MUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS-IR CEL- 
LO — $1.50, $2.00, $5.60. $10.08 
ir $16.00. Striūnos dėl visų virt- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50, 
$85.00 ir $50.00. PĖDA T .H, HI- 
BOYS, CYMBOLS, ir DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarlue- 
tama, Triūboms, Sazapbonee ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOI.DSTETNS MUSIC SHOP 
• 14 MaxweU SU, Chicago

<■

I

i

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

a

r'SHERWIN- WlLLIAMS 

Paints

Greitį Palengvinimą 
. nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

NebOklt mpan- 
člott nerangiais 
pakinkliai*. Gy
venkit llnoal nuo 
patrūkimo b*<lo«

C I A L —

— talkia - 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuria — 
Spėriai kuo j*

Tame!

You
Can 
Be
Sure
of

J jttiSi
KSaftfy

Ptu8 UIĮĘRAt EARHIHGS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMH.

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 LDCTUVTŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4U8 Jos. M. Moarls Sec’v. 3236 80. HALSTED ST.

— S P E
Iškirpkite 5j skelbimų ir priduo- 

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

IŠMAN KjSTINIMA
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmcntų.

NĖRA KO GERESNIO Už

Crtatm ot C u stotu Appllanraa tat Tt yra
M S. STATĖ, RM. S10, STA. 41M 
DaUy 1S A.M. TU 5; Mon. Fri. -TU • P-M.

tetarta^ TU i. Snntey > te L

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DATDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

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

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso-.

Ofisas ir Akinių Dirttov# 

3481 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

rik riaata pora aktų visam rr 
rsnimnl. flaapoklts jas. leisdami 
tltecssmlaoou jas modsrniMdausia 
metodą, kuria regėjimo mokais* 

kali sutelkti
M METAI PATYRIMO 

pririnkime aktatų. kurie padalina

Dr. John J. Smetona 
Dr. 1 J. Smetona. Jr. 

o ptomkū ristai
1801 8a. Ashland Aveaw 

riHiMi 18-taeTnlffmiit CAVAL Mtt, CMaacc 
oran vAiunost

K&sdlea •:•• a. m. ik! t:M p. m. 
TraMa i. ty —f 1 »:M a. a. 

na r:•• a t

TRU-VIS1ON OPTICAL CO.
DR.* M. IVE1NE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

| OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

<} 4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office tol YABda 4787 
tamv tel PROspect 1930

VABds 8246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: HEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 0—8:30 P. 1L

Trečiadieniais pagar sutarti

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai CANal 6122

DR.BIEŽIS
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 VVest 66th Place 

TeL EEPublic 7868

TeL CANal 0257
Bes. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Arteman Are 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

R Iki O vai smkara

TaL YARd* 8146

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, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1£ 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniot.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

1729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TaL MIDvay 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. pppiet ir nuo 7 iki 8:30 *«1. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.

t

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Tračiai ir Sakm. tik auaitariua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

ir
Ua
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Oda karo reikalams būtinas dalykas
Dėdės Šamo naujas karei

vis Išnešioja dešimt porų 
batų per pirmas melus ar
mijoj; vėliau apsieina su še
šioms poroms per metas. 
Kaipo civiliam jam užteko 
dvi poros batų per metus.

Tas paaiškina kodėl ženk
leliai No. 17 ir 18, Karo Ra- 
cijonavimo Knygutėj No. 1. 
racijonuoja batus civiliams. 
Su ženkleliu 18 galima gau
ti vieną porą bati; — žino
ma, už juos reikia mokėti. 
Pagal dabartinį planą civi
liai galės nusipirkti tris po
ras batų per metus.

Milžiniškas vartojimas iš
dirbtos odos kareivių ba
tams yra tik dalis pasakos. 
Pagal National Geographic 
Society pranešimą, karui rei 
kia neišpasakytai daug ge
ros odos diržams, šalmams, 
autams, žakietam*, piršti
nėms, makštams (holsters) 
balnams, instrumentams ir 
t.t. Armija vartoja net de
šimt syk tiek odos kiek ci
viliai.

Nepaisant šį sumažinimą 
civilių atsargos, amerikie
čiai vis turės geriausius ba7 
tus pasaulyje. Praeitais dvie 
jais metais kiekvienas su
vartojo apie tris ir pusę po
rų, ir tikima, kad trys po
ros kiekvienam per metus 
užteks.

kūmas laivų tą irgi suma
žino. Sausio 1 d., 1942 m. 
Amerikos ukėse buvo 74,- 
600,000 gyvulių iš kurių tre
čia dalis buvo pieno — kar
vės. Nors Amerika nepra
lenkia Indiją skaitliuje gy
vulių, Indijoj yra 210.000,- 
000 gyvulių, bet Amerikos, 
su visokiais pagerintais ir 
moderniniais būdais, gyvu
lių kailiai daug geresni. Ar
gentina užima trečią vietą.

1943 m., tikima, kad 22 
milijonai kailių bus prista
tyta Amerikos odadirbiams 
ir batų gamintojams. Mūsų 
ginkluotos jėgos ir “lend 
lease” Suv. Tautos reika
lus apie 7 milijonus šių 
kailių. Civiliai galės varto
ti 15 milijonų kailių, iš ku
rių apie 315 milijonų porų 
batų bus pagaminta.

Batų gamintojai įrodo, 
kad tos skaitlinės tik tru
putį mažesnės negu 1933, i 
1934 ir 1935. 1941 m. dau-: 
giausia i — 498,384,000 — 

' porų batų pagaminta Jung. 
* Valstijose.

I

t

Kiek yra kailių, priklau
so nuo kiek gyvulių skers
ta dėl mėsos, ir mėsa daug 
brangesnė negu oda. Todėl 
odadirbis negali tikėti gauti 
kiek nori odos. Pirmiau 
daug odos buvo siunčiama 
iš Pietų Amerikos, bet trū-

j

] darda taupinti odą. Dabar 
įvairios medžiagos išbando
mos vieton odos. Gumos nė
ra, tadgi įvairūs bevilnės 
audiniai su plastikomis bus 
geras užvaduotojas. “Cordo- 
van” puiki arklinio kailio 
oda, vis daugiau vartoja
ma, kaip ir kitos rūšys.

1941 m. batų atsarga mū
sų šalies kur gyvena tik 
6 nuoš. pasaulio gyventojų 
reprezentuoja beveik 40 
nuo|. visos pasaulio batų 
atsargos.

Mūsų valdžia jau seniai 
bandė parūpinti tinkamus 
batus mūsų kareiviams. 
Prieš Perlų Uosto užpuoli
mą, kainų lubos buvo uždė
tos ant įvairių rūšių odos 
ir kailių. Pradžioje 1942 m. 
valdžia pavedė kontroliavi
mą kailių tam tikrai įstai
gai ir 80 nuoš. pirmos rū
šies dirbtos odos rezervuo
tas armijai. Ir War Produc- 
tion Board nustatė kokias 
batus bus galima pagamin
ti. Batų gamintojai veikė 
su National Bureau of Stan-

FLIS

Tėvu Pranciškonu 
misijos 1943 m.

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

Svenč. P.

l

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

šv.

Šv,Lawrence, Mass.
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.

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

HELP WAXTED — MOTERYS

Merginos 
Moterys

IKI 40 METŲ AMŽIAUS

SCREIV MAŠINOS OPERATORIAI 
■\Varner-Swasey. prityrusių. Defense 
darbas, gera transportacija su over- 
time dienomis ar naktimis. Maty
kime: Mr. Holther.
Nat. Stamping antį Electric Works 
, 3212 W. Lake — Kedzie 2968“DRAUGO

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP VANTKD 
ADVERTISING DEPARTSCENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph H4S8-9489

H ET.P WANTED — VYRAI

Defense Fabrikas
Nori Tuojaus

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

DOLE RF.FRIGF.RATING
5910 N. Pulaski.

co.

Radio Darbas
PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Stenographer — essential industry, 
5 day week. good salary. insurance 
benefits free; air-conditioned offi- 
ces. Apply 841 W. Cermak. Monroe 
2050 — after 10:30 A.M.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną, ir naktj šiftai. Atsišau-

- -- - ‘ * 5klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

VAVGHAN AND BUSHNELL
2114 CarroH Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

SKUROS DALYKAMS 
Gera alga. Overtime.

REIKIA IR NEPATYRUSIŲ 
MERGINŲ

P. J. KOHL AND CO.
215 W. Ohio—Sun. 1380

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS

CONTINENTAL RADIO
TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

Merginos
FABRIKO DARBAMS 
100% KARO DARBAI 

Kreipkitės:
LINDSAY and LINDSAY

4825 S. ROCKWELL

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patyrimas Nereikalinga.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetie Rubber)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers
48 iki 60 vai. savaitė.

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

I

VYRŲ
fabriko darbams, 
slaugių ir janitorių. 
KARO DARBAS

Reikia 
nakties
100%

LINDSAY and LINDSAY
4825 S. ROCKWELL

Ir 3815 Armitage
MERGINOS

I

MOTERYS

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO TEPEJU 

AUTO MAZGOTOJŲ 
NUOLATINIS. DIENOS DARBAS. 

Geriausios algos. Svarbi Pramonė.

UPTOWN MOTORS
4859 BROADWAY 

LONGBEACH 9172

PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

IR MERGINOS
STOKIT Į

KAREHOTSE DARBININKŲ
Svarbioj pramonėj. Gera mokestis. 
5 dienos į savaitę. Kreipkitės prie 
Mr. Barth.
841 W. CERMAK lst Floor

KOVĄ DABAR!
Patyrimas Nereikalingas

SVARBUS KARO DARBAI
S29.00 j savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaite, siūlom liberalius 
bonus ir isidirbimo proga. Dieną 
ir naktį šiftai. Šviesios ir links
mos aplinkybės. 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.

MOTERYS
RŲČERIŲ

Patyrusių piaustytojij 
viešbučių, ir valgyklų 
dirbti beef loins ir 
blaivūs ir darbštūs.

Great tVestern
Yards 3790

wholesalėje 
pristatyme ap- 
t.t. Turi būti

SVARBIAM APSAUGOS 
prograMui

ŠIAURĖS VAKARUOSE 
VEITERKOS 

centai j vai.; laikas ir pusė

Reef Co.

VYRAMS 
100% 

KARO DARBAI
Prie Darbu Kaino: 

TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN 
CHECKERS 

Ir Prie Kitų 
Bepatyrimo Darbų
randasi Clearlng

reikia darbininkų
Painto ir vamišio dirbtuvėje; 
vai. darbo savaitėje. 60c į 
pradžioje; pakėlimas algos po 
mo mėnesio: laikas ir pusė 
viršlaikį virš 40 vai. Matykit 
Husted.
BARRETT varnish co.

1532 S. 50th CT. CICERO. ILL.

50 
vai. 
pir

ui 
Mr.

Plastic

UŽ55
virš 40 vai.; dvigubai sekmadie
niais; ir už daus viršlaikio. Pro
gos pakilti. Uniformos pristato
mos ir plaunamos veltui. Apsigy
venimas dykai. Kreipkitės:

OLYMPIC COMMISSARY
302 S. CANAL

MERGINOS

Veiterkoš naktims, trumpam laikui, 
ar subatoms. ar sekmadieniais. 20 
iki 30 matu amžiaus: gera alga; 
duosnūs tipsai.

Matykite: Mr. Kavoras
ARAGCN BALLROOM 

Lavvrence and Broadway

MERGINŲ — MOTERŲ
190% SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

55 centai į valandą nradžiai 
Patvrimo nereikia 

Mes išlavinsime kaipo: 
Armature Winders 

Solderers 
Teste rs 

Assemblers 
Inspectors

FRACTIONAL MOTORS CO. 
1501 N. Halsted

MOTERYSMouldersChicago, 111. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., Švenč. P. Marijus 
Nek. Prasidėjimo novena ir 
misijos, lapkričio 29 — gruo
džio 8 d. — tėvas Juvenalis 
Liauba.

Pa.

Budriko Moderniška Krautuve

DIDELIS
Pasirinkimas

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
t

ST FRANCIS OF ASSISI CHURO 
BOURNEMOUTH ENGLfiND,

'y
COMPOUTtON OF THE

. /1NGOLA 8£LL

CUZCO GAThEDRAL

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10)

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

*

f amtJoAN OFjfac
CftMP CALLAN .
^CALlFOfįN/A

Labai geros rūšies moterų

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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.

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

TeL Calumet 7237

Darbai randasi Clearlng Distrikte 
(6500 South ir 2 . blokai J vakarus 
nuo Cicero Z___ * " ___ * ’
rata mokesties ir viršlaikio, 
kit prirodymus pilietybės.

THE HALLICRAFTERS
6540 S. Lavergne

Cicero Avė.) šu patraukiančia 
Atneš-

CO.

ARC WELDERS

PATARUSIU IR MOKINIŲ 
UŽSIDIRBSITE MOKINDAMIES 

PRADŽIOJE PO 70c 
PATYRUSIEMS PO 85c 

VIRŠLAIKIO 
100% KARO DARBAS

HARRY DAVIES 
MOULDING CO. 
1428 N. Wells St.

Tai Yra
JŪSŲ KARAS

Mūsų Jaunuoliai
FRONTE

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS HELP VVANTED — MOTERYS Pasitiki VYRAI IR MOTERYS

IRGI REIKIA

WELDER PAGELBININKŲ 
CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

MAŠINŲ MOKINTŲ
NEREIKIA PATYRIMO

I

Moderniškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla, žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.
/

Jei dirbate karo darbą, nesikreipkit.

Išmokite dirbti prie Vertical Tur- 
ret Lathe — Blanchard Grinders 
— Horizontai Boring Mill ir kitų 

mašinų smulkiems “darbams.
SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
nuo pirmadienio iki šeštadienio; 

nuo 8 ryte iki 6 vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine.

2100 S. 52nd AVĖ.—CICERO, ILL.

Ice Pullers

kailiniai, kailiukai* papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

t

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

BUDRIKO LEIDŽIAM I RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

Ice Storage Vyrų
PATYRUSIU VYRU PAGEIDAU

JAMA. BET NE SVARBU

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS

Atsišaukite

Tel. CALumet 6743

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 Drie Defense 
darbų, neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crys+al Co.
1841 W. Carroll Avė.

JUMIS

KREIPKITĖS
Svarbių Darbų 

Svarbiuose Karo 
Fabrikuose

10% BONUSAI 
NAKTIES DARBUI

DIRBTUVE RANDASI GEROJ 
RESIDENCIJOS VIETOJ

PROGOS PAKILTI

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJI ĮRENGIMAI

VEITERKŲ 
REIKIA

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 

TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 
KARO DARBŲ NEBUS 

PRIIMTOS.

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

OPERATORES
Patyrusios prie siuvimo moteriškų 

drabužių.
Kreipkitės tuojaus: 

Greenstein Dress Co. 
325 West Jackson Blvd.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE
CORP.

Mergina ar moteriškė namų ruošos 
darbui, pagelbėti vaikučius, nereikia 
virti, gražūs namai, gera alga, ga- į 
lite nakvoti ar parvažiuoti. Telefo- 
nuokite: DORchester 4398.

Platink įdomiausią dien-
PIRKITE KARO BONUS! raštį “Draugas”.

Employment Office 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
KASDIEN, 8:30 RYTO IKI S 
SEKMAD., 9 RYTO IKI 2

GERA VIETA DIRBTI

PP. 
PP.

Soda Vyrų 
Steam Table Čarver 

Virėju 
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.

PANTRY MERGINŲ"
Prityrusiu rengime saladų; reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
JACjQUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

AR KAS NORS RADO?

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTU

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

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

PAŽYMĖTINA SUKAKTIS
1940 m. birželio 15 d. Sovietų Rusija okupavo Lietu

vą, panaudodama savo kariuomenės jėgą. Apie liepos 
mėnesio vidurį ji suvaidino rinkimų komediją Lietuvo
je. Tačiau, nepaisant birželio 15 d. įvykio ir tos rinki
mų komedijos, 1940 m. liepos 23 dieną Jungtinių Val
stybių pasekretorius Sumner Welles vyriausybės var
du pareiškė, kad nepripažįsta Lietuves. Latvijos ir Es
tijos okupacijos.

Vadinas, šiandien sueina lygiai trys metai, kaip tas 
labai svarbus pareiškimas buvo padarytas.
PAREIŠKIMO REIKŠME

I
Pareiškime pasakyta, kad didesnis kaimynas (Sovie

tų Rusija) sunaikina savo trijų mažų kaimynų — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos politinę nepriklausomybę ir 
jos teritorialinį integritetą.

“Nuo tų laikų, kai šių respublikų žmonės laimėjo 
savo nepriklausomybę ir demokratinę valdžios for
mą, Jungtinių Valstybių žmonės sekė jų savivaldos 
žavėtiną pažangą su giliu ir_simpatingu dėmesiu.’’

Sumner Welles aiškiai ir teisingai tada pažymėjo, 
kad Jungtinės Valstybės yra priešingos agresijai ir 
valstybių, nepaisant kaip didelės jos būtų, kišimosi į 
kitų nepriklausomų valstybių vidujinius reikalus.
TAI PAGRINDINIS NUSISTATYMAS

Šie dėsniai — tai pats pagrindas, kuriais palaikoma 
ryšiai tarp dvidešimts vienos Naujojo Pasaulio respub
likos.

Sumner Welles vyriausybės vardu aiškiai ir stipriai 
pažymėjo ir tą, kad Jungtinės Valstybės savo santy
kiuose su kitomis valstybėmis ir toliau laikysis tų pa
grindinių dėsnių, nes, jei tie tarptautiniai ryšiai nebus 
paremti teise ir teisingumu, nė pats civilizacijos pa
grindas negalės išsilaikyti.

NETUŠČIAS PAREIŠKIMAS
Šitoks Amerikos vyriausybės pareiškimas netuščiai 

buvo padarytas. Praėjo trys metai, ji savo nusistaty
mo ne tik kad nepakeitė, bet atitinkamomis progomis 
jį pakartojo. 1940 m. spalių mėn. 15 d. paršai Prezi
dentas Rooseveltas pasakė, kad Lietuvos Nepriklauso
mybė nėra žuvusi, bet tik laikinai atidėta į šalį. Reiš
kia, praūžus karo audroms, lietuvių tauta ir vėl galės 
sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Taigi, ačiū šiam kilniam Amerikos vyriausybės nu
sistatymui, ir po trijų metų okupacijos lietuvių tauta 
nėra nustojusi vilčių atsteigti savo laisvą, demokratiš

ką ir nepriklausomą respubliką. Savo ateities gyveni
mo viltis ji yra sudėjusi į Dėdės Samd rankas ir šven
čiausiai išlaisvinta iš pikto ir kruvino nacių režimo ir, 
jam pasitraukus, nebus leista ją užpulti kitam kaimy
nui.

"Lietuva turi būti laisva”
Šitokį šūkį iškėlė Chicago Daily Tribūne savo puikia

me editoriale, įdėtame liepos mėn. 22 d.
Editorialas yra tiek svarbus, kad mes jį čia, išvertę 

lietuvių kalbon. ištisai perspausdiname:
“Lietuva yra viena iš Baltijos kraštų, kuri yra po

litiška laboratorija, jei ne mūšių lauku šiame kare. 
1940 m. birželio 15 d. sovietai įsiveržė Lietuvon. Jie 
perdirbo kraštą į “sovietinę Lietuvą’’ veik per vieną 
naktį. Raudonoji kariuomenė valdė gatves. Maskvos 
agentai vedė apgaulingus rinkimus. Lietuvos žmonių 
seimo atstovai “balsavo” prisijungti prie sovietų są
jungos

“Po metų Rusija ir Vokietija išėjo į karą. Lietuviai 
pasinaudojo proga, paskelbė Nepriklausomos Lietuves 

atstatymą ir nuvertė komunizmą. Jų perversmas ne
ilgai tegyveno. Ką paliko sovietai,- vokiečiai perėmė. 
Lietuva tapo nacių administracijos vieneto dalimi, Ost- 
landu vadinamu. Lietuvos vardas ištrintas iš nacių že
mėlapių. Lietuvai kliuvo kiek tokių pat brutališkumų, 
kokių naciai davė Lenkijai, Belgijai ir Olandijai.

“Lietuviai galvoja, ką jiems neša sąjungininkų per
galė. Rusija tikisi prie taikos stalo gauti Lietuvą kar
tu su kitais Baltijos kraštais.

“Lietuva turėjo metus komunistų valdžios ir dvejus 
metus nacių valdžios ir, kai taika ateis, lietuviai nė 
vienos iš jų nenorės. Lietuva turi turėti tokias pat 
apsisprendimo teises po karo, kaip ir kitos nukentė
jusios tautos. Jei Jungtinės Valstybės ir Didžioji Bri
tanija tuo nepasirūpintų, sekant pergalę, visas garsias 
kalbas apie “laisvę” paverstų žiauriu juoku.”
DŽIUGUS REIŠKINIAI

Šiuo Chicago Tribūne editorialu, be abejojimo, džiaug
sis kiekvienas doras ir sąmoningas lietuvis. Džiaugsis 
juo visi žmonės, kurie trokšta, kad po šio karo visos 
tautos, ar jos mažos ar didelės (kaip numato Atlanto 
Čarteris), būtų laisvos ir nepriklausomos.

Lietuvių tauta turi bičiulių ir rėmėjų: užvakar Hears- 
to laikraščiai įdėjo puikų vedamąjį, užtariant Lietuvą, 
o šiandien Chicago Tribūne tarė už ją savo stiprų žodį.

Tai džiuginanti reiškiniai, kurie pirmoje vietoje iš 
pačių lietuvių tarpo turi išblaškyti beviltiškumą Lie
tuvos ateities atžvilgiu ir sustiprinti Amerikos lietu
vių veiklą Amerikos pergalei ir Lietuvos bei visų kitų 
pavergtų tautų išlaisvinimui.

SPAUDOS APŽVALGA ]
k. e
Išsigimėliai ar protiniai neūžaugos?

Tokią antraštę davė “Darbininkas” savo editorialui 
apie Paleckio ir jam panašių išdavikų veiklą, šie išda
vikai taip apibudinami:

“Juk jie atrodo lyg ir žmonės. Bent turi žmonių iš
vaizdą. Būtų labai įdomu įeiti į jų psichologiją, nufo
tografuoti, taip sakant, jų proto mintis ir širdies troš
kimus. Nejaugi jie būtų visiškai dvasioje mirę, nu
džiūvę, suatrofėję? Iš kur gi ta energija ir ištvermė 
blogai daryti? Ar jie gryni išsigimėliai, ar tik proti
niai neužaugos-idijotai? Išsigimėliu mes vadinam nu
tolusį nuo tėvų vaiką. Bet tokio apibudinimo dar per- 
maža. Nutolusis nuo tėvų vaikas gali būti panašus į 
dėdę, dieduką ar kitą kurį tolimesnį giminę. Tai at
avizmas. Bet išsigimėlis siekia toliau. Jis ne tik nepa
našus į tėvus, bet ir nuo tautos nutolęs ir net nuo ben
dro žmonijos tipo. Tai tarsi žmogus ir nebe žmogus. 
Panašus į žmogų vien kūno atžvilgiu, bet dvasios srity 
tai kažkoks iškrypęs, pasigailėjimo vertas tvarinys. Bet 
aršiausia, kad jis gali būti kenksmingas, nes jame glū
di daug kriminalinių pradų. Tad išsigimėlis yra pasi
bjaurėtinas ir pasibaisėtinas tipas. Dėl savo karjeros, 
dėl pragyvenimo, dėl “duonos kąsnio ir sriubos šaukš
to”, ir, kas blogiausia, dėl asmeninio išsiaukštinimo ir 
valdžios troškimo, jis parduos tėvą ir motiną, brolius 
ir se-eris, draugus ir pažįstamus, ir pagaliau visą tau
tą. Tai juodas, klaikus, vengtinas ir naikintinas sutvė
rimas. , ?.• % ’ _ j

“Bet tie mūsų išdavikai gal nė nesusivokiu xą beda

(3-JŲ METŲ SUKAKTĮ
1940 m. birželio 15 d. ru

sų kariuomenė okupavo Lie
tuvą. O jau po mėnesio lai
ko, liepos 14-15 dienomis, 
įvyko vadinami “Liaudies 
Seimo” rinkimai. Dar ir da
bar, trims metams praslin
kus nuo to gėdingo įvykio, 
komunistinė Rusi J i ir čia 
gyveną lietuviški “masko
liai” tuos rinkimus prime
na. Šiems rinkimams jie 
priduoda daug svarbos, kad 
vėliau jais pasinaudojant 
galėtų vėl Lietuvą po savo 
“rojiška” globa priimti. Gi 
Lietuvos gyveni ogų balsas 
dabar pasakytas diskredi
tuojamas kaip nacių propa
ganda.

Kadangi tuo laiku gyve
nau Lietuvoje ir dalyvavau 
tuose^ ‘ * rinkimuose ”, j aučiu 
pareigą supažindinti kitus 
su tuo įvykiu.
BOLŠEVIKŲ SIAUTIMAS

Dekanozovui, Rusijos vice 
komisarui, užėmus Lietuvą 
su Raudonąja Armija, mūsų 
tautos gyvenimas buvo ap
verstas aukštyn kojomis. 
Raudonieji baugino ir demo
ralizavo gyventojus, bruk
dami savotišką tvarką. Tūks 
tančiai veiklesniųjų lietuvių 
buvo uždaryti kalėjimuose; 
šimtai bėgu per rubežįų, kad 
apsaugojus gyvybę ir išven
gus raudonojo siaubo. Dau
gelis valdininkų buvo pa
keisti raudoniesiems prie
lankesniais, o pasilikusieji 
buvo po komisarų priežiū
ra. Visos organizacijos bu
vo likviduotos. Jų vietą už
ėmė vienintelė komunistų 
partija. Jų turtą konfiska
vo komunistų naudai. Dides
nieji fabrikai, prekybos na
mai ir pinigai bankuose bu
vo konfiskuoti taip pat. Nau 
joji valdžia uždraudė drau
gijų ir piliečių susirinkimus, 
aštriai cenzūravo spaudą. 
Visa buvo jų rankose: val
stybiniai ir nusavintieji tur
tai, prekyba, pramonė ir t.t. 
(Komunistams viskas buvo 
galima). Jie rengė viešus 
susirinkimus, eisenas, laiky
davo paskaitas fabrikuose.

rą. Gal jie “širdies prastume” mano, kad pasidavimas 
bolševikams kaip tik ir yra geriausias ar bent paken- 
čiamiausias Lietuvos likimas? Teks galvojimo būdas 
gal dar buvo leistinas suminkštėjusioms smegenims 
prieš bolševikų okupaciją^. Bet po 1940 m. “eksperi
mentų”, kurių dėka visa Lietuva pasriuvo kraujais ir 
ašaromis, panašios sugyvenimo su bolševikais viltys 
neįmanomos net protiniams neūžaugoms. Jau čia tai 
išsigimėlių-sadistų bei kriminalistų ideologija.” -

Pabaigos pradžia
“N. G-nė” rašo:

“Ryšyje su invazija. Sicilijoje prezidentas Roosc- 
veltas davė budingą pareiškimą. Spaudos atstovams 
jis pasakė: . . . ' >

“Tai yra pradžia pabaigos”.
“Tiesa, tik pradžia. Bet ji supurtė ir nacių Vokie

tiją ir fašistų Italiją. Nacių propagandistai vėl ban
do išsisukinėti; jie sako, kad gynimas Sicilijos — 
pačių italų reikalas, naciai tik padėsią.

“Taip buvo šiaurės Afrikoj. Kai anglų ir ameri
kiečių armijos ėmė lupt Hitlerio legionus, Berlynas 
užakcentavo: mes tik padedame savo ginklo drau
gams... w

“Tai buvo maistas vidaus rinkai, kurį pats Goeb- 
bels turėjo praryti.”

“Moterų Dirvos” No. 7 (Liepos mėn.) turi gražių ir 
naudingų raštų moterims, šį laikraštį turėtų skaityti ne 
tik Moterų Sąjungos narės, bet ir nenarės. nes jis vi
soms lygiai yra naudingas ir net reikalingas.

js seimo rinkimai
PRISIMENANT)
kuriuose nesigailėjo dema
gogijos ir grąsinimų “liau
dies priešams”. O “liaudies 
priešas” tai tas, turis ka
da nors, kuo nors komunis
tams prasikalto ar jų neuž
jautė. “Kas ne su mumis, 
tas “liaudies priešas”, žo
džiai tuo laiku buvusio vi
daus komisaro (o vėliau ko
munistų pirmininko) Mečis- 
lavo Gedvilo, pasakyti prieš
rinkiminiame susirinkime 
Palangoje.
“RINKIMŲ” EIGA

Kokioj atmosferoj rinki
mai vyko, kokia buvo žmo
nių padėtis tuo laiku? Pa
imkime pavyzdžiui Palangą. 
Iš 17 žmonių, sudarančių 
komunistų partijos branduo
lį, 8 buvo svetimtaučiai. Jų 
valdžioje buvo Palangos ir 
apylinkės gyventojai (virš 
3,000). Iš šių 17-os tik vie
na Stasė Vaineikienė buvo 
baigusi vidurinę mokyklą. 
Visi kiti tik pradžios mo
kyklą matę, arba nė tiek. 
Šitą grupę, vadinamą Pa
langos Kompartija, palaikė 
raudonųjų milicija ir Rau
donoji Armija su Dekano
zovu priekyje. Bet, štai, kas 
atmintina apie pačią “rin
kimų” eigą.

Į. > I
1. Rinkimai, buvo praves

ti netrukus po raudonųjų į- 
siveržimo, kad nenustojus 
simpatijos bent tų, kuriems 
buvo pavesta “valdymas” 
(t. y. darbo žmonės).

2. Visa rinkimų eiga bu
vo kompartijos žinioje. Pra
dedant aukščiausia rinkimų 
komisija (kurią paskyrė Pa
leckis) ir baigiam valsčių 
komisijomis, visos buvo iš 
anksto numatytos.

3. Vien tik kemunistai ga
lėjo naudoti spaudą ir susi
rinkimus propagandai.

4. Susirinkimai buvo pla
nuojami rinkimų komisijos 
narių priežiūroje. Pavyz
džiui, Kretingoje komisijos 
narys numatė, kad linų fab
rikėlio darbininkų tarpe (ku
rių dauguma svetimtaučiai) 
yra simpatingų komunisti
nei santvarkai. Susitaręs su

šiais, jis paskyrė vietą ir 
laiką susirinkimui. Ir, štai, 
einantiems iš darbo darbi
ninkams įsakoma dalyvau
ti suplanuotame susirinki
me. šalia jų dar pasikvie
čiamą apylinkės komunistai 
ir jiems simpatingi. Tačiau 
daug žmonių' apie tokį su
sirinkamą nieko nė nežino
jo. Rezultate, Kretingos li
nų fabrikėlio darbininkai iš
sirinko “savo kandidatą” į 
atstovus, kurį patvirtino ir 
įtraukė į sąrašą Apygardų 
Komisija. (Pasitaikius ne
geistinam asmeniui, komisi
ja jo netvirtina). Tokiu bū
du kandidatais į “Liaudies 
Seimą” buvo pastatyti vien 
tik kompartijos nariai ar 
jiems prielankūs.

5. Komunistams rūpėjo, 
kad Lietuvos gyventojai bal 
suotų ir rinkimus neboiko
tuotų. Dvi, tris savaites 
prieš rinkimus prasidėjo ne
paprasta agitacija ir propa
ganda už balsavimus.
NAUDOJO PRIEVARTĄ

Komunistai liaudies žmo
nėms žadėjo geresrų gyveni
mą. Nebalsavusieji bus lai
komi “liaudies priešais”, o 
visiems aišku, ką tai reiš
kia raudonųjų “rojuje”. 
Kiekvienas balsuotojas tu
rėjo pristatyti savo pasą, 
kuriame buvp pažymėta 
“balsavo”. Pp rinkimų pa
sas kalbėjo ' už šav*-. įstai
gose, visur, kur lak ėjai, rei
kėjo rodyti pasą. Jei pase 
nėra “balsavo“ — esi “liau
dies priešas” ir t&vo liki
mas nebeaiškus. Taigi, kas 
galėjo drįsti nebalsuoti, ži
nant, kad “liaudies priešui” 
vieta tik kalėjime ar šalta
jame Sibire.
APGAULĖ!

Pažymėtina, kad oficia
liuose komunistų kalbėtojų 
(Paleckio, Gedvilo, Simona- 
vičio ir k.) kalbose nebuvo 
minėta, kad Lietuva bus į- 
jungta į Sovietų Respubli
kos Sąjungą, kaip 14-ta res
publika. Iš to aišku, kad 
Lietuvos gyventojai nežino
jo. kuriam tikslui tai buvo 
daroma.

Rusai komunistai ir jiems 
(Nukelta į 5 pusi.)
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Belgijos tautinė šventė
(LKFSB) Vienas iš pačių 000 belgų patrijotų, taigi vi- 

šviesiausių Europos kraštų dutiniškai naciai kas mėne- 
yra Belgija, kuri savo tau- sį sušaudo po 100 belgų. Gi 
tinę šventę turi liepos 21 d. į kalėjimus sugrūdama kas 
Belgija .užima 11.775 kvadr. mėnuo po 3,000-4,000 naujų 
mylias, taigi kone perpus žmonių ir apie tiek pat kas 
mažesnė negu Lietuva, bet mėnuo išvežama į Vokieti- 
Belgija yra tirščiausiai ap
gyventas kraštas Europoje, 
vidutiniškai turi 710 gyven
tojų kvadratinėje mylioje, 
taigi visoje Belgijoje gyven
tojų yra kone trigubai tiek, 
kiek Lietuvoje: daugiau, 
kaip aštųpni milijonai; be 
to Belgijai priklauso nema
ži Afrikos plotai: Kongo, 
Ruanda, Urandi.

RYŠIAI SU LIETUVA

ją darbams, o šių metų ko
vo mėnesyje, kaip praneša 
“News Frof Belgium”, pri
verstiniems darbams išga
benta apie 40,000 belgų. Ka- 

| dangi naciai atsisakė leisti 
drauge važiuoti kunigams, 
kurie aprūpintų ištremtųjų 
religinius reikalus, tai dau
gelis belgų kunigų persiren
gė darbininkais, gavb dar
bininkų korteles ir išvažia
vo drauge, kad ir statydami 
save pavojun, bet pasiryžę 
pagelbėti savo vientaučiams. 
Apskaičiuojama, kad vokie
čių okupacija Belgijai kaš
tuoja per metus apie pusę 
bilijono dolerių. Belgai at
kakliai priešinasi naciams 
okupantams. Leidžiama vi
sa eilė prieš juos nukreiptų

«

PRAŠO DAUGIAU

Karo nsšlaitukai iš Notre Dame vienuolyno prieglaudos, Algiers, Afrikoje, pergyve
no nacių bombardavimą. Čia rodoma kaip jie pirmą kartą valgo šaltos košės (ice1 
cream). U. S. kareiviai surinko 12,500 dolerių juos sušelpti.

Belgija jau nuo seniai tu
rėjo neblogus ryšius su Lie
tuva, ypač kultūrinius, nes 
daugelis mūsų kariškių, ū- 
kio specialistų ir kieų buvo 
specializavęsi Belgijos aukš
tosiose mokyklose. Ypač dau 
gelis lietuvių dvasininkų 
vykdavo į garsųjį Belgijos 
Luveno katalikiškąjį univer
sitetą. Plėtėsi ir prekybiniai Belgija) įr daug kitų. Ypač artimi vienas kitam,
santykiai: 1938 m. Lietuva 
į Belgiją išvežė rugių, mie
žių, avižų ir kitų žemės ū-

labai reikalingas. Tikimės,

POETUI PLYTAICIUI

I

Žinotina visiems 
lietuviams

Nujaučiam mes tavo patrijotinius, prakilnius jausmus
Gražias idėjas, ai.kso mintys, kurios tarsi atsako už tave: 
Tavo raštai — eilės yra skambios, gražios.
Mintis juose visur tikrai yra gili;
Kiekvienas, kurs juos skaito, — gerėjasi
Čionai, savoj gimtinėj, ar tolimame užjūryj.

Nors esi tu gimęs čia, Amerikoj Laisvoj, 
Ir niekid nematęs savo protėvių krašto, 
Bet širdį turi jautrią ir jausmus švelnius, 
Seneliai, senutės ir tautiečiai kiti. 
Ir kodėl gi tu, prakilnusis Aukštaiti,
I lietuvių spaudą savo žodį retai, oi retai, teparašai? 
O Lietuvos meilės karštumą tavyje kas apsakys?!!

Užsidegęs esi tu vien iš patrijotizmo,
Ir lietuvių tarpe nekenti jokio šovinizmo .
Tas matosi iš tavo prakilnių eilių ir raštų kitokių,
Nors gaila, mūsų spaudoj perretai teskelbiamų.

E-i tu didvyris Jaunakartės brangios,
Didžiuojas tavimi netik tivo L. Vyčiai brangieji, 
Bet ir šiaip jau lietuviai garbingi:
Jaunasis poete, garbingas Plytaiti,
Kurs savo aukso plunksną mikliai taip valdai,

‘‘Kiek tik sumanau, ir kiek tik aš galiu,
“Tiek savo plunksna Lietuvių garbei aš vagą ir ariu”.... 

Daug mes turėjome tautos garsingų poetų:
Baranauską, Tumą, Jakštą, Maironį, Kmitą ir daugel kitų, 
Visi jie pradėjo savo plunksnos darbuotę
Nedrąsiai, išlėto, net paslapčiomis nuo savo draugų.

Ilgai slėpė jie savo raštus, tarsi užantyje,
Mat, bijojo kritikų, ar šiaip jau žmonių nedoros akies;
Tavo gi raštai pasklydo jau net užsienyje,
Tat drąsiai ark sau dirvą dėl Lietuvio šviesesnės ateities. 

Malonu matyti jaunuosius poetus,
Energijos pilnus, plačiausių minčių, 
Jie vieni tik bus viltis mūsų Tautos, 
Jie daug padės jai kovoti dėl skaistu Rytojaus.

Juk poetai užgimsta, nepasidaro savaime, —
Dante, šilleris, Goethe, Tolstojus tą aiškiai pasakė;
Tat ir mes ateities savo garbingam Poetui
Linkėjam nenuleisti lakių savo plunksnos sparnų. 

Taigi, Aukščiausia telaimina tavo plunksną malonią, 
Kuri dėl Lietuvos, lietuvybės taip smarkiai kovoja__
VALIO ! Didžiuojamės, džiaugiamės mes savo Plytaičiu, 
Garbingu Lietuviu, kun. Jonu K RIP U ! —

Padangės Aras

Tre- 
man, 
teko

PRAŠO PARAMOS GABIAM STUDENTUI
Taip, kiekvienas tikras aukštąjį inžinerijos mokslą, 

katalikas myli artimą, nes Tai yni svarbus dalykas ii 
jis pildo Dievo Įsakymus.

Čia ir noriu tos meilės vai- kad atsiras geraširdžių bro- 
sių pamaiyti. Nors visi žmo- lių bei sesučių po kiek kas 
nės yra broliais ir sesėmis galėdami pagelbės. Kiekvie

nam bus prisiųsta pažymė
jimas už jo auką ar pasko
lą. Už ką tariu širdingai a- 

1 čiū.
J. K. Milius, 8713 Avalon 

Blvd., Los Angeles, 3, Cali- 
fomia.

slaptų laikraščių, kaip ‘‘La vienas kitam, bet vienos tau- 
Libre Belgiąue” (Laisvoji tos žmonės yra daug dau-

griežtas yra įpriešnaciškas mes ir turime atjaus-
ni”ist.atymas Belgijos kata- vienas kitą visuose gy-
likų vadovybės. Užsienio bei venimor reikaluose.

kio produktų už 10 mil. h- ir kitų tautų laikraščiai Kur, kam ir kuo reikia 
tų, o is Belgijos pirkosi ge- pįimuoSe puslapiuose skel-| pagelbėti vienas kitam. Ne 
ležies ir kitų pramones ga- Belgijos primato, kardi- visi gali būti lygūs moks’e, 
minių uz 8 mil. htų, o me- nolo Van Roey jaišką. ku-l gabume ar turte. Ir ne visi 

visiicį gan auiKii ar piaary-tais anksčiau (1937) Lietu- riuo jisai 1941 m. rugp. 8 viską gali atlikti ar padary- 
va pirkosi prekių iš Belgi- d kreipėsi į katalikų akci-j ti. Reikia visokių žmonių: 
jos net .už 16 milijonų litų. jos narius be kitko skelb-

Belgija yra labai pagar- damas. 
sėjusi savo gerai organizuo
tu katalikų religiniu gyve
nimu. Katalikų čionai yra 
daugiau kaip 7 milijonai, tu
ri savo stiprias organizaci
jas, garsias mokyklas ir par 
lamente sudaro didžiausią 
grupę. Žinoma, dabar viską 
suardė naciai, kurie čia šei
mininkauja nuo 194b m. ge
gužės 10 dienos. Be kitko 
jie sudegino vieną iš pačių 
garsiausių visame pasauly
je — Luveno kat. universi
teto biblioteką, sunaikinda
mi apie
NACIŲ

Katalikams yra už
drausta dalyvauti sudary
me priespaudos režimo. Ka
talikų pareiga yra kovol 
prieš tokį režimą, uždraus 
ta katalikams net ir ben 
dradarbiauti su tais, kuri 
palankūs priespaudos rėži 
mui... Mūsų protas ir geras 
nujautimas
rasti kelius sužadinimui pa 
sitikėjimo ir pasipriešinime 
nes mes esame tiun, ka< 
mūsų kraštas prisikels ii 
jis bus grąžintas mums — 
laisvė sužydės.”

Paskutiniu laiku Belgijos
okupacija Ee’gijai vyskupai paskelbė tokį reikš

padės mum;

I

mokslininkų. profesionalų, 
inžinierių, teknikų, gydyto
jų, mokytojų ir t.t. Mes, lie
tuvių tauta, nesame turtuo
lių tauta, todėl mūsų tau
tos jaunimui yra gana sun
ku 
lą. 
ba 
ri
tas vargas kartais ne tik 
pakenkia mokslui, bet daž 
nai pakenkia ir Jo sveika
tai.

pasiekti aukštesnį moks- 
bet kokioje šakoje. Ar- 
siekdami to mokslo tu 
labai skursti, vargti ir

700,000 knygų.
OKUPACIJA

Nacių
yra labai sunki. Iki šioliai mingą protesto laišką prieš 
jau esą sušaudyta apie 3,- nacius, kurie gabena iš Bel-

NAUJOS MOTERIŠKOS MADOS

Mes žinome daugybę ku
rie skurdo, vargo, badavo 
ir mokinosi ir, galiau pa
siekę tą mokslo šaką, neil
gai teko džiaugti-, nes jų 
sveikata buvo jau Išsisėmu
si, sunykusi ir turi atsisvei
kinti su šiuo pasauliu.

1 Čia ir norima, kad vie- 
nam jaunuoliui kaip nors 
pagelbėti baigti aukštąjį 
mokslą, nes mokinantis nė
ra kada uždarbiauti, ir, jei 
būtų kada ir tai yra nega- 

j Įima. Jei mokindamas turi 
'rūpintis, ką kur gausi pa
valgyti, kaip ir kur užsi
dirbti, tai tuomet mokslo 
idėja palieka bevertė, nes 
žmogus dviejų minčių netu 
ri tuom pat laiku ir negali 
jų dviems dalykams varto 
ti, t. y. kartu rūpintis dar
bu, ir pragyvenimu ir moks
lu ir dar už mokslą užsimo
kėti. Taigi, prašome kas, 
kaip, kiek gali, kad būtų taip 
malonus pasiųsti žemiau nu
rodytu adresu. Bet atminki
te, kad ne tam yra prašo 
ma. kieno adresas yra, bet 
tikram studentui baigti

"DBAUOA8 ACME PHOTO
Paveiksle atvaizduojamos naujos rudeninės amerikiečių 

moterų mados. Į šias madas didelę įtaką turėjo kiniečįų 
mados.

gijos į Vokietiją darbinin 
kus, fcad tą tyiišk^ k?iip 
svarbų dokumentą persi
spausdino net Jungtinių 
Tautų organas “The United 
Nations Review”.

NAUJAS ABATAS

Philadelphia, Pa. — 
čiadienį, liepos 14 d. 
žemiau pasirašiusiam, 
matytis su gerai čia visiems
žinomu lietuvių advokatu M. 
M. šliku. Šia proga paaiš
kėjo tas, kad jis, vadovau
damasis jausmu meilės lin- 

, kui pavargėlių ir lietuviškų 
tėvynainiškumu, be atlygi
nimo, rūpinasi reikalais pa
vargusios ‘‘žvaigždės” eks- 
redaktorės Julės Pranaity
tės. Paaiškėjo taipogi, kaip 
jis tą man. kaipo autorizuo
tas ekspertas — žinovas, 
smulkmeniškai išdėstė, kad 
ios — Julės Pranaitytės ren- 
lis turtas — namai, aplin
kybių dėlei, dabar mažai ką 
yra verti — veik taip, kaip 
ir nieko. O lobynas, taip va
dinamas, kultūrinis — kny
gos. rankraščiai mūsų did
vyrių, kaip ir kiti objektai, 
turinti kokį nors ryšį su 
tuo, tai jie yra vertingi ir 
brangintini vien tik mums, 
lietuviams, bet ir tai tik iš 
atžvilgio kultūrinio, o anaip
tol ne ‘‘realistinio”.

Rt. Rev. Cuthbert McDo- 
nald, O.S.B., išrinktas aba
tu pavaduotojumi Šv. Be
nedikto Abbey, . Atchison 
Kans. Jis pavaduos Itt. Rev 
Martin Veth, O.SB., Atchi
son Abbey vadą per 22 me
tus, kuris dabar sirguliuoja. 
Abbot McDonald buvo tris 
metus dekanas of Men at 
St. Benedicts College, Atchi
son.

Komunistiški rinkimai
(Atkelta iš 4 pusi.) 

parsidavę lietuviai, kurie no
ri pasaulį įtikinti, kad 1940 
metų liepos mėn. rinkimai 
Lietuvoje (ir kitose Pab31- 
tijos vaisi ybėse) buvo pra
vesti gyventojų sutikimu, 
lygūs banditui, kuris užpuo
lęs beginklį žmogų atremia 
šautuvą į jo krūtinę ir 
kalauja pinigų,' o vėliau 
plėšiškai tvirtina, kad 
3ėtu būdu tuos pinigus
jęs, nes. esą pilietis pats 
jam juos atidavęs.

Tei-ingai priežodis sako. 
“Gali 
daug 
gauti 
dos.”
vėliau, o vis tik 
aikštėn sukeldamas daug ne
malonių prisiminimų kaltie
siems. A. Staknys

rei- 
aki- 
tei- 
įgi*

apgauti daug žmonių 
kartų, bet negali ap- 
visų žmonių ir visa- 

Melas ne anksčiau tai 
vari išeiti

Sulyg jo manymo, kad 
tas kultūrinis lobynas mums 
nepražūtų ir toji mūsų Pra- 
naitytė kartais nebadautų. 
Kaip tas jau su apsčiai mū
sų įžymybių, kad atsitiko, 
tai mes, visi lietuviai, be 
skirtumo pažvalgų, tuo pri
valome susirūpinti, taip pa
vieniai, kaip ir rinktiniai — 
privalome, sulyg jo nuomo
nės. kiekvienoje mūsų kolo
nijoje sudaryti tam tikras 
mišrius kemitetėlius, kurie 
darbuo‘us tam. kad parėmus 
medžiaginiai taip vargšę J. I 
Pranaitytę jos dabar bevil- 
tingoje būklėje, kaip ir ne
leidus, kad palikimas a. a.

’ kun. A. Miluko — tas kultū
rinis lobynas mums pražūtų.

Todėl sekime pavyzdį ku
nigų Bagdono ir Virmaus- 
kio; - advokato Bagočiausu 
ministerio Žadeikių ir kelių 
kitų, kurie taip savo pini
ginėmis, kaip ir triūsu, pa
vyzdžiui, kaip kati adv. Če- 
ledinas ir adv. šiikas. parė
mė ir dabar dar remia tąjį 
dalyką.

Julės Pranaitytės adre
sas yra šis: 3654 Rlchmond 
St., Philadelphia, Pa., o ad
vokato M. M. šliko: 1831 E. 
Allegheny Avė., Philadel
phia, Pa.

K. Vidikauskas

nt a iapopatopt jowny sPONsePto 
»y THl PAtlROADS AMO THl STtll COM- 
PAMUŠ AT TM UMHfPSITV Of HUNOTS. 
srat pails aki pouftvtt. kht amo 
SUCID TO LIAPM OTHAT CAN K DOMI TO 
IMPPOPf THtM. MHUl TISTIMC MAOHNtS 
OUPLKATl THl STPISSIS ŠIT OP IN 
TPACK UMDIP POLLIM6 TPAffIC.

M MOKI THM 4 TUKO 
Of THl CtOSSIMS ACO- 
PUfTS THl AUTO CP TMCK 
PUffS INTO THf TPAIM. IN 
om casi. nro caps com- 
iii tpom oppositi

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

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
eer»a tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas Iš importuotų 
nirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBl’TOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

kainomis pristato į alines ir aiUrmo (vholeMle)
tas j staiga* Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą Ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
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PRANCŪZŲ VADAS VAŠINGTONE Garsi Romos bažnyčia apdaužyta

Generolas Henri Honore 
Giraud, prancūzų vadas, 
kalbėjęs Vašingtone su ka
ro vadais, čia atvaizduoja
mas (viršuje) Georgetown 
Universitete su Kun. Law- 
rence Gcrman. prez.; Kun. 
Edmund A. Walsh, vadu 
School of Foreign Service 
ir Col. Denham Crafton, 
.universiteto karo mokyklos
vadu. Žemiau prelatas Edw.ard Buckey, rektorius Šv. Mato Katedros Washing- 
ton sveikina Gen. Giraud. kada jis atsilankė sekmadienį išklausyti šv. mišių.

šis karas įdomus savo ne ūaus 
paprastais įvykiais. Nekartą 
netikėti karo žygiai stebina 
pasaulį, nekartą sena, už
marštin skęstanti praeitis 
yra iškrapštyta. Jei ne šis 
karas, daug tų dalykų būtų 
daugeliui nežinomi.

Liepos 19 d. sąjungininką’’ 
išmetė bombų į garsųjį Ro 
mos miestą. Romos miestas 
yra ryšys tarp žilosios pra
eities ir dabartinio pasaulio. 
Senovėje Roma buvo garsi 
stabmeldybės sostinė, šian
dien šis miestas yra katali
kiškojo pasaulio centras.

Romos miestas papuoštas 
meno brangenybėmis. Gra
žūs senojo pasaulio pastatai 
tiesiog žavi keliauninką. Me
niškos bažnyčios, puikūs 
braižiniai, įžymių tapytojų 
nudažyti paveikslai liudija 
apie Romos garbę, apie jos 
įnašą pasaulinės kultūros lo
byne.
ISTORIŠKAS PASTATAS

yra koplytėlė su Pl
aus IX paminklu ir kapu.
JHICAGOS BAŽNYČIOS
* L ANAS

Cikagiečiams įdomus fak- 
as yra tai, kad už Romos 
sienų yra ir kita bažnyčia, 
iv. Pauliaus už Sienų, pa
jai kurios planą pastatyta 
jraži Chicagos bažnyčia — 
st. Mary of the Lake, prie 
sheridan Rd. ir Buena Avė. 
Iki šiol negirdėta ar Šv. 
Pauliaus už Sienų bažnyčia 
buvo sužalota ar ne.

Pr. Jančius

RACIONAVIMO
KALENDORIUS

Liepos 22 d. įsigalioja 
stamp No. 22, gera vienam 
svarui kavai pirkti, baigiasi 
rugpiūčio 11 dieną.

i
KURO ALIEJUS

ROMA UŽPULTA DIENOS METU

ITALY
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LAMPiON Ė

Oro atakoje sąjungininkai 
apdaužė ne vien karo taiki
nius, bet ir garsią Romos 
miesto bažnyčią, vadinamą 
San Lorenzo už Sienų. Ap
gailėtina. kad tokių meno 
brangenybių negalima išsau
goti. Sąjungininkai bombar
duoja tik karo taikinius, bet 
netyčia bomba patenka ir į 
meno šventovę.

San Lorenzo bažnyčia pa
statyta virš šv. Lauryno ka
po. Šimtmečių eigoje baž
nyčia daug pakeista, padi
dinta. Maža beliko senojo 
pastato. Moderniais laikais 
popiežius Pijus IX daug pri
sidėjo prie bažnyčios taisy
mo. šio garbingojo popie
žiaus liekanos ilsisi San Lo
renzo už Sienų bažnyčioje...
ĮDOMUS DAVINIAI

Bažnyčios priekyje nuda
žytos mozaikos yra nuo 13 
šimtmečio. Išorinėj pusėj iš
kaltos figūros L 
globėjų nuo Konstantino iki automobilių padangų, kurių 
Pijaus 
darbas, 
tos mozaikos yra nuo 10 to 
šimtmečio. Po altoriau ilsi
si, sakoma, šv. Lauryno ir 
Stepono liekanos. Už alto-

IX yra modernus 
Ant grindų nudažy-

figūros bažnyčios

GYVYBĖ IR MIRTIS SICILIJOS MIESTE

S.
"DRAVOAR ACMB PHOTO

Lt. gen. George S. Patton, Jr., Commander of the U. 
7th Army (kairėje) rodo korespondentams saujelę iš ita
lų Sicilijoje atimtų dum dum kulkų.

r>raur»«" Arm« photo
Count Alfred de Martgny (dešinėje) vedamas į teismo 

salę, kur tyrinėjama jo turtingo uošvio mirtis,

Courtesy of Chicago Herald-Amerfcan

Vaikučiai praeidami pro negyvo italo kareivio lavoną į jį visai dėmesio neatkreipia 
Gėla mieste. Sicilijoje. Mieste galima rasti daug pasitraukiančių ašies kareivių uni
formų.

FOGGlA*

CROTON

’ViBO vaų'^YiaJ

SANjfiiOVANNi}

AUGUSTA>.
Syracuse

Afrikoje esantieji sąjungininkų lėktuvai palietė Nea- 
X)lį ir pirmą kartą bombardavo Romą, taikydami į ka
riškus taikinius; nebuvo liečiami istoriški ir tikybiniai 
paminklai. Tuo tarpu žemės jėgos žygiuoja pirmyn Si
cilijoje.

Naujas išleidimas (1943— 
1944 metų racionavimo) pir
mojo periodo kuponų įvyko 
liepos 1 dieną ir baigiasi 
sausio 4 dieną, 1944 metais. 
Vienas kuponas galioja de
šimčiai galonų kuro aliejaus 
pirkti.

Penktojo periodo coupon 
1942—1943 metų racionavi
mo), geras dėl 11 galonų, 
baigiasi rugsėjo 30 d.
GAZOLINAS

Coupon No. 7, naujoje 
. “A” knygelėje, įsigalioja lie- 
. pos 22 dieną. Kada to kupo- 
( no galiojimas ir vertė baig- 
( sis — bus pranešta.

PADANGOS
Rugpiūčio 31 diena yra 

paskutinė diena trečiojo pe
riodo patikrinimui keleivi
nių automobįtių padangų, 
kurių savininkai turi “C” 
knygelę.

Rugsėjo 30 diena yra pa
skutinė diena antrojo perio
do patikrinimui keleivinių

W0RKS NIGHTS, WINS BY DAY

"DRAUGAS ACME PnOTO

savininkai turi “A” knygelę.
BATAI

Spalių 31 dieną baigiasi 
stamp No. 18 galiojimas. 
Gera vienai porai batų pir
kimui.

Bill Chambers, storekeeper 3c at Great Lakęs Navai 
station, who took medal honcrs in All-American Amateur 
despite no sleep for two days because he was on duty 
nights, takes a shower after winning first rcund of match 
play at Tam O’Shanter, Chicago. (Acme Teleohoto).

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber So)
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' BŪT FOR BUTTS/ inviting danger yet 
SENSING COMRADERIE, LT. COL. KEN CAMPBEU. CAP- 

TURED 8 FRENCH SOLDfERS IN ALGER1A.BY A QUICK I 
smtch of his gun for a pack of ogarettes. asleep, 
THE MEN WERE ANAKENED, OFFERED SMOKES, AND TOLD . 
THEY V7ERE CAPTURED.'

<z4
*AJOR 88wES

J

1 \ i
1 11 • f

ii*-—/ * ' -2.ji 1. ”i__

Vyskupas Leo Klerlein, a- 
paštališkas vikaras Kroon- 
stad, Orange Free Statė, ir' 
jo pirmas vietos kunigas, 
kuris buvo įšvęstai, šiais 
metais.

PUTT FOftBlRDfE?
GENE SARAZEN, FAMED GOLFER, HIT A 
FlYINg B'RD fSPARRO) GIVING MM 
A BIRDIE T00, THE WIDTH OF HIS 
MARGIN OF VICTORY.’

BARBER SOL SAYS:<4
WRE SOOERS AU OF THE U.S.A. , 
13 NOK,D 1HE FEACE-10 SUY.^ 
WV BONOS ANO STAMPS MT

, MAJOR BREAK/ būt for
A FLAT TIRE IN FRONT OF MAJOR 

įf BONES* HOME. ’AMERlCAN PRAYER* 
Jf WOULDVT HAVE BEEN AEARO. LEO 
JfTALENT SHOWED THE POEM To 
Hthe MAJOR, WHO RECITED IT 
"TTHATEVENING/
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CHICAGOJE
Ar ėsi pasirengęs i 
Vargdieniu Seserų 
Gildos pikniku

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IR APYLINKĖSE
Vis kas nors 
veikiama

Federacijos ir visu 
draugijų mitingas

Jau vi-

Liepos 25-ta diena jau čia 
pat. Tą dieną įvyks naujai 
įsikūrusios organizacijos — 
Vargdienių Seserų Gildos, 
kurios tikslas yra — pagel
bėti Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės Marijos Seserų 
vienuolijai, piknikas Aušros 
Vartų parapijos “Rūtos”; 
darže, West Sidėje, 5-tą va
landą po pietų.

• I
Visas pelnas šio pikniko 

eina viršminėtai vienuolijai. 
Tikslas, be abejonės, gra
žus ir vertas kiekvieno ka
taliko parėmimo.

Užtat, mielas' lietuvi bei 
lietuve, ar esi pasirengęs 
šiame piknike dalyvauti, jei 
dar nesi, tai padaryk tą nu-i 
tarimą su visa savo šeima, 
šiandie ar rytoj, ir sveikas, 
sulaukęs sekmadienio, liepos 
25-toS dienos, atsilankyk 
pas vaišinguosius vestsai- 
diečius, kur rasi visko — 
skanių valgių, saldžių ir 
kitokių gėrimų, muziką, įvai
rių žaidimų, dainų ir kito
kių įvairumų. Vienu žodžiu 
nieko netruks, visko bu3.

Prie tos .progos dar kar
tą primenu, kad visi tie na
riai ir šiaip gerieji talkinin
kai, kurie esate paėmę do
vanų knygučių tikietų pla
tinimui ir jau jas išplatino
te, malonėkite kaip galima 
greičiau grąžinti tiems, nu?1 
kurių esate paėmę. O liepos 
25-tą dieną,-visi viršminėtų 
seserų prieteliai 
nariai bei narės, nepalikite 
sėdinti namuose, 
jūsų ir jūsų šeimų, draugų 
ir pažįstamų Aušros Vartų 
parap. “Rūtos” darže. J.

Town of Lake.
sa savaitė, kai mūsų para
pijos (šv. Kryžiaus) bažny
čioj vedama šv. Onos nove- 
na. Pamaldos ir pamokslas 
7:30 vai. vakarais, žmonės 
džiaugiasi gražiais kun. K. 
Barausko pamokslais. Kas 
vakarą vis daugiau žmonių 
atsilanko. Reikia laukti, kad 
paskutinėmis dienomis bus 
dar daugiau.

Mūsų parapijos piknikas 
Vytauto darže bus rugpiū
čio 15 d. Rengiamės.

i

Cicero. — šį vakarą po 
pamaldų renkasi į šv. An
tano parap. salę Federaci
jos 12 skyriaus nariai ir vi
sų draugijų atstovai galu
tinam prisirengimui prie 
klebono kun. Ig. Albavičiausį 
jubiliejinio bankieto, būsin- 
čio rugpiūčio 1 d. Visi, kas 
yra paėmę bankieto tikietų, 
prašome juos grąžinti šį va
karą per susirinkimą.

Ta pačia proga aptarsime 
ir kitus svarbesniuosius rei
kalus. -

A. Valančius, skyr. sekr.

Ckeros žinios
Visai nedaug laiko 

rugsėjo 1-mos, kurioj 
iškilmingai paminėtas

iki 
bus 

kun. 
Ig. Albavičia.us vardadienis
ir trisdešimts metų kuniga
vimo sukaktis.

Šaunus bankietas pager
bimui įvyks Šv. Antano pa-Į 
rapijos salėj, Cicero), lygiai 
6:00 v. v.

Rep.

Šv. Onos draugija I

OnosBridgeport. — Šv. 
draugija eis in corpore prie 
šv. Komunijos busimąjį sek
madienį, liepos 25 d. Visos 
narės atvykite lygiai 7 vai. 
rytą į parapijos salę su 
draugijos ženklais. Valdyba

ir gildos
i

lauksime

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

PASKOLOS

Rengia gražy

Kurie dar tikietų neįsigi- 
jote, paskubėkite, nes ga?i- 
ma pritrūkti. MMD

Chicago, Iii. — Leo Ler- 
man. pereitą trečiadienį, 
pranešė, kad vagys paėmė 
iš taverno 3108 Madison st., 
elektros fenus ir degtinės. 
Sakoma nuostoliai siekia 
$700.

savo 
lai-

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGKTŲ 

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS

ATMOKftJTMALS

fl t

'o

Rėmėju susirinkimas
Bridgeport. — šv. Pran

ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų pirmo skyriaus su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį. liepos 25, d., parapijos

North Side. — Labdarių 
Sąjungos 6 kp. rengia įvai
rų piknikėlį Šv. Mykolo par. 
darže, 1644 Wabansia avė., 
sekmadienį, liepos 25 d. Pra
šome gausingai dalyvauti, 
nes pelnas yra skiriamas 
lietuvių senelių prieglaudai 
baigti statyti.

Kuopos valdyba 

mažoje salėj ant antrų lu
bų 1-mą valandą po pietų. 
Rėmėjos malonėkite atsilan- ! 
kyti ^turime svarbių nutari
mų aptarti. Valdyba

I 
l

7

SKELBKITES ‘‘DRAUGE ’' SKAITYKITE “DRAUGA”

i

Pirkite U. S. Karo Bonus

AlESAUSKAS
1

\

%

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientu ma pilną patenkinimų

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

and SONS
t

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX

JUOZAPAS PELIKSĄ
Gyveno 4654 S. Wood Street.
Mirč liepos 22 d.. 1943 m., 

11:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
J'.vinčutių l aivskM. Kaltinėnų 
parap.. Drutunū kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų. Julijonų (po tėvais Jur- 
geliki-); dukterį Dorothy; sū
nų Jonų, U. S Army: 2 pus- 
brolius — Ignacų Šimkūnų 
ir Kazimierų Šimkūnų: ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų: o Lietuvoje paliko se
serį Veronikų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje. 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 26 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, Duktė, Sū
nus Pusbroliai, Sesuo ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius: 
Zolp. tel. YARds 0781.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JONAS MISIŪNAS
Mirė liepos 20 i, 1943 m., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Daugėliškiu parapijos, Urvelių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marcellą, po tėvais 

Šneideraitė; du sūnus — Stanislovą, United Statės Navy, ir 
Edmundą; 2 dukteres — Olympia ir Loretta; pusbrolį Joną 
Misiūną ir jo moterį Teklę ir jų šeimą; 3 švogerius — Juo
zapą Šneiderį ir jo žmoną Adellą, Stanislovą Kibortą ir jo 
žmoną Marijoną, Valerijoną Kibortą ir jo žmoną Antaniną 
ir jų šeimas; dvi švogerkas — Isabellą Eicienę ir jos vyrą 
Juozapą, Juzefą Kibortaitę ir daug kitų giminių ir draugų.

Lietuvoje paliko brolį Mykolą ir jo šeimą.
Kūnas pašarvotas namuose po adresu 4236 S. Maple- 

wood Avė., tel. Lafayette 6522. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 24 d., 1943 m. Iš namų 8:30 vaL ryto bus atlydėtas 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, Dukterys, Pusbrolis, Švoge- 
rini, Švogerkos, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

z ii

pachankis paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASKUTINIS

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

R

sY
PARGlITiJ’ !

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.| 
SEKMADIENIAIS - nuo 1 • 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

PERSONALIZED MEMORIAT.S AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICtLAR. PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS l’RIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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. REPublic 4298TeL ESTebrook 3645PAGERBIMAS VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaLiKii

r

‘T

z
NULIŪDIMO

r

MUTUAL
FEDERAL

and Loan
Association
P* CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Bes. J. KAZANAUSKA8

Sekretorius

I

I

VALANDOJE

Kreipkitės į -

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
A] i.«>.LANCE Dieną Ir Naktj

4005-07 SOUTH HEBMITAGE AVENUE

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

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JD8Ų PATOGUMUI

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago

ii stotie* WGES (1390), sa Povilu šaltimieru.

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Žuvę kareiviai
KUNIGAI PARAŠIUTISTAI

SHEBOYGEN LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO
KARIUOMENĖJE

I Pvt. first class Pranas Mi
lauskas į Dėdės Šamo ka
riuomenę išvyko 1942 me
tais, gegužės 25 dieną. Da
bartinis jo adresas: Camp 
Rapid, Rapid City, So. Dak. 
Pranas yra nevedęs. Jo tė
vai, Ona ir Mataušas Kava
liauskas gyvena Sheboygan. 
Wis. %

Pranas Milauskas
Pvt. first class

Pvt. first class Pranas Mi
lauskas gimė Sheboygan, 
Wis. Baigė pradžios mokyk
lą ir Business Collge. Prieš 
išvykstant į kariuomenę dir
bo Fruit Market. Priklausė 
prie lietuvių parapijos cho
ro, šv. Vardo draugijos, šv. 
Juozapo draugijos ir Dra
mos Ratelio.

Iowa, Wisconsin, 
North ir South

Washingten, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 21 
d. paskelbė 154 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie žuvo ka
ro frontuose. Aštuoni vyrai 
iš Chicago area yra pažymė
ti žuvusiųjų skaičiuje.

Šeši paskendo, kai 
apsivertė laivelis

Warsaw, Ind. — šeši as
menys paskendo, pereito 
trečiadienio vakare, Wa- 
wasee ežere, į šiaurę nuo 
Warsaw, Ind., ir aštuoni ki
ti buvo išgelbėti, kai moto
rinis laivelis apsivertė aud
ros metu.

»

Keturi įšoko į ežer j, 
kad išvengti liepsnų

Chicago, III. — Dvi poros, 
keturi asmenys, pereito tre
čiadienio vakare, įšoko į 
Belmont uostą, kai 50 pėdų 
laivelio Lobo inžino kamba
ryje įvyko ekspliozija ir lai
velį apsiautė 
velyje buvo 
žmonos.

liepsnos. Lai
du vyrai ir jų

7 valstybių regijone 
gauta 17,482,110 
ration knygelių

Edward F. Stegen, regio
nalinio racionavimo tvarky
tojas, pereitą trečiadienį, 
pranešė, jog trečiąją racio
navimo knygelę gavo 17,- 
482.110 civilinių vartotojų 
Illinois,
Nebraska, 
Dakota ir Minnesota valsty
bių regijone.

Trečiosios racionavimo 
knygelės kuponai bus pradė
ti naudoti rugsėjo mėnesį, 
kai pirmos ir antros knyge
lės kuponai išsivartos. 60,- 
000 aplikacijų gauta vėliau 
dėl knygelių, jomis pasirū
pins vietos boardai. 88,009 
aplikacijų buvo grąžinta at
gal dėl klaidų ar neteisėtu
mo.

Pakrančio 
vas tuos asmenis išgelbėjo.
—

sargybinis lai-

Skelbkitės “Drauge”.

į
Gary Tank Armor 

streikininkai vakar grįžo į 
darbą.

Mill

ir~-------
JT T3 JT "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

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

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
........... ........................

Į

------------- 1 ■

Sutvirtinimo Sakra
mentas suteiktas 
110 kareivių

Raleigh, N. C. — Jo Ekse- 
lencija Eugene J. McGui- 
ness, Raleigh vyskupas, su
teikė Sutvirtinimo Sakra
mentą 110 kareiviams Camp 
Davis, N. Car. Tai parodo, 
kad kariuomenėj kapelionai 
uoliai pildo savo pareigas ir 
veda kareivius arčiau prie 
Dievo.
—

Kapelionas — herojus
New York. — Sgt. Samuel 

Shaffer, karo koresponden
tas, neseniai grįžęs iš Gua- 
dalcanal ir Solomons salų, 
pasakoja apie naują šio ka
ro didvyrį, herojų. Tai Lt. 
kun. William R. O’Neill, bu
vęs Ossining, N. Y., klebo
nas. Jis pasižymi savo ka
reivių dvasinių reikalų uoliu 
aprūpinimu. Nepaisydamas 
sunkių džiunglėse gyvenimo 
sąlygų, jis nešė paguodą 
ir suraminimą marinams. 
Laikraštininkas sako, jog 
kapelionas O’Neill tenkinasi 
tuomi, kad “viskas atlygin
ta tarp Dievo ir mano karei-

• 9 ivių.

4

DIRBTUVĘ

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

/

I
Karo belaisviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 21 
dieną paskelbė 160 Jungti
nių Amerikos kareivių pa
vardes. kurie yra priešo ne
laisvėje. 151 yra vokiečių 
nelaisvėje ir devyni italų ne
laisvėje. '

Penki vyrai iš Chicago 
area yra vokiečių nelaisvė
je ir vienas yra italų nelais
vėje iš kitos vietos Illinois 
valstybės.

Chicago, III.
trečiadienį trys negrai plėši
kai pagrobė iš rūbų krautu
vininko, 3859 North avė., 
$257 ir pabėgo su automo
biliu.
«

Pereitą

I

—............................................................................

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tintus Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MI AUSIAS* 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą 
Mūri kaiiškų Instrumntų, Mūri 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor 
du ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

’Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumen 
tua.

Du iš keturių “skrajojančių kapelionų’’, kurte drauge 
su U. S. parašiutininkais nusileido Sicilijoje, buvo kata
likų kunigai. Lt "Edwin J. Kozak, O.M.C. (kairėje) iš Bal- 
timore, Md. ir Capt. Matthew J. Connelly, O.S.B. (deši
nėje) iš Denver. Abu yra atsižymėję parašiutininkai ir 
pasisiūlė laisvu noru nusileisti kartu su kareiviais Sici
lijoje.

Garsi opera Carmen 
statoma Soldier Field

X Kun. St. Adominas, šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
vikaras, vadovauja vaikų 
vasaros mokyklai, kuri vei
kia Davis Sq.uare Parke, 45 
St. ir Marshfield. Kasdien 
atsilanko apie 500 vaikų. 
Mergaitės mokinasi rank
darbių, mezgimo, o berniu
kai supažindinami su 'aero
planų modeliais. Vaikai žai
džia ir gauna nemokamai 
užkandžius. Vasaros mokyk-

Kalėjimas karo reikalui

Harvard, Neb. — Įdomių _ 
dalykų gyvenime pasitaiko. Opera Aida statoma 
Robert Pinckney, 16 metų 
amžiaus, prieš mėnesį 
miesto pareigūnų klaidą 
pirko miesto kalėjimą 
$1.50.

per 
nu-

vuz

Robert Pinckney nesutiko 
parduoti kalėjimo už $80, jis 
pasakė, jog kalėjimo nuosa
vybės dokumentus atiduos 
tam asmeniui, kuris dau
giausia nupirks karo bonų 
Los Angeles, kad padėti pa
statyti Los Angeles kruzerį.

KAS PADAVĖ MINTĮ
Mintis parduoti kalėjimą 

už karo bonus kilo jūrinin
kui Los Angeles ligoninėje. 
Jūrininkas parašė Pinckney 
laišką. Pinckney susisiekė 
su Albert S. Scott. Los An
geles karo finansų viršinin
ku. Jaunuolis nutarė kalėji
mą atiduoti tam, kuris dau
giausia nupirks karo bonų. 
Jaunuolis pareiškė, jog tuo 
reikalu išvyksta į Los An
geles.

Harvard miesto pareigū
nai nieko nepareiškė apie jo 
pardavimą. Jie nekreipė dė
mesio, kai Pinckney’s įspėjo 
laike varžytinių, kad čia 
parduodamas kalėjimas.

Šis įvykis paaiškėjo liepos 
21 dieną.

I

Soldier Field'e

Aida,

Liepos 24 d. garsiame 
Chicagos Soldier Field įvyks 
iki šiol negirdėtų dalykų. 
Lauke bus perstatyta viena 
žymiausiųjų operų
parašyta įžymaus kompozi
toriaus Verdi. Kainos priei
namos (nuo 55 centų iki 
$2.20). Operą perstatys Me
tropolitan Opera Associa- 
tion žymiausieji artistai. 
Operoj' Aida svarbiausias 
roles užims sekantieji artis
tai: Stella Roman. Giovanni 
Martinelli, Alexander Kipnis 
ir George Czaplicki.

kuris 
operoj

Alexander Kipnis, 
loš ‘‘Ramtis” rolėje 
Aida.

Dviejų

Keturiolika vaiky 
Kristaus Tarnyboj

Grand Rapids.
Redemptoristų kunigų pri
micijų proga susirinko visi 
dviejų šeimų nariai. Paaiš
kėjo, kad iš tų dviejų šei
mų keturioliką sūnų ir duk
terų yra pasišventę Kristui 
tarnauti.

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8817

Du nauji kunigai buvo 
kun. Tobin ir Dillenbeck. 
Tobin šeimoje yra trys ku
nigai ir trys seselės. Dillen
beck šeima turi keturis ku
nigus, du klieriku ir dvi se
seles. Dievas laimina gau
singas šeimas.

Liepos 31 d. antra iš eilės
opera bus perstatyta Soldier tą 6 savaitėm atidarė CYO. 
Field, Chicagoje. Opera vie- x m. Paukštienė, 4318 S. 
na iš geriausiųjų Carmen. Maplewood Avė., liūdi savo 
Diriguoja Fortune Galio, o 
menedžerio pareigas eina 
Harry Zelzer.

Operą

X M. Paukštienė, 4318 S.

žento Ratke, kuris išeina į 
kariuomenę. Paukštienė yra 
žymi Moterų Są-gos veikėja 
ir Illinoj aus valstybės di
rektorė.

X J. Makauskaitė, 701 N. 
Centrai Avė., išvyko porai 
savaičių atostogų į Fox 
Lake, UI. Ji yra žymių ka
talikiškų įstaigų rėmėja ir 
nuolatinių “Draugo” ir “Lai- 

” skaitytojų duktė.
X Simas Bagdonas, 4314 

S. Maplewood Avė., šiomis 
dienomis išvyksta J Dėdės 
Šamo armiją. Bagdonai jau 
antrą sūnų išleidžia kariuo
menėn.

i

Bilietus galima nusipirkti 
Civic Opera House, 20 N. 
Wacker Drive arba Hub 
Store, Statė ir Jackson. Taip 
pat galima ir vietoje, Soldier 
Field, gauti, tačiau pataria
ma iš anksto nusipirkti, nes 
tikimasi, kad tūkstantinė 
minia užplus Soldier Field.

Žmonią pasišventimas
Dabartinė San Francisco 

vieta yra daugiausia žmonių 
supilta, kaip kad ir Treasure 
sala, San Francisco įlankoje. 
Seniau tose vietose buvo 
vanduo, žmonės žemėmis už
pylė ir ten San Francisco 
miestą pastatė.

Pirkite U. S. Karo Bonus

Kurtf Baum žymus Metro
politan Operos tenoras, ku-1 
ris loš svarbiausioje rolėje 
operoj Carmen.

---------------- ,
- - — —

Ikompozitorius George Bizet. 
Nors ir ši opera buvo para
šyta maždaug tuo pačiu lai
ku kaip ir opera Aida, visgi 
ji išrodo naujesnė gal dėl sa
vo jausmingo realizmo ir 
modernios temos. Lengva 
suprasti dėlko Carmen yra 
viena iš mėgiamiausių ope
rų, kokių turimo. Savo grei
tu veiksmu, nepaprastais 
nuotykiais ir graži muzika 
ji jaudina visus klausyto- 
jus.

Svarbiausias roles atliks 
pasižymėję Metropolitan O- 
peros artistai, Bruną Cas- 
tagna, Licia Albanese, Kurt 
Baum ir Alexander Sved, 
kurie savo maloniais bal
sais pradžiugins visų širdis.

Operos kaina prieinama.. 
Soldier Field patalpos dide
lės. Tat visi operų mėgėjai, 

.ypač tie, kurie mažiau turė
jo progos praeityje klausy
ti operų, dabar galės pasi
naudoti gera proga.

Bilietus galima gauti Ci
vic Opera ir Soldier Field.

X At-kų draugovė savo 
nariams, kurie dabar ran
dasi karinėje tarnyboje, pa
siuntė sausainių. Visi gavę 
nudžiugo ir nuoširdžiai dė
kingi už prisiminimą. Vi
siems siunčia lietuvišką “a- 
čiū”.

j

Algirdas Rudis- 
Lietuvos konsulo 
žmonos brolis, iš-

Veda tyrinėjimą
Chicago, m. -— Nuo liepos 
dienos valdžios agentai1

veda tyrinėjimą Chicagoje 
apie tuos asmenis, kurie pa
siskelbė bankrutavę. Nori
ma nustatyti, ar tie asme
nys tikrai bankrutavo ar 
šiaip tik pasiskelbė bankru
tavę.

Remkite dienraštį “Drau
gą”, laikraštis jus parems.

X Antanas Katauskas, no 
rėjo iš kariuomenės stovyk
los atvykti į pamaldas už 
savo brolį, Indijoj žuvusį 
ir drauge keletą dienų pra
leisti pas tėvus Chicagoje, 
bet tą pačią dieną, kai tu
rėjo išvykti, atostogos bu
vo atšauktos. Matyt jų da
linys gauna naują uždavinį.

X Tamošiūnas, cicerietis 
biznierius, prieš keletą die
nų važiuodamas automobi
liu, susidūrė su kitu auto- 
mobiliu. Mašina gerokai ap
lamdyta, tačiau jis liko svei
kas.

X Lt. 
Rauktis, 
Chicagoj
vyko į užsienį, į karo fron- 
tą. Lieutenant Rudis yra me 
nininkas ir skautininkas. 
Prieš keletą metų jis buvo 
suorganizavęs keletą lietu
vių skautų vienetų ir jiems 
gabiai vadovavo.

X Elzbieta Jankauskienė, 
iš Binghamton, N. Y., ir jo3 
dukrelė Phelicija vieši pas 
savo giminaitį, žinomą biz
nierių Jurgį Nakrošių, Mar- 
ąuette Parke. Ta proga ap
lankė “Draugo” redakciją 
Phelicija, kaipo sąmoninga 
lietuvaitė, prisipirko lietu
viškų (ir angliškų apie Lie 
tuvą) knygų. Prieš karą ji 
lankėsi Lietuvoj ir ten gy
veno vienerius metus.

I Pirkite U. S. Karo Bonus
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