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DIDESNE DALIS SICILIJOS OKUPUOTA
Duče atsakingas už Romos bombavimą

Laukiama paskelbimo atviru miestu
WASHINGTON, liepos 23. — Prezidentas Rooseveltas 

šiandien uždėjo visą atsakomybę už Romos miesto bom
bavimą ant Premjero Mussolini pečių. Anot jo, Mussolinis 
atsisakęs paskelbti Romą 
atviru miestu.

Ruošiasi paskutiniems 
mūšiams už Orei

Amerikos karo laivai 
X ± bombardavo Kiška

kad italų Premjeras nors 
dabar paskelbs Romą atvi-Į 
ru miestu, ir tuo sustabdys 
to miesto bombavimą.

Rooseveltas savo spaudos 
konferencijai pareiškė, kad 
Romos geležinkelių centras 
buvo bombuotas sutaupymui 
amerikiečių gyvybių. Anot ‘ 
jo, tas centras buvo naudo
jamas pervežimui ašies ka
riuomenių Sicilijos apgyni
mui. Bombavimas buvo vy
kęs ir tas centras paverstas 
į šipulius.

Ginklų centras.
Prezidentas pabrėžė ir tai, 

kad Romos miestas buvęs 
svarbus militarinis centras. 
Ašis jame dirbo ginklus, 
naudojo jo aerodromą kari- 
niems lėktuvams, ir jo 
ležinkelius persiuntimui 
vo kariuomenių.

Atsižvelgiant į tai, 
Vokietijos lėktuvą! bomba
vo Europos miestus ir žudė 
civilinius gyventojus, ant 
ašies valstybių dabar krin
ta atsakomybė už tai, kas 
bus daroma jų miestams.

ge- 
sa-

kad

WASHINGTON, liepos 23 
— Laivynas šiandien prane
šė apie bombardavimą japo
nų pozicijų Kiška saloje 
Nebuvo pranešta, kokie lai
vai tame bombardavime da
lyvavę. šis apšaudymas įvy
ko vakar po pietų, tik 24 
valandas po to, kaip Ameri
kos didieji bomberiai nume
tė bombas ant japonų pa
darytos lėktuvams nusileis
ti vietos.

Laivyno pranešimu, bom
bos krito ant taikinių ir pra 
dėjo kelis gaisras. Japonai 
šaudė atgal į Amerikos ka
ro laivus, bet nė vienas lai
vas nebuvo užgautas.

_ •
Koordinuotas lėktuvų ir 

karo laivų puolimas Kiakos 
nurodo amerikiečių ruoši
mąsi invazijai tos priešų 
bazės Aleutian salose.

VATIKANAS NESUŽALOTAS

J

••Draugas” Acme photo

Fotografijos nuimtos iš žvalgybinio lėktuvo po to, kai 
Roma buvo užpulta iš oro. Buvo sužalota aerodromas ir 
kariški taikiniai. Vatikano miestas nebuvo paliestas bom-

LONDONAS, liepos 23.— 
Daily Mail pranešimais iš 
Ispanijos, Hitleris neva ra
ginąs italų vyriausybę iš
kraustyti visus milftarinius, 
laivyno ir aviacijos štabus 
iš Romos į Veroną, ir pas
kelbti Romą atviru miestu.

LONDONAS, liepos 23.— 
Italų komunikatas sako, 
kad sąjungininkų lėktuvai 
dar kartą atakavo . Romos 
apylinkę, padarydami dide
lius nuostolius Lozio mies
telyje, arti Romos, ir ma
žesnius nuostolius Campa- 
gna Romana.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO —Ašis pri

pažįsta. kad jos kariuome
nės apleidžia Siciliją.

IŠ BALKANŲ. — Parti
zanai ir gyventoja! pradeda 
sukilimus prieš Italijos oku 
pacinę kariuomenę.

IŠ ITALIJOS. — Italai 
reikalauja taikos. Keliuose 
didžiuose miestuose jau įvy
ko demonstracijos.

IŠ SICILIJOS. —• Ameri
kos kariuomenė vejasi ašies 
kareivius Messina link.

IŠ WASHINGTONO. — 
Amerikos lėktuvai šiandien 
numetė bombas ant nacių 
pozicijų Belgijoj.

Elmer Davis sako 
Rusija nekooperaoja

LONDONAS, liepos 23.— 
Elmer Davis, karo informa
cijų biuro direktorius, šian
dien pareiškė laikraštinin-1 
kams. kad dabartinė sąjun
gininkų taktika pietų Paci
fike nebūtinai reiškianti, 
jog bus bandoma tik vieną 
po kitos atsiimti japonų už
imtas salas. Anot jo, dabar
tinė kampanija rūpinasi 
vien tik įsigijimu reikalin
gų aerodromų.

Jis pabrėžė, kad tarp 
Amerikos ir Anglijos pro
pagandos yra glaudi koope
racija. Minėdamas Rusiją, 
tačiau, jis sakė, kad nebuvo 
galima visuomet lengvai ko- 
ordinuotis. Mes tikimės ati
daryti savo ofisą Maskvoje, 
bet iki šiol dar jo ten netu
rime.

Davis patenkintas OWI 
veikla Londone. Jis žada ap
lankyti dar ir Afriką pirm 
negu grįš Amerikon.

■■■ •

Anglai puolė vokiečiu 
konvojų prie Olandijos

LONDONAS, liepos 23.— 
Berlyno radio pranešimu, 
vakar naktį anglų torpedi
niai laivai atakavo vokiečių 
konvojų Anglijos kanale 
prie Ijmuiden, Olandijos. 
Apsišaudyme vienas nacių 
laivas buvęs apgadintas ir 
vienas anglų laivas buvęs 
padegtas.

MASKVA, liepos 23. — 
Rusų kariuomenės prisiar
tino iki penkių mylių nuo 
nacių tvirtovės Orele. Ma
tomai greitu laiku įvyks di
džiosios kovos už tą miestą.

Rusai greitai didelėj ofen 
šyvoj žygiuoja į pakraščius 
Orei miesto iš šiaurės, ry
tų, ir pietų pusių. Iki šiol 
vokiečiams kainavo 50,000 
kareivių. 1,148 tamrų, 1,602 
kanuolių ir 900 lėktuvų.

Pranešimai iš fronto ne
nurodė kuriuose punktuose 
rusai prisiartino prie Ore
lio, bet manoma, kad tai 
bus iš rytų ir iš šiaurės.

Užėmė Bolkhov.
Savo laiku rusai buvo pra 

silenkę apie Bolkhov, an
glies kasyklos miestą 35 ^ų. 
mylias į šiaurę. Tas miestas 
buvo didžiausias apsigyni
mo punktas prieš Orei. Jo 
užėmimas paliuosavo dau
giau rusų kariuomenės pa
ties Orei miesto puolimui.

Smarkios kovos įvyko 
Bolkhov miesto gatvėse 
pirm negu rusai iš jo išva
rė nacius. Nota paprastai 
Bolkhov turi 25,000 gyven
tojų, rusai nerado nei vieno 
civilinio gyventojo. Spėja, 
kad naciai juos išsiuntę 
Vokietijon prive r s t i n a m 
darbui.

Nacių kontratakos.
Nežiūrint, kad jiems grę

sia pralaimėjimas f r apsu
pimas, vokiečiai vis siunčia 
naujus rezervus į Orei fron
tą per siaurą koridorių, ku
ris jiems vakarinėj pusėj 
dar liko. Nors desperatiškai 
kontratakuoja rusų linijas,! 
naciai niekaip nesustabdo 
rusų kariuomenes.

Naciai vakar 12 kartų 
puolė rusus, bet niekur ne
laimėjo. Rusai pasivarė pir
myn dar nuo trijų iki pen
kių mylių, ir užėmė dar ke
lis miestus ir kaimus.

Sovietų komanda prane
šė, kad per 10 dienų ofen- 
syvą prie Orei, rusai laimė
jo 372 tankus, 720 kanuolių, 
800 mortarų, 1,400 kulkos
vaidžių ir 128 amunicijos ir 
reikmenų krovinius.

Berlyno radio pranešimu, 
rusai pradėję stiprią ofen
zyvą į pietus nuo Lake La
doga vakar dieną. Vokiečiai 
sako jie sunaikinę 566 rusų 
tankus ir nušovę 105 sovie
tų lėktuvus.

Skrido 2,0 mylias bombuoti Džavą

Ašies kariuomenes bėga kur gali
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 23. 

— Amerikiečiams vakar rytą užėmus Palermo, Sicilijos 
sostinę, sąjungininkai dabar valdo tris ketvirtadalius tos 
salos. Ašies kariuomenės neatsistebi amerikiečių greitu
mu. Jie manė amerikiečiai dar apie 15 mylių nuo Palermo, 
o čia amerikiečiai jau bei- 
dėsi į jų duris ir užėmė tą 
miestą.

Amerikiečiai P a f. e r m o 
mieste nerado jokio pasiprie 
šinimo. Bėgančios ašies ka
riuomenės dabar suspaus
tos dviejose Sicilijos daly
se, tarp Palermo ir Messina,1
ir šiaurvakariniam Sicilijos sąjungininkams didelį 
kampe. Ašies kareiviams1 
belieka dvi išeitys: Palermo 
-Messina vieškeliu šiaurėje.! 
ar Enna-Catania keliu. Pa
staruoju keliu jiems gręsia 
susidūrimas su Anglijos aš
tuntos armijos daliniais.

Dabar į Messiną
Gen. Montgcmery vado

vaujama anglų kariuomenė 
kovoja su didele priešo ka-

priešų tankus, ir pagrobė 
apie 250 kanuolių, 500 veži
mų ir apie 10,000,000 šovi
nių. Buvo taipgi pranešta, 
kad buvo suimtas Admiro
las Prieto Leonard, Italijos 
laivyno komandiertus.

Italai menkai gynėsi.
Palermo užėmimas duoda 

uos
tą. Palermo turi suvirš 400,- 
000 gyventojų ir yra didžiau 
sias miestas Sicilijoj.

Palermo, kaip ir kitur Si
cilijoj, italai labai menkai 
tesigynė. Jiems matomai 
rūpėjo vien tik baigti karia
vimą. ir pranešimas jų šei
moms, kad jie sveiki ir gyvi 
amerikiečių nelaisvėj. Nors 
vardu italai vadovavo savo

Sorabajuje bombos sukėlė gaisrus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, liepos 23. — 

Sąjungininkų bomberiai iš Australijos, skrisdami 2.460 į 
abi puses, vakar* netikėtai užklupo ir bombavo Soerabają. 
didžiausią japonų bazę Nederlandų Rytų Indijos salose. 
Tai rekordinė distancija Atrėmė puolimus ~
bomberių atakai. Jų bombos Vakar rytą amerikiečiai 
sukėlė didelius gaisrus, ku- atrėmė japonų puolimas ke- 
riuos buvo galima matyti liuose susirėmimuose prie 

Namling, į vakarus nuo Ko- 
miatum. Jiems padėjo są
jungininkų bomberiai, nu
mesdami 93 tonus bombų 
ant japonų pozicijų aplink 
Komiatum, šešias mylias į 
pietvakarus nuo Salamaua. 

Amerikiečiai taipgi susi
rėmė su japonais prie Tam- 
bu užtakos. Visuose mūšiuo 
se japonai smarkiai nuken
tėjo.

Salamaua apylinkėje, są
jungininkų bomberiai ataka 
vo ir padegė vieną japonų 

o kitus
ant kranto prie Šio 
Naujos Gvinėjos pa-

už 140 mylių.

Kadangi japonai tokios 
atakos nesitikėjo, tai mies
tas ir uostas buvo pilnai 
apšviesti. Ataka tęsėsi 70 
minučių. Japonai šaudė į 
lėktuvus priešlėktu v i n ė m 
patrankom, bet visi 

I vai saugiai grįžo.
I
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Bomberiai numetė 
gančias ir 500 svarų 
stamas bombas ant aliejaus 
perdirbimo punkto, kur kilo 
penki gaisrai, ir ant prie
plaukų, sandėlių, ir geležin
kelių.

135 tonus bombų.
Taipgi vakar dieną, są-

transporto laivą, 
užvarė 
miesto, 
krašty.

Virš

Užgynė Nacių Raportą
LONDONAS, liepos 23.— 

Maskvos radio šiandien ofi
cialiai užgynė vokiečių pra
nešimus apie rusų bandymą 
išlipdinti kariuomenę šiau
rinėj Norvegijoj pirmadie
nio naktį. Vokiečių praneši
mai sakė rusų bandymai 
buvę atmušti.

Rendova salos ame- 
jungininkų lėktuvai numetė rikiečių lėktuvai kovojo su 
135 tonus bombų ant japo
nų pozicijų New Georgia 
saloje, daugiausiai ant prie
šo į^istiprinimų apie Munda 
aerodromą, kitas ant Bai
roko uosto. Bomberiai ypa
tingai taikė į japonų did
žiųjų kanuolių įtaisymus 
apie Munda, kur amerikie
čiai vis tampriau suspau
džia japonus.

Sąjungininkų lėk t u v a i, 
kurie nuolat patroliuoja 
virš jūros prie New Georgia 
salos, užtiko ir atakavo tris 
japonų karo laivus apie ke
turias mylias nuo Buin, 
Bougainville apylinkėj. Ka
dangi tai buvo nakties me
tu, tos atakos rezultatų ne
buvo galima matyti.

japonų lėktuvais. Buvo nu
šauta du japonų lėktuvai ir 
vienas amerikiečių. Japonų 
ataka padarė tik mažus nuo 
stolius amerikiečiams Ren- 
dovta saloje.

_______________I
Vyriausybė ieško 
naujų priemonių 
kainų kontrolei

WASHINGTONAS, liepos 
23 — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pranešė, kad 
vyriausybė šiuo laiku ieško 
naujų priemonių sulaikyti 
kainų kilimą. Jis tai pareiš
kė atsakydamas į klausimą 
apie darbo unijų reikalavi
mą kainų kontrolės. Jokio 
plano dar nėra, o kaip bus, 
tai Kongresas turės jo rei
kalu balsuoti.

I

riuomene 
Tos ašies 
taip veikiausiai ruoštų ap
sigynimo linijas prie Etna- 
San Fratello, vedant į Mes
sina.

Šiuo laiku manoma, kad 
amerikiečiai ir kanadiečiai, 
užėmę centralinę Siciliją, 
dabar sukasi į šiaurrytus ir 
žygiuoja į Messina pusę.

Iki vakar vidurdienio, 
amerikiečiai buvo suėmę su
virš 27,000 belaisvių. Iš vi
so, sąjungininkai turi suvirš 
40,000 belaisvių.

Gen. Patton vadovauja
ma Amerikos septintoji ar
mija iki šiol sunaikino 84

kariuomenėms, 
vokiečiai vadovavo italams. 
Vien tik vokiečiai visomis 
išgalėmis priešinasi sąjun
gininkų kariuomenėms.

žinoma, kad

LONDONAS, liepos 23.— 
Aldžyro radio pranešimu, 
26-toji italų divizija besąly
giniai pasidavusi sąjungi
ninkams Sicilijoje.

DNB. nacių žinių agentū
ros pranešimu, pripažinta 
sąjungininkų pralauž imas 
vokiečių apsigynimo linijų į 
vakarus nuo Catania lauko. 
Jie sakė, tačiau, kad jie tuos 
sąjungininkų prasimušimus 
atmetę.

Darbininkai baigė 
vienos paros streiką

LOS ANGELES, liepos ' 
23.—šio miesto gatvėkarių 
ir autobusų vairuotojai šį 
rytą baigė savo vienos die
nos dienos streiką. Jų trum 
po streiko metu, tūkstan
čiai darbininkų šioje apy
linkėje neturėjo priemonių 
pasiekti savo darbyviestes.

Brotherhood of Railway 
Trainmen vakar instrukta
vo 2,500 konduktorių, vai
ruotojų ir autobusų vairuo
tojų sustreikuoti 2 valandą 
sekmadienio ryte, jeigu iki 
to laiko nebus išaiškinta jų 
algų pakėlimo reikalas.

Sicilija paveikė

Mussolini išvaizdai

I

LONDONAS, liepos 23.— 
Daily Herald pranešimu iš 
Kairo, Mussolinis pastaro
mis dienomis prarado tiek 
svorio, kad jis išrodo visai 
sublogėjęs, palyginus su jo 
išvaizda praeitais metais.

Raportas sako jis gerokai 
pasenęs ir sušvelnėjęs, ir 
praradęs jau ir paskutiniuo
sius galvos plaukelius.

ORAS
šilta. Gal bus lietaus.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Pagerbs kiin. S. Jonelį Pirmadienį baigsis Smagus išvažiavimas

Dievo Apvaizdos 
parap. įvairumai

Rugpiūčio 1 dieną įvyksta 
mūsų parapijos antrasis ir 
paskutinis šių metų pikni
kas Vytauto parke. Prie pik 
niko daroma dideli prisiren
gimai. Virtuvei vadovauj a 
Eleonora Bučienė. Rožių ir 
Lelijų klubas dalyvauja ir 
daug įvairumų žada įnešti.

REMONTUOJAMAS 
SESERŲ NAMAS

Rytoj dr-jos Lietuvos 
Ūkininko išvažiavimas

Dr-jos Lietuvos ūkininko 
nariai ir draugai rengiasi 
rytoj, liepos 25 c. « nepa
prastą išvažiavimą, kuris į-< 
vyks Spaičio darže. Willow 
Springs, III. Piknikas prasi
dės 10 vai. ryto. Itengimo 
komitetas rengiasi visus pa
vaišinti skaniu alučiu ir už
kandžiais. Dar prie to bus 
sukurta ugnis ir kepsime 
silkių.

i
Kun.Town of Lake.

Stanislovo Jonelio pagerbi-’ 
mo vakaras įvyks šeštadie
nį liepos 24 d., Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėj. Kviečiame 
kun. Jonelio gimines, drau
gus ir prietelius atsilankyti 
ir visi sykiu pagerbsime 
jauną, energingą, užsipel
niusį pagarbos kun. Jonelį.

Lauksime svečių ir iš ki
tų kolonijų.

SVEIKINAME ONAS

Šiais metais kleb. kun. A. 
C. MarLinkus su pagalba ga
rų, duosnių para pi jonų pa
siryžo ir jau pradėjo didelį 
darbą — atnaujinti seserų 
mokytojų namą iš vidaus ir 
lauko pusės. Remonto dar
bas brangiai kainuos, nes 
namas yra didelis, turįs 15 
kambarių, įskaitant koply
čią. Visame pirmame aukš
te, se’ptyniuosė kambariuose 
sudėta naujos lubos (“new 
plasters”), nes kaip kur jau 
buvo iškritę. Likusių kam
barių sienų ir lubų plaste- 
riai sutaisyta, kur tik buvo 
galima. Iš lauko pusės ke
liose vietose liuosos mūro 
plytos — duodama “T.uck- 
pointing”. Porčiai gerokai 
apipuvę — dedama nauji 
stulpai ir grindims lentos.
GRĮŽO IŠ LIGONINES

r

Benediktas česna, vienas 
mūsų geras parapijonas, bu
vęs ilgus metus komiteto 
nariu ir trustistu jau savai
tė laiko, kaip grįžo iš ligo
ninės, po skaudžios operaci
jos. Į darbą eiti dar per silp
nas. Namuose po truputį 
dirbinėja.

Dr-jos vice pirm. J. Žur- 
kauskas su rašt. A. Linkum 
atveš daug gražių rekordų, 
kuriuos grosime — Dus daug 
gražių lietuviškų dainelių 
bei smagių polkų.

Kontestai prasidės 5 vai. 
Moterų ir merginų bėgtynės. 
Merginos neš išvirtą kiau
šinį šaukšte. Vaikučiai su 
knyga ant galvos bėgs. Eus 
krekių valgymas. Dovana 
teks tai, kuri greičiausiai 
į vers siūlą į adatą. Taipgi 
dovana bus tam. kuris nu
lups greičiausiai obuolį su 
ploniausia žieve be pertrū- 
kimo. Vaikučių pajaus val
gymo kontestas. Bus ir kitų 
kontestų vyrams.

Kviečiame visus lietuvius 
dalyvauti. Jeigu lietus bus 
vistiek važiuosime, nes dar
že yra salė ir tenais susi
rinksime — padainuosime, 
pašoksime iki lietus perstos. 

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

i

novena į šv. On?
West Side. — Pirmadienį, 

lieptos 26 d., Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje baig
sis novena į šv. Oną. Daug 
žmonių lankėsi į novenos pa
maldas ir klausėsi klebono 
kun. J. Dambrausko turi
ningų pamokslų. Bet, deja, 
galėjo būti novenos lanky
tojų ir daug daugiau. Gaila.

Kadangi novena baigsis 
pirmadienį, liepos 26 dieną, 
malonėkite pasistengti nors 
paskutinėmis dienomis kuo 
skaitlingiausiai susirinkti ir 
pasinaudoti Dievo malonė
mis.

North gide. — Vietinė la
bdarių kuopa rengia links
mą išvažiavimą šį sekma
dienį vietiniame parapijos 
darže, į kurį visus north- 
saidiečius širdingai užkvie- 
čia atsilankyti: praleisti 
linksmai ir maloniai laiką 
ir paremti labdarių kilnias 
pastangas ir darbus. Išva
žiavimas prasidės tuojaus 
po pietų ir tęsis iki vėlumai.

Kviečia kuopos valdyba 
ir komisija

I

Laivyno nuostoliai
—------------------------------------------------------------------------------J

VVashington. D. C. — Na- 
vy liepos 22 dieną pranešė, 
jog šeši jūrininkai žuvo, 14 
sužeista ir 27 dingę.
džio 7 d., 1941 metų, iki lie
pos 22 d., 1943 m., navy, ma
rine eorps ir coast guard tu
ri iš viso 27,284 vyrus nuo
stolių sąraše.

LONDONAS, liepos 22.— 
Oficialiai šiandien spėjama, 
kad ašies atakos ant Did
žiosios Britanijos sunaikino 
ar apgadino 4,100 bažnyčių 

Gruo- ViSU tikybU- ____________

EXTRA! EXTRA!

Par. PHOTOGRAPHY

WOLK STLDIO 
l?4S VVe4» 35* St.ert

Tikę

/o*•MODERN

<<)MI LLTE

/ .PY ANCFP

I.OUEST I*OSSIR1.E PKK F<
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PIRKITE KARO BONUS!
Lfetnviška* 
Žydukas

Permainytas 
vardas tr 
adresas

il-
S.

Ka-

Nekabink kelnių prie 
lango su pinigais

Chicago, III. — Vienas ka
ro darbininkas, 33 metų am
žiaus, pereitą ketvirtadienį 
pranešė policijai, jog iš jo 
kelnių kišenės buvo paimta 
S230. Kelnės su pinigais bu
vo pakabintos netoli lango 
jo namų.

—■ 1

I
Liepos 26 d. yra šv. Onos 

šventė. Ta proga sveikina
me mūsų parap. veikėjas O- 
nas: Vaznienę, Pocaitę, Kal- 
vaitienę, Maurienę, Šatūnie- 
nę, Jurkienę, Levickienę, 
Norkienę, Martušienę, Lan- 
dienę, Pučkorienę, Pečeliū
nienę ir kun. a. a. F. Jurgai
čio motinėlę Oną Jurgai.ie- 
nę, O. Viskontienę ir visas 
kitas. Rep.
—

Pagerbė sąjungielę
Brighton Park. — Po 

gų metų nuolatinio darbo
Jonutienė, 4358 S. Wash- 
tenaw Avė., pasiėmė atos
togas ir išvyko į New Bri
tam aplankyti gimines. Tuo 
tarpu Moterų Są-gos 20 kp. 
narės jai rengė surprizą. 
Tad, jai tik grįžus, sekma
dienį susirinko gražus būre
lis sąjungiečių ir jos gimi
nių, sudėjo gražius linkėji
mus ir įteikė dovaną. Fo to, 
prie užkandžių padainuota 
ir pasikalbėta bėgamais rei
kalais. Jonukienė yra darbš
ti kuopos narė. Nors šeimos 
išlaikymui dirba dirbtuvėje, 
bet suranda laiko padirbėti 
M. Są-gos kuopai ir Amer. 
Raud. Kryžiui.

1
(

Bus Mišios šv. 
ir pasitarimas

Šv. Antano parapijos
reivių Motinų draugijos na
rės eis in corpore prie šv. 
Komunijos per 7:30 vai. šv. 
Mišias, parapijos bažnyčio
je.

Narės yra prašomos 
sirinkti 7:15 vai. prie 
rapijos mokyklos, kur
galima trumpai pasitarta a- 
pie išvažiavimo dieną į lab
darių ūkį. Visos malonėki
te susirinkti. XXX

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

DR. S. VVEINE, OJD.

Amerikos lietuvių daktarų draugijos nariai

AKIS A MINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

Mano 20 meni praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

• X“ *■ J
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Tel CANal 6122

DR. BIEŽIS

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

su-
pa- 
bus

r i

Jaunuoliai, kurte neDriimami 
karo aviacijos skyr*' iš priežas
ties spalvų neregėsimo ■— (eolor 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Tai

Skolinom Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

Rap.

atši

J

Undervriters”

S2SS SO. HALSTED ST.

brokerio, kad 
Nelaimei »ti-

J

Kareivio gyvybė
Dabartiniame kare, 

žvelgiant j karo išlaidas, ka
reivį užmušti kainuoja apie 
$50,000.

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją, 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

I

v
Nebūkit »up«n- 

Slotl nerangiai* 
pakinkliai*. Gy
venkit lIuoM nuo 
patrūkimo Wdoa.

C I A I. —
ISklrpkite Sj skelbimą. Ir prtduo- 

klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMAMKATIN'IMĄ
Jūsų Sldlvio Muskulų Trcatmcnt*.

NĖRA KO GERESNIO Už

Craator ot Custoa, Apptianeaa for J7 yra
M S. STATĖ, KM. »10, STA. 4158
Daily 10 A.M. TU 5; Mon., Prl. TU 9 P.M. 

totoMar 111,1. Sundar 3 te 4.

*!• yra specialia garsinimo bandymas fr 
nebus kitom lalkra&'luooa. Talpai. Ms 
pasiūlymas nebus atkartotas.

— teikia - 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
6perisi lynoja

Tame!

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO M17.IKL 

LINIU INSTRUMENTU
PASINAI DOKIT PROGA DABAR. 

KOL DAR NEISPARDUOTL

TŪBOS, CLARINFTAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, KLOTES 
su •’caaes” — |35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojtanuL

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOIUNAI, BANJOS, 
8MU1KOS, TENOR BANJCS — 
$5.50, $3.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $50.00, 
$125.00 ir $įl5».C». BASO U2- 
DENGALA8 — $12.00. SMICE- 
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS* IR CEL- 
LO — $1.(0, $3.00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virt
ini nėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $28.50, 
$35.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOL6, 1 r DRUM 
HEAD6 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tam*, Trlūboms, S&zaphoaes ir 
taipgi Smuikoma .ir Guitarams.

GOLDSTErN*8 MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

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

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROipect 1980

▼ak

YARd« 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 CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

. TeL REPublic 7868*

Ofiso teL VTRgnia 0036 
Reridencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir B—8:30 F. 

Trečiadieniais pagal sutartį
lt

TeL YAKdį 5921.
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS

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

TeL CANal 0267
Bes. teL: PROspect 6659

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

Residencija: 6600 So. Artesan Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

8 Ori 9 vai. vakar*

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Weat S5th 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.

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. G. SERNER

Greitą Palengvinimą 
nuo HERMI A arba 

PATRŪKIMO

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO' 4S 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OR. P. ATKOČIŪNAS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATVM8.

Ofisas tr Akinių Dirbtuvi 

3401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė. 
(2-troe labos)

TeL IHDvrsy 3880 Ohiesgo, Dl
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 »•!. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL diena

PIua LIBERAL EARMING5

Yom
Can 
Be 
^tfre
of

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

|__  — 43 Metai Sėkmingo Patarnavimo l —

KŽISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 411S Jos. M. Mroeris, Sec’y.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena por* aklų vtaaan gy 
venitfrul. Saugokit* j*K leladami 
Utegsamlnuotl j*e modernilkiaust* 
metodą, kurt* regėjimo mokai*, 

gali eutoiktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurte pašalto*

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

OPTOMETKMrTAI
1801 S< Asbland Avennr

Kampa* K-to* 
relefaM*: caval osig. ctooagc 

0n*0 VALAHDO8: 
Kaadte* a. m. iki 3:35 p. m

Tr«a*d tr Betoad 0:9* a. m 
iki T;M P. m.

TelefMM HEMloek 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Hestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkti, šeštad. 8:30 iki 9 JO vak. 

<Uhrn*Hi*>nlal* naša] anattaHinĄ.
Ofise TeL............... VTRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL 
Trečiad. ir 8ekm. tik susitariu*.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to.

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę — 
yra kilniu žmogių,

ir 
tu
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Dėl kurios priežasties žuvo Darius 
ir Girėnas

Priežodžiai

(LKFSB) Daugelis dar ir 
dabar įdomaujasi, dėl ku
rios priežasties žuvp Litūa- 
nica ir tebevartoja įvairius 
spėjimus. Lakūnų dešimt 
metų mirties sukaktuvių 
proga. galime prisiminti, 
kad Lietuvos vyriausybė bu
vo sudariusi specialią komi
siją ištyrimui nelaimės prie
žasčių. Komisiją sudarė pir
mininkas pulk. Gustaitis, 
nariai: maj. Reimontas, kap. 
Morkus ir ekspertas inž. 
maj. Gavelis. Po nuodugnių 
tyrinėjimų jie 1933 m. spa
lių mėnesyje paskelbė, kad 
lėktuvas nenukrito dėl sto
kos gazolino, nes net po ka
tastrofos jo buvo rasta ne
mažas kiekis bakuose.

Motorą išnagrinėjus me
chaniškų defektų nerasta, 
tačiau gazolino filtras ir 
karbiuratorius rasti gerokai 
užteršti alumino rūdžių, pri
sirinkusių iš alumininių ba
kų. Šis filtrų užteršimas ne
buvo pakankamas, kad mo
toras visiškai sustotų vei
kęs, bet galėjo sutrukdyti 
normalų motoro veikimą 
tiek, kad jis negalėjo veikti 
pilnais apsisukimais. Komi
sija nustatė tokias 
ir Girėno žuvimo 
bes:

Dariaus 
aplinky-

vai. Da- 
praskrido

kuris 
Pa- 
au- 
de-

i

“Liepos 16 d. 23 
rius ir Girėnas 
viršum Stargardo, kuris yra 
93 mylios tolumo nuo Ber
lyno ir. kiek buvo galima 
spėti iš balso, nuskrido šiau
rės rytų kryptimi. Bet čia

turėjo sutikti audringą orą 
su stipriu lietumi, 
siautė Danzigo rajone, 
kilti lakūnams aukščiau
droš sukliudė minėtas 
fektas, kuris neleido išplėsti 
reikalingo motoro galingu
mo. Smarkiai blaškant lėk
tuvą, filtro nešvarumai pro
tarpiais visai galėjo slopinti 
motoro veikimą. Lakūnai 
paskridę apie 50 anglų my
lių Kauno kryptimi, buvo 
priversti pasukti atgal ir 
skrido Berlyno link, ieško
dami vietos nusileisti. Padė
tis buvo kritiška, nes nak
ties metu rasti tinkamą nu
tūpti vietą buvo labai sun
ku, tuo labiau, kad apšvies
tą aerodromą buvo galima 
rasti tik Berlyne. Apie 15-20 
min. pirmos valandos nak
ties lakūnai buvo pastebėti 

j viršum Berlincheno,. kur jie * kai.
paleido šviesos raketas, ku
rių buvo pasiėmę 4. Įsitiki
nę, kad Berlichene nėra 
aerodromo, jie skrido toliau 
į pietų vakarus. 20 anglų 
mylių atstume nuo Berlin
cheno ir tik 62 mylios nuo 
Berlyno lakūnai, pastebėję 
ties Kuhdam’o kaimu švie
sesnę vietą ir norėdami pa
tirti, ar tai nėra tinkama 
vieta nusileisti, padarė la
bai žemą ratą, 
baigė tragiškai. Dėl labai 
blogo oro ir matomumo, 
tamsios miglotos nakties, 
nuovargio, jie pasisukimo 
metu palietė -aukštėliau iš-

(Nukelta į 4 pusi.)

kuris pasi-

i

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

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

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

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui, 
kauskaitė.

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

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

Kaip'tu elgiesi su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai-

M. Peč-

J

Į HELP \VANTĖJO VYRAI HELP AVANTED MOTERYS

4859 BROADWAY 
LONGBEACH 9172

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

Defense Fabrikas
Nori Tuojaus

Sheet metai pagelbininku. truckers. 
naktimis šlavėjų, be karo prievolės 
iki 60 metų amžiaus. Nereikia pri
tyrimo: $33.S0 iki $40.00 už 48 va
landų savaitę.

DOI.E REFRIGERATING CO.
5910 N. Pulaski.

“DRAUGAS” Hl±P WAN1KD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9488

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

VAUGHAN AND BUSHNEI.L
2114 CarroU Avė.

REIKIA DARBININKŲ
Painto ir vamišio dirbtuvėje; 50 
vai. darbo savaitėje. 60c į vai. 
pradžioje; pakėlimas algos po pir
mo mėnesio: laikas ir pusė už 
viršlaikį virš 40 vai. Matykit Mr. 
Husted.
BARRETT VARNISH CO.

1532 S. 5Otli. CT. CICERO. ILL.

VYRŲ
Reikia fabriko darbams. 

Ir nakties slaugių ir janitorių.
100% KARO DARBAS

LINDSAY and LINDSAY
4825 S. ROCKWELL

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO TEPSJU

AUTO MAZGOTOJŲ
NUOLATINIS. DIENOS DARBAS. 

Geriausios algos. Svarbi Pramonė.

UPTOWN MOTORS

PLASTIC 
MOLDERS

PATYRUSIU IR MOKINIU

Turret Lathe Operatorių
KARO DARBUI

PRADINE ALGA UŽ 60 VALANDŲ 
SAVAITĘ:

Dienomis—$70.70 su produkcijos 
bonusu:

Naktimis—$84.70 su produkcijos 
bonusu.

Turi mokėti sustatyti savo darbą. 
Puikios darbo sąlygos. Geros pro
gos pakilti. Bus ir po-karinio pas
tovumo.

VANDERCOOK & SONS
900 N. KILPATRICK

REIKIA
Ice pullers — Storage men — car 
icers. Nuolatinis darbas. Viršlaikis 
virš 40 valandų.

Kreipkitės Ice Dept.:
United Statės Cokl Storage Corp.

21 ui W. Pers h m g Rd.

BATU TAISYTOJAI
Nuo 20 iki 65m. amžiaus. Paieškoma 

Gera algų ir nuolatinis darbas.
S & N Sales Co.

565 W. Roosevelt Rd.

HELP WANTED — MOTKRYS

Merginos 
Moterys 

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

SCRENV MAŠINOS OPERATORIAI 
Warner - Swasey, prityrusių. 100% 
Defense darbas, gera transportacija 
su overtime dienomis ar naktimis. 
Matykite: Mr. Holther.
Nat’l Stamping aini Electric Work,s 

3212 W. Lake — Kedzie 2968

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

SKUROS DALYKAMS 
Gera alga. Overtime.

REIKIA IR NEPATYRUSIŲ 
MERGINŲ

P. J. KOHL AND CO.
215 W, Ohio—Sup. 1380

Merginos
FABRIKO DARBAMS 
100% KARO DARBAI 

Kreipkitės:
LINDSAY and LINDSAY

4825 S. ROCKWELL

MOTERYS 
IR MERGINOS

STOKIT Į
KOVĄ DABAR!

Patyrimas Nereikalingas
SVARBUS KARO DARBAI

Radio Darbas

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

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

I

AR KAS NORS RADO?'

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

4 Betų apartmentinis namas 
kampo 66-tos ir Fairfield Avė. 
derniški įrengimai su tabletop 
rangės, elektriniais šaldytuvais 
taip toliau. Kreipkitės prie savinin
ko telefonu: PROSPECT 3078.

ant 
Mo-
gas 

ir

Budriko Moderniška Krautuvą

DIDELIS
Pasirinkimas

A MODFRN COAI AND- 

NATIR FUtUKC STATION 
CANLCAD A LOCOMOTIVE 
TFNDIP. W!TH 24 TONS 
0F COAt AND 15,000 
SALIOMS 0FHATT!IU AS 
LITTLiASFOURMINUTiS.

I
'SOClATlON OF AMttlCAN tAtltOAOS (>•)

In 1942 AMttllCAN RAHROADS DZUVFRFD 

THF GRFATFST VOLU M. S OF FRFICHT IN 

KIŠTOM. AND TND IT FOR AN AVFRASF 

RtVtNUF 10MR THAN AT ANT TINI IN THF 

PAST 24 YtAK-USS THAN ONF CtNT FOR 

HAUUNS A TON OF FRUGHT ONl MILE.

Tkf fipst ust of tslfgraphv 
F OP DIPFCTING TfAIN OPtPATIONS 
OSCUPPFD IN N[W YORK STATI

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

VYRAMS 
100% 

KARO DARBAI

UŽSIDIRBSITE MOKINDAMIES 
PRADŽIOJE PO 70c 

PATYRUSIEMS PO 85c 
VIRŠLAIKIO 

100% KARO DARBAS 
HARRY DAVTES 
MOULDING CO. 
1428 N. Wells St.

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

PARSIDUODA vištų ūkis sų viena 
karve. 11 kiaulių, 400 vištų ir viš- 
tukų, 100 ančių, su 4 ar 5 akeriais 
žemės; ant geros gatvės: 
praeina pro ūkį: aptvertas; 
vigada. su 
pasta ta is: 
nuobodumo 
į mokėjimu, 
ant Ogden 
mylios už I.isle, 
šiuo adresu:

POŠKA,

geros gatvės: upelis 
ūkį; aptvertas; gera 

3 kambarių namuku ir 
parsiduoda priežastimi 
už $2,500.00 su mažu 

Ateikite pamatyti šj ūkį 
Avė. ir Fender Avė., 3 

III.; arba rašykite

Box 212, Li-le, Illinois

> f

Suknelių Prieinamomis
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

kailiniai, kailiukais papuoštais arba

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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.

I

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

Tel. Calumet 7287

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

%
4>\

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

Prie Darbų Kaipo:
TRUCKERS
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN .

- CHECKERS 
Ir Prie Kitų 

Bepatyrimo Darbų
Darbai randasi Clearing Distrikte 
(6500 South ir 2 blokai į vakarus 
nuo Cicero Avė.) su patraukiančia 
rata mokesties ir viršlaikio. Atneš
kit prirodymus pilietybes.

THE HALLICRAFTERS CO. 
6540 S. Lavergne

ARO WELDERS

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

------------- \

IRGI REIKIA

WELDER PAGELBININKŲ 
CHIPPERS 
SNAGGERS 

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

MAŠINŲ MOKINIŲ 
NEREIKIA PATYRIMO

Modemiškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla. Žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

I

Jei dirbate karo darbą, nesikreipkit.

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

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

Mill ir kitų 
darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine.

2100 S. 52nd AVĖ.—CICERO, ILL.

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patyrimas Nereikalinga. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetis Rubber)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers
48 iki 60 vai. savaitė.

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

J PIRKITE KARO BONUS!
k »

i

Lion Mfg. Corp. 
100% karo fabrikas 

REIKIA TUOJAUS 

Brovvn and Sharpe 
Set-up darbininkų 

Operatorių 
Ir mekanikų 

Toolšių išdirbėjų 
Tool cuttei-grinders 

Cutter & flat tool 
Grinders 

Inspectors 
irgi 

Neišlavintų Vyrų 
abelniems mašinšapės 

darbams mūsų švariame 
moderniškai įrengtame 

fabrike.
KREIPKITĖS TUOJAUS:
LION MFG. CORP.

2640 BELMONT

Gyvenanturii West Sidėje ar 
Northvvest Sidėje • pageidaujami 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS

CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage

J29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. j 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.

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

Matykite: M r. Kavoras
ARAGCN BALLP.OOM

Lawrence and Broadwav

2700 VEST — 3200 NORTH.”

Elektrikinių motorų taisytojo :r pa- 
gelbininko — irgi mašinisto ar ma
šinisto pagalbininko svarbiam karo 
darbui. Gera alga su ligos apdrauda 
veltui.
Tlier Electric and Machine \Vorks

17 So. Jeffcrson.

Esate Patenkinti?
Ar Dirbate?
HIBBARD’S

IEŠKO

VYRŲ
STOCKROOME
SHIPPINGROOME

IŠKRAUTI VEŽIMUS
ABELNIEMS STOCKROOM
DARBAMS

VIRŠLAIKIS VIRŠ 40 VALANDŲ
NEREIKIA PRITYRIMO IR BET

KURIO AMŽIAUS.

Nuolatinis darbas. Progos pakilti. 
Bus po-karinis darbas.

KREIPKITĖS:

Hibbard, Spencer,
Bartlett & Co.

211 E. North Water St.

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAS

Su nemažiau 5 metų prityrimu. 
Nuolatinis darbas jei tiksi.

THE AMERICAN PERFORATOR 
COMPANY

625 W. Jackson—Hay. 1730

MERGINOS
PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

MERGINŲ — MOTERŲ
SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
55 centai $ valandą Dradžiai 

Patvrimo nereikia 
Mes išlavinsime kaipo: 

Armature Winders 
SOLDERERS 

TESTERS 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

SHOTVVELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

MOTERYS
SVARBIAM APSAUGOS

FRACTIONAL MOTORS CO. 
1501 N. Halsted

MERGINOS 
MOTERYS

PROGRAMUI
ŠIAURĖS VAKARUOSE

VEITERKOS . .
55 centai į vai.; laikas ir pusė už 
virš 40 vai.; dvigubai sekmadie
niais; ir už daug virškdkio. Pro
gos pakilti. Uniformos pristato
mos ir plaunamos veltui. Apsigy
venimas dykai. Kreipkitės:

OLYMPIC COMMISSARY
302 S. CANAL

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

Malonios darbo sąlygos. Poilsio 
laikotarpiai, bonai. veltui apdrauda 
ir ligoninės priežiūra.
Jei dabar dirbate prie Defense 

darbų. neatsišaukite.
Mašinų ir Assembly Darbai dabar 

Atneškit Gimimo Liudijimą 
Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crysfal Co.
1841 W. Carroll Avė.

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:80 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

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

Prityrimo nereikia;
Lengvas darbas.

Gražiame, šviesiame fabrike
SVARBUS KARO DARBAS

Atsineškite gimimo liūdy|nus

Majestic Radio
& Television Corp.

2600 W. 50th ST.
Atidaryta kasdien 8 vai. ryte

______ iki 5 vai. vakare.
Reikia moter.ų. ofisų išvalymui. Pa
geidaujam tų kurios arti gyvena.

Kreipkitės
Many Klane Co.

pirmadienį:
3414 W. 48th PI.

OPERATORES
Patyrusios prie siuvimo moteriškų 

drabužių.
Kreipkitės tuojaus: 

Greenstein Dress Co.
325 West Jackson Blvd.

VYRAI IR MOTERYS

PANTRY MERGINĘ
Prityrusių rengime saladu; reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
JACGUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

REIKIA
Vyrų ir Moterų 

Apvalymo darbui 
Naktimis 

Pilnam ar trumpam laikui 
Duosni alga

HARRIS TRUST
AND SAVINGS RANR

115 W. MONROE—ROOM 814
TARNAITES IR 

VALYMUI MOTERYS
TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims au šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystes. Atsišau
kite prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. tVabasii

PIRKITE KARO BONUS!

Split by PDF Splitter



I

I DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, Šeštadienis, liepos 24, 1943

DRAUGAS
TIIE LITHUANIAN DAILY FRIEND

B34 South Oakley Avė. Chicago. IlUnois
Published Daily, except Sundays

A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metjj — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c._ Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma  ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, :r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, m 
Under the Act of March 3, 1879-

Mažosios tautos tari būti laisvos
SPAUDOS BALSAI APIE LIETUVĄ

Mūsų tėvų kraštas — Lietuva, kuriai jos didieji kai
mynai — Rusija ir Vokietija tiek daug kraujo nuliejo, 
kuri ir dabar nacių skaudžiai yra plakama. Amerikoje 
vis daugiau simpatijų ir moralinės paramos susilaukia. 
Įtakingoji Amerikos spauda ėmė rodyti neabejotiną 
Lietuvai palankumą.

Šią savaitę Chicagos lietuvius džiugino didžiųjų dien
raščių: Herald-American ir Daily Tribūne šaunūs edi- 
torialai, kuriuose aiškiai, stipriai ir griežtai pasaky:ą. 
kad Lietuva turi būti atsteigta laisva ir nepriklauso
ma respublika, nes to teisingumas reikalauja ir dėl 
to Jungtinės Amerikos Valstybės kariauja.

LIETUVA IR KATALIKIŠKOJI SPAUDA
Didelės įtakos į pasauliškąją spaudą ir į visą šio 

krašto gyvenimą daro anglų kalba leidžiamoji kata
likiškoji spauda, kuri ypatingą palankumą rodo didžių
jų kaimynų skriaudžiamai lietuvių tautai. Puikūs ka
talikiškieji laikraščiai ir žurnalai dažnai primena ir 
šio krašto vyriausybei ir visiems sąjungininkams, kad 
po šio karo, pertvarkant sugriautą Europos gyvenimą, 
ir Lietuva būtų atstatyta laisva ir nepriklausoma val
stybe, ir jai pritaikant Atlanto čarterio ir Vašingtono 
deklaracijos dėsnius.
BALTIJOS VALSTYBIŲ V AIDMUO

Šiuo tarpu norime atkreipti savo skaitytojų dėmesį 
į žurnalą • The Sign” (national catholic magazine), ku
rį leidžia Tėvai Pasionistai Union City, N. J. Šis žur
nalas ir savo turiniu ir teknišku atžvilgiu yra vienas 
iš geriausių Amerikoj.

Liepos mėnesio laidoj, viršelyje, pastebėjome ant
raštę — “The Baltic Statės-’ — Campbell. Pirmoje žur
nalo vietoje įdėtas p. Francis Stuart Campbeli penkių 
puslapių straipsnis iliustruotas gražiais vaizdais iš tų 
trijų tautų gyvenimo.

Autorius savo tikrai rimtą rašinį pradeoa .primini
mu, jog Baltijos valstybių ateitis šiandien yra, viena 
iš rimčiausių politinių problemų. Rimčiau galvojan- 
tieji amerikiečiai šią problemą laiką svarbiu išmėgi
nimu to, kaip galės veikti realiniame gyvenime Atlan
to Čarteris. Sovietų Rusija, kuri nepritarusi Keturioms 
Laisvėms, siekia tuos kraštus pasiglemžti.

Autorius, puikiai atsako bolševikų propagandistams, 
kurie stengiasi pasauliui įkalbėti, kad Baltijos valsty
bių nepriklausomybė, tai buvęs “Vokietijos imperia
lizmo padarinys”, siekęs “apvogti’’ Rusiją ir užkirsti 
jai kelią į Baltijos jūras.
GRIAUNA MAŽŲJŲ TAUTŲ PRIEŠŲ 
“ARGUMENTUS”

Tarp kitų dalykų, p. Campbell vykusiai atsako ir 
tiems, kurie didžiausią nesąmonę skelbia pasauliui, 
tvirtindami, kad Baltijos valstybės turi būti eliminuo
tos todėl, kad užtikrinti saugumą Sovietų Rusijai.

Net keista, sako p. Campbell, kad Rusija, kuri uži
ma štštą pasaulio dalį, turi bijoti mažyčių valstybėlių. 

“Tiems, kurie priešinasi Baltijos valstybėms, kaipo 
“buferinėms valstybėms’, turi būti nurodyta, kad 
kiekviena maža valstybė yra ‘buferinė valstybė ir tai 
būtų didžiausias kriminalas paneigti teisę tų ta .tų 
ekzistencijai. Kultūriniu ir intelektualiniu atžvilgiu 
Europa būtų žymiai biednesnė be tokių valstybių, 
kaip Olandija, Šveicarija, Danija ir Belgija, kurios 
yra mažesnės negu Baltijos valstybės. Nė vienas ge
ras europietis nenorėtų eliminuoti tų mažų kraštų, 
kurie taip dažnai davė daugiau laisvės individualinių 
asmenybių išugdymui, negu duodama milžiniškų mi- 
lita rišliau u valstybių ”

Čia yra pasakyta labai daug teisybės. Ir mes nuo
širdžiai džiaugiamės. kad yra Amerikoje mokslo vyrų, 

politikų, rašytojų-laikraštininkų, kurie tą teisybę atvi
rai ir aiškiai pasako.
MAŽŲJŲ TAUTŲ LAISVĖ, ATEITIES KERTINIS 
AKMUO

Rašytojas p. Campbell vaizdžiai ir gana išsamiai ra
šo apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, liesdamas jų istori
ją ir ypač džiaugiasi jų milžiniška pažanga, kokią jos 
padarė, gyvendamos laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu (1918 — 1940 m.).

Jis primena, kad keturioliktame šimtmetyje Lietu
vos valstybė buvusi taip didelė, kaip Prancūzija. Kai 
Lietuva buvo nepriklausoma po pirmojo pasaulinio ka
ro, per kelioliką metų savo laikinąją sostinę Kauną iš 
paprasčiausio rusų valdymo laikais miestelio pavertė 
patraukliu kultūriniu ir politiniu centru.

Ir apie kitas Baltijos tautų gyvenimo sritis “The 
Sign” bendradarbis plačiai rašo, tačiau apie tai mes 
užsiminsime kita proga. Rašinys taip užbaigiamas;

“ Mažųjų tautų integritetas ateityje bus Europos 
kertinis akmuo ir rodys kokiu nuoširdumu Jungtinės 
Tautos viešai išpažino savo idealus. Tokia Europa, 
kurioj tik milžiniškos tautos teturi teisę gyveati, iš
sižadės savo genijaus ir pačią sielą paves šėtonui.”

Rodomu spaudos palankumu Lietuvai nereiktų pa
sitenkinti tik laikinai tuo pasidžiaugus. Mūsų pareiga 
padėkoti ir laikraščiams ir rašytojams. Be to, reikia 
padidinti pačių lietuvių pastangas pavergtai Lietuvai 
išlaisvinti.

Sicilijos sostinę paėmus
Šaunioji Amerikos kariuomenė jau įžygiavo į Sicili

jos sostinę — Palermo. Italijos kariuomene, kiek pa
jėgdama, neša savo kudašių, bėga.

Palermos paėmimas yra svarbus dalykas keliais at
žvilgiais. Tai yra didžiausias salos miestas, normaliais 
laikais turįs virš trijų šimtų tūkstančių gyventojų. Jis 
yra svarbioj strateginėj vietoj. Jį paėmus, susidaro 
galimumai tuoj perkirsti per pusę visą salą ir pagrei
tinti laimėjimą. Palermos kritimas neigiamai paveiks ir 
į Sicilijos gyventojų, ir į italų kariuomenės, ir, paga
liau, į visos Italijos žmonių nuotaiką.

Catania yra antras didžiausias Sicilijos miestas, ku
ris bet kurią valandą sąjungininkų bus užimtas. Taip 
įvykus, sąjungininkų žygiai Sicilijoj netrukus bus už
baigti ir todėl galima bus tikėti senatoriaus Scott Lucas 
šiomis dienomis pasakytiems žodžiams, kaa sąjungi
ninkai po dešimts dienų jau bus Italijoj, Kuri greit 
pasiduosianti.

Tuo būdu fašistai ir naciai Sicilijoj bus greičiau su
triuškinti, negu patys santarvininkų vadai manė ir 
tikėjosi.

Svarbus ir rinitas reikalas
Prieš pora savaičių J. E. arkivyskupas Samuel A. 

Stritch, besikalbėdamas su Chicagos lietuviais klebo
nais, išreiškė pageidavimą, kad lietuviai įsisteigtų čia 
savo berniukams aukštesnę mokyklą. Kiek girdėjome, 
arkivyskupas pasitikįs, kad šiuo svarbiu relRalu imsis 
rūpintis Tėvų Marijonų kongregacija, kuri šiemet mi
ni 30 metų įsisteigimo (provincijos) Amerikoj sukakti.

Malonu konstatuoti, kad Chicagos lietuvių kunigai 
šiai arkivyskupo iškeltai minčiai mielai pritaria ir sa
vo paramą žada. Pritars tam, be jokio abejojimo, ir 
visa patrijotiškoji lietuvių visuomenė.

Reikia, tad, laukti, kad šiam darbui planai bus da
bar pradėta daryti, o po karo sumanymas visa pilnu
ma realizuoti. Reikalas svarbus ir rimtas. Svarstykime.

1922 m. liepos 28 d. Jungtinės Amerikos Valstybės 
formaliai ir besąlyginiai pripažino nepriklausomą Lie
tuvos valstybę ir de facto ir de jure. Šis aktas Lietu
ves valstybei davė labai stiprų pagrindą, kuris ir šian
dieninėse lietuvių tautos kovose dėl laisvės ir nepri
klausomybės labai svarbų vaidmenį, vaidina.

SPAUDOS APŽVALGA
..................... ... i. . l ....

Jie tik Stalinu tėra patenkinti
“Darbininkas” pastebi:

“Beje, komunistai nepatenkinti, kad Amerikos ka
ro vadovybė pasiuntė Rickenbackerį į Maskvą. Jie 
sako. “Buvo klaida jį siųsti į Maskvą”. Kodėl klaida? 
Kas geriau žino ką siųsti: Amerikos karo vadovybė, 
ar komunistai?

“Ar kada nors girdėjote iš komunistų, ar kada 
nors skaitėte komunistų laikraščiuose, kad jie būtų 
nepatenkinti Stalino politika ar karo vedimu Rusi
joj? Niekados. Tačiau prie Amerikos ir Anglijos vy
riausybių ir karo vadovybių jie dažnai kimba, kaip 
parazitai, kad kokiu nors būdu sudrumsčlus gyven
tojų ramybę, ir sukėlus nepasitikėjimą.”

»IB

NOMINUOTAS VYSKUPU

Kunigas James Peter Da- 
vis, šv. Patriko bažnyčios 
klebonas, Bisbee, Ariz., bu
vęs Tucson diecezijos kan
celiarijos sekretorius, nomi
nuotas vyskupu San Juan, 
Puerto Rico. Nominuotas 
vyskupas yra gimęs Hough- 
ton, Mich.

Šiek tiek skaitmenų 
iš Lietuvos gyvenimo

Lietuva per 20 nepriklau
somybės metų buvo pada
riusi neginčijamo progreso 
veik visose gyvenimo srity
se. To progreso negali gin
čyti niekas, kas rimtai, be
šališkai tyrinėjo Lietuvos 
gyvenimą. - Paminėsime fik 
keletą davinių, kurie rodo, 
kad nepriklausomybė yra 
naudinga tautai.
ŽEMĖS REFORMA

Steigiamasis Seimas pri
ėmė žemės reformos įstaty
mą, pagal kurį stambieji 
Lietuvos dvarai duvo su
skaldyti ir išdalyti beže
miams ir mažažemiams. 
700.000 hektarų žemės buvo 
išdalinta 34.925 naujaku
riams ir 25,576 mažaže- 
miąms.

GARSUSIS FILMU MIES1
Iš Los Angeles centro yra 

apie 8 ar 10 mylių iki Holly- 
wood. Hollywood yra Los 
Angeles priemiestis arba 
Los Angeles miesto dalis. 
Hollywood nėra koksai ten 
ypatingas miestas ar vieta, 
yra taip pat paprastas mies
tas ir viskas, kaip ir visur. 
Taip, toje apylinkėje yra 
daugiausiai krutamųjų pa
veikslų studijų, bet jų nie
kas negali pamatyti. Tos 
studijos yra paprastai di
deli namai ir visa apylinkė 
apmūryta su aukšta tvora, 
per kurią nieko negalima 
matyti, kas ten ką veikia 
viduje. Į studijų vidų nieko 
neįleidžia, o jei kas ir įeitų 
su kokiu pakvietimu irgi

ŠVIETIMAS
Kitas didelis darbas, at

liktas nepriklausomybės me
tais, buvo švietimą®. Paly
ginimui paimkime mokyklų 
skaičių 1913, 1919 ir 1939 
metais.

1913 metais Lietuvoje bu
vo 875 pradžios mokyklos 
su 1,022 mokytojais ir 51,- 
221 mokinių.

1919 metais pradžios mo
kyklų buvo 1,036 su 1,232 
mokytojais ir 45,540 moki
nių.

1939 metais pradžios mo- 
■ kyklų. buyo 2,335,, mokytojų- 
jose buvo 5,578. ir 298,429 
mokiniai.

Padaryta pažanga ir aukš 
tesniame moksle. 1919 me
tais vidurinių mokyklų bu
vo 38 su 9,213 mokinių, o 
1939 metais vidurinių mo
kyklų buvo 235 su 32,342 
mokiniais.

Prie ruskio Lietuva netu
rėjo jokio universiteto ar 
aukštosios mokyklos, o 1939 
metais buvo 6 aukštosios 
mokyklos su 3.924 studen
tais.

nieko nepamatytų, nes jis 
gali tik parodyti vieną kokį 
departmentą , kuriame jis 
ar ji dirba, o daugiau nie
ko. Tuo būdu ten nieko ge
ro ar ypatingo negalima pa
matyti.

Paprastas miestas ir vis
kas.

Hollywoode ir apylinkėse 
daug aktorių gyvenimo gra
žių namų, bet daugumoje 
yra išmėtyti po visas pato
gesnes vietas, kad sunku jas 
apeiti ar apvažiuoti. Reikia 
daug laiko ir nemažai lėšų. 
Yra dar, taip vadinamas, 
“Hollywood Centras” kiek 
toliau nuo paties Hollywood, 
į vakarus ir į kalnus. Ten 
yra viena kita studija ir 
keletas viešbučių, į kariuos 
sueina tos apylinkės akto
riai. Gali ten eiti ir svečiai 
į jų “uliavojimo” vakarus, 
bet jei neturėsi pažįstamo ir 
ten tik ištolo pasižiūrėsi 
kaip ten ūžiama. Bet, jei 
norėsi su aktoriais susipa
žinti, tai turėkite daug pi
nigų kišenėje.

Yra gražesnių apylinkių, 
kaip Hollywcoda8. Beverly 
Hills ir kiti. Iš Los Angeles 
iki Meksikos sienos yra 142 
mylios. Iki San Franeisco 
yri 418 mylių. Tai tiek apie 
Los Angeles. Jei kam tai 

.įdomu, ^įtą .kaętą ką kitą 
parašysiu. < J. K. M.

DARIAUS-GIRĖNO 
ŽUVIMO PRIEŽSTYS
(Tęsinys iš 3 pusi.) 

kilusias medžių viršūnes ir 
lėktuvas visu smarkumu 
krisdamas į medžius, nuėjo 
žemyn. Reikia atmesti kata
strofos priežastį, kad lakū
nai pašauti.” Paskutinį savo 
tvirtinimą komisija paremia 
tuo, kad jokių pašovimo 
ženklų nei lakūnų kūnuose, 
nei lėktuve nerasta.

ARKIVYSKUPO SPELLMANO KELIONĖ VIDURIO RYTUOSE

Arkivyskupas Francis J. Spellman, New York, Jungtinių Amerikos Valstybių gink
luotų jėgų kariškas vikaras, nusifotografavęs su apaštališka delegacija Cairo (viršu
tinis paveikslas). Su juo iš kairės į dešinę arkivyskupas Cirrilo Resk, Patriarch Coun- 
selor ir prezidentes Melchite Tribunclo; kun. Hamman, Syrian eurate; Jo Malonybė 
Cyril IX Maghabghab, Antijochijos patriarkaa melehite apeigų; Rev. Isaac Ghattas, 
katalikų koptų generalinis vikaras; arkivyskupas Clement M. Maccache, patriarchalia 
vikaras Syrijoa katalikų Egipte, žemutinis pa veikslą® kairėje rod^ arkivyskupą Spell
man su vyskupu Gawhna; lenkų kariuomenės kapelionas. Dešinėje arkivyskupas Spali- 
man laiko šv Mišias lenkiu kareiviams Vidurio Rytuose.

Split by PDF Splitter



šeštadienis, liepos 24, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS i

hk JGHN O -J

SvKORA
GIRDĖT WAUKEGAN'E

PARENGIMAS
Užkviečiame į parapijos

: pįkniką
Šv. Baltramiejaus parapi

ja turės užbaigimo pikniką 
liepos 25 dieną prie Lietuvių 
Auditorijos puikiame darže.

i Piknikas prasidės pirmą va- 
. landą po pietų. Bus skanių

. .$14,000* i_• • .valg.ų ir gardžių gėrimų. 
Bus ir visokių žaislų. Kle
bonas kun. Cužauskis kvie-

k r. a u r u k

2411 South 52nd Avenue
PHONE — CICERO 453-

Siūlo Aunu? Ypatingų Bargenų. 
SuUtupykUe iiuigų! bk u bėkit*-! 

Pirkite šiandien!

CICERO NUOSAVYBĖS
4818 W. 23rd St.. 5 ir 5 kb...$7,000 
1905 S. 56th Ct., 6, 6 ir 5 

kamb.. mur...........................
1801 S. 49th Avė., kamp.,

6 ir 6 Kalu m., meu.... 
5338 W. 25th St.. 4 ir 5

kamb.. med............................... $4,800
5036 W. 13th St., 6 fl.,

IUU1 U** U.. . w ........
1417 S. Lombard Aye.,

mw. auw x MUo-lo*.!
5439 W. 25th JI.. 4 ir 4 

kamb.. med................................ $4,500
3223 S. 49th Avė. 4 fl.. med.. .$4.200 
5405 W. 23rd St., 2 fl.. mūr., $l<90u 
1434 S 49th Court, mūr.

krautuvė ir 3 fl.....................
3138 S. 55<h Avė., 5 kamb. 

mūr. bungalo* .................
1836 S. 49th Avė. kamp.,

6 fletų. mūr..........................
5036 W. 24th PI.. 6 ir 6 

kamb.. mūr...............................
1829 S. 56th Ct.. 5 kamb. 

mūr bungalow ,.. ... ........... $9.600
5214 W. 25th PI.. 2 fl., mūr., $7.500 
N. W kamp. 61st Avė. ir

19th St., lctas 45x125.............$2.550
5404 W. 24th St.. 4 kamb.

medinis namas ..................... $4.950
6115 W. Cermak Rd.. mūr.

biznio nuosavybė ............ $15,900
S. W. kamp. 49th Avė. Ir

16th St.. lotas 30X125.............$1,500
Cermak Rd., netoli 52nd Avė.,

biznio lotas, 52x20 
2230 S.

kamb., mūr............................... $9.000
NUOSAVYBĖS BERWYNE

7117 W. 34th St., kamp.,
8 kamb., med.......................... $7,500

3102 S. H ome Avė., 7 kamb.
Stucco narnas ..................... $8,900

1240 S. Euclid Avė., 5 kamb.
stucco namas .......................... $6.400

1441 S. Harvcy Avė., 3 fl...$7,55j 
6638 W. 26th Su, mūr. biznio 

nuosavybė .......................... $$7,600
1320 S. Ciarence Avė., 4 ir 4

kamb., mūr................................ $7,400
2225 S. Oak Park Avė, mūr.
namas. 13 kamb.................. Gera
S. W. k p. Ogden ir Clarence

Avės., kamp. lotas, 45 pėdos 
palei gatvę ..........................

6304 W 26th St., mūr. biznio 
nuosavybė ...............................

2341 S. Kenilworth Avė.,
9 kamb., mūr. ...,............

6619 vV. „4 iii .->t.. 7 kamb.
namas - ..,..........................

N-. E. kamp. 26th St. ir Gun- 
derson Avė., kamp. lotas — 
66x125 pėdų .......................... $3,300

N. W. kamp. Clarence Avė. 
ir 25th St.. kamp, lotas — 
27x125 pėdu .......................... $1,200

NUOSAVYBĖS CHICAGOJE
4019 W. 24th PI.. 5 ir 5 kb... $5,600 
1301 S. Kariov Avė.. k>autuyė -•

3
3147 S. 

medinis namelis .................
2338 S. Christiana Avė., 5 ir

6 kamb.,
93o N.

kamb..
1250 S.

kamb.,
5807 W.

biznio
2003 Allport St. 
1025 W. 51st !

tuvė ir 7 fletai ...............
2329 S. Sacramento Avė.,

4 ir 4 kamb., mūr...............$5,500
14 N. Bishop St., 15 kaanb.

mūr. burao narna.................. $9,600
4116 W. 24tb PI., 4 ir 4

kamb 
2102 W.

mūrinis 
2111 S.

fletų,
1649 S. 

kambarių.
2318 W. 19th St, 3 fl., mūr.
1905 Rubie St., 4 fl t i. . . . 
1853 S. Sawyer Avė., 5 

kambarių, mūr ....
4149 W. 26th St., biznio 

nuosavybė . ._......................
2645 W. 

kamb..
2107 S. 

bznio nuosavybė 
3028 S.

4 kambariai ..........................
1414 W. Monroe St.. 10 kamb.

mūr. burdo namas ............
2427 S. Avers Avė.. 4 ir 4 

kamb., mūr...............................
1 363 W. I otomac Avė., 6 fl. 

mūrinis ....................................
2011 W. Cermak Rd.. 6 fletų 

mūrinis
N. W .,—-------

St., kamp. lotas. 68x125.... $2.30® 
1244 N.

fletų.
251’8 S.

kamb., 
1423 S.

7 kamb., 
5136 S. f 

mūrinis
4456 W. 

nuosavybė ...................
2023 W. 19th St.. ‘ fl.. 
2223-5 S. Wood St. 6 fletų 

mūrinis ...................................
2004 S. Albanv Avė.. 3 fl'tų

mūrinis ...................................
2333 8. Kedzie Avė., mūr. 

biznio nuosavybė .................
Farrasrut. Avė., netoli Cali- 

California Avė. lotas — 
66x12 5 ................................. •

217 N. lx-aming'on Avė. 5 
mūrinis .................

Fennville. Michigan 
ūkis ...................... .

WiUnini?ton. UI-. 8 kamb. 
rnezlinis namas .................

Hollywood, III., lotas
118x297 ............ ..........

Palos Park. III.. 4 kamb. 
medinis namelis .............. ..

Oak Park. III . mūr. biznio 
nuosavybė ........................

Riversido. III 5 ir 6 kamb.

ir

$26,ŠOU

J .$10.750 &a vįsus Waukegano lietu
vius atsilankyti į šį pikniką, 
nes visas pelnas eina para 
pijos reikalams ir tą vaka
rą išleis dovanas, kurias 
žmonės buvo nusipirkę ant 
knygučių.

$6.700

$6.300

$8,500

5<«h Avė., 5 ir 5 
mūr.

$12,000

kaina i

$4.50'.'

$4.750

$16,5041

$10,750

lietai ..........................
Eawndale Avė., 4 kb.

mūr.......................
Aio.-art bt., 4 ir 4

mūr...............................
Kedvale Avė., 4 ir 4 

med...............................
Division St., mūr.
nuosavybė ............. $10.500

2. 4 fl . mur.. . $.,,6vo 
St., mūr. K.au-

$13,900

$2,400

$3.300

$6,000

Jis suorganizavo iš jau
nų vyrukų basebaii tymą, 
įtaisė jiems kepuraites ir 
yra patenkintas, kad berniu
kai smagiai sau žaidžia.

i
Jis jiems padeda dabar iri 

toliau padės, kad iš jų tar- ’ 
po išaugtų basebolo čempi- 
jonų. Prie tymo priklausan
čių berniuko amžius nuo 12 
iki 16 metų.

Šv. Onos šventė

Šv. Onos draugija eis in 
corpcre į bažnyčią išklausy
ti šv. Mišių liepas 25 dieną, 
10:30 vai., pagerbti savo pa
tranką. ši draugija yra ne
labai sena, bet turi suvirs 
200 narių ir yra daug pasi
darbavus parapijos reika
lams. šia proga noriu pa
gerbti sekančias šv. Onos 
dr-jos nares: Oną Rumšienę, 
raštininkė; Oną Jankauskie
nę, kasierka, ir Oną Baro
nienę. finansų rast, pagelbi- 
ninkė. Taipgi ir visas na
res. Visos narės malonėkite 
susirinkti prie 
valandą ryto.

Ši draugija 
Priima naujas
Moterys arba meragitės, ku
rios norite prisirašyti į šią 
draugiją, nesigailėsite prisi
rašę. Draugija laiko savo 
susirink mus pirmą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje.

Yra dar kelios Onytės, 
kurios nepriklauso prie šv. 
Onos draugijos. Noriu lin
kėti joms linksmiausių var
duvių: Ona Sutkus, Ona žy
lius ir Ona Lulis.I

mokyklos 10

veda vajų, 
nares dykai.

Mirė K. Burba
Liepos 17 d. mirė Kazi

mieras Petras Burba, Sr., 
sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Mirė Šv. Teresės ligoninėj. 
Kazimieras buvo vienas iš 
dievobaimingų žmonių. Jis 
pildė savo tikėjimą kaipo 
geriausias katalika*. Kas
dien lankėsi šv. Mišių klau
syti ir kas mėnesį priimda
vo šv. Komuniją. Dievas da
vė lengvą mirtį: priėmė šv. 
Sakramentus į savo širdį ir 
užmerkė savo akeles. Kazi
mieras yra atvažiavęs iš 
Lietuvos jau apie 43 metus. 
Jis buvo direktorius Lietu
vių spulkcs ir Lietuvių ko
operatyvo ir priklausė prie 
visų katalikiškų draugijų. 
Kūnas buvo pašarvotas jo 
namuose. 914 Prescott St. ir 
buvo atlydėtas liepos 20 d. 
į Šv. Baltramiejaus bažny
čią. Kun. J. čužauskas su 
kun. A. Kiškūnu laikė iškil
mingas pamaldas. Klebon-as 
labai gražų pamokslą pasa
kė.

IŠGELBĖTI KAI HELENA PASKENDO

i

"DRAUGAS ACME PIIOTO

Išgelbėti iš U. S. kruzerio Helena, kuri paskendo laike 
Kula įlankoj mūšio, pripildė naikintuvo denį. Naikiniu- 
vas juos išgelbėjo ir artėja prie kruzerio šono neįvardy
tame Pacifiko uoste, kur jie išlaipinami j kruzerį. Virš 
400 oficierių ir vyrų buvo išgelbėta.

Gabus karys

IŠ ROCKFORDO PADANGES
Moterų Sąjungos 9 kuo- kad geriau, rodos, ir nebe- 

pos didelis piknikas bus 
liepos 25 d. Birutės parke. 
Atsilankiusieji bus vaišina
mi visokiausiais skanumy
nais.

Ši kuopa, kaip žinote, vi
sada maloniai priima sve
telius.

Vietinė Lietuvių R. K. Su- 
sivienymo Amerikoj 137 kp. 
yra viena iš veikliausių vie
netų Rockforde. Liepos 11 
d. jos rengtas piknikas taip 
šauniai pavyko, kad komi
sijos narys S. Kasputis, iš
duodamas raportą būsima
me kuopos susirinkime, ža
da visus nustebinti.

Liepos 18 d. buvęs para
pijos piknikas taip pavyko,

I

reikėjo. Visą tvarką gerai 
vedė parapijos trustistas J. 
Milašis. Sunkiai dirbo M. 
Sautelas. Klebonas kun. K. 
Juozaitis džiaugėsi turėda
mas gerus darbininkus.

J
Prieš keletą savaičių ap

sivedė Juozas Rupšis su Edą 
Wood. Šliūbą davė kun. K. 
Juozaitis, šaunios vestuvės 
buvo pas jaunojo tėvus.

Neseniai mūsų koloniją 
aplankė Mandravickas iš 
Kenošos. Lankėsi su žmona 
ir dukterim. Aplankė savo 
draugus Enenus ir Grem- 
tus. Kadangi jis yra uo’us 
katalikiškos spaudos platin
tojas, ir rockfordiečius ra
gino tą darbą dirbti.

PRANEŠI M AS
★

*

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

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

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

Wsujkegan, UL — Trum
pam laikui aplankė savo mo
tinėlę ir artim(ur| gimines 
Pvt. Kaymondas R. Daujo
tas ir tuo saviškiams pada
rė surprizą. Jau per keletą 
mėnesių buvo nematęs sa
vo mamytės ir broliukų.

★

PIRKIME DAUGIAU U. S. KARO BONŲ ’

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

Mirusi prieš 70 metų, 
dar tebegyvena

DubUn. — 84 metų am
žiaus Sesuo De’phir.c de St. 
Paul, neseniai m'nėjo savo

i vienuolininio gyvenimo 60 
metų jubiliejų. Kada jinai 
buvo tik 14 metų mergaitė, 
ją vienu atveju palaikė ne- 

Jis į U. S, kariuomenę į- gyVą įr graban įdėjo.
stojo šių metų pradžioj. Pir
mąsias karo pratybas bai
gė su i 
fornijos stovykloj, 
perkeltas į inžinierių kor
pusą Stanford universitetan,

, o iš ten į Purdue uni-

i 
(

t

$2.700

$2.3 >0

32nd F1-. 5 fletų

Hardinę Avė., 4 
mūrinis .................
Troy SU, 5 ir 6 

mūr..................

$6,500

$7,100

$»,5OO

$8.100 
$3,206 

. $3.400 
ir 5
.. $4,900

24th PI. 5 ir 6 
mūr. .......................

I'ulaski Rd., mūi.

Kennrth Avė.. 4 ir

$11.600

$4,200

$6.500

$5,200

$4.000

$7.5<>O

$5,200

l

Velionis paliko iabai di
delę šeimyną: mylimą žmo 
ną ir sekančius sūnelius ir 
dukreles: Feliksą, Kazimie
rą, Antaną, Domininką ir 
Pranciškų; dukteris Oną 
Dočienę (gyvena Toledo, O.), 
Eleonorą Mugerdichian ir įaj 
Geraldiną. Brolį Feliksą, pus j vereįtetą Ind ’Prieš tai jis 
brolį Igną ir vieną pusse
serę Oną Valančius ir 
nūkų.

Sesuo pasakoja k?ip viena 
medaliu vienoj Kali- jos-os sesučių norėdama dar 

Vėliau kartą mirusią sesutę pama
tyti atidarė grabą. Pastebė
ta gyvybės ženklai. Laido
tuvės buvo atidėtos. Sesuo 
dar ir dabar gyvena.

kamp. Koun ir 68th
$S.7oo

Maplewoo<i Avė.. 6
ui ūiini* ..................... $l#,800
NVhipple St, 4 ir 4 

mūr................................
Christiana Avė.. 6 ir 

mūr..........................
I>ani< n Avė, 3 fl..

16<h St.. mūr. biznio

$3.700

$4.000

$!»,70«

$1 o.700 
mūr.. . $6,500

$7.700

12 a

Kibartai šventė sukaktį

$10.500

$6.500 .

$3.500 
n.
$10.500

40 ak.
$l.7oo

$5,300

Marijona ir Adolphas Ki
bartai buvo labai nudžiugin
ti liepos 18 dieną. Jie buvo 
pagerbti 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. | 
Jie tuos 25 metus labai gra
žiai praleido ir užaugino 
vieną sūnelį, kuris yra Dė
dės Šamo kariuomenėj. 
Adolphas d’rba valgomų 
daiktų krautuvėj, o Marijo
na dirba Great Lakęs.

Šią gražią puotą surengė 
jiems jos geros sesutės Ona 
Baronienė ir Magdalena 
Butkus. Sesutėms padėjo 
Ona Stanukienė. Sukivesta 
daug draugių, kas Kibartus 
labai džiugino. O labiausiai 
nudžiugino ne tik Kibartus, 
bet ir visus svečius — tai 
rekordas, kurį sūnelis Ray- 
mondas buvo padaręs ir pri
siuntęs savo brangiai tetu
lei. Rekorde jis išreiškė 
vo linkėjimus brangiam 
veliui.

Išlydėti į kariuomenę
Sekančios šeimynos 

do liepos 20 d. savo 
gius sūnelius į Dėdes 
kariuomenę:

lankė Illinois universitetą. 
Būdamas kariuomenėj apva
žinėjo daug gražių Ameri
kos miestų.

INTER-NATIONAL LIQUOR CO.
6246 So. California Avenue

'r

sa- 
tė

$3.500

$95o.OO

$4.500
$1 10.500

JOHN O ddl

SYKOR^
Z*.____

R B A L T O R 
2411 S. 52nd AVENUE 

p«OXE CICERO 45$.
28 McU( R/al EsUrte BUnyjc

Jonas Nevardauskas, Vin
centas , špokas, Vincentas 
Paluckis. Kazimieras Buk- 
sas, Antanas Norkus. Vla
das Daujotas, Aleksandras 

I Paluckis, Kazimieras Bak- 
shis, Stanislovas Akramas, 
Juozapas Zelaitis.

išlei- 
bran-
Šamo Bruno Snaukštis yra ve

dęs ir palieka savo mylimą 
moterį ir mažą sūnelį. 
Dievas juos laimiu*..
Atostogauja

i

Lai

Taipgi Pranas Bujanaus- 
kas su savo žmone ir duk
rele šią savaitę yra vaki- 
cijose ir linksmai laiką pra 
leidžia. M. Z.

Laiškas iš Lietuvos
Iš Lietuvos gautas per 

Raudonąjį Kryžių laiškas 
Chicagoje. Laišką rašo So
fija Klimaskienė. iš Anykš
čių, Julei Gogelis. Adresas 
padėtas 413 So. RcckweU. 
Matyti, jog klaidingas yra 
adresas. Julė Gcgelis prašo
ma kreiptis į Amerikos Rau
donąjį Kryž ų šiuo adresu: 
616 So. Michigan avė., Chi
cago,* III.

SKELBKITES “DRAUGE ’ į
i

se-Po visų pasveikinimų 
dovanėlę — 
ši pora lai- 
dar 25 me 

auksinio ju-

ritės pridavė 
3ilver sėt. Lai 

<mingai gyvena
His ir sulaukia 
biliejaus.
Biznierius ir sportininkas

Juozas Petrošius yra 
tik geras biznierius, bet 
sportininkas.

Visi Telefonai: REPUBLIC 1538

Tfkfonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
9

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

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

AUKŠ
ČIAU

ŠMOTŲ 
Kainos

FOX LAKE, ILLINOIS

DIENAS PRIE

GRAŽAUS FOX LAKE

PUIKIAME

Ambrosia & Nedai
kainomis pristato Į alines ti ai

MINEOLA HOTEL,
Urmo (wnolesalei

ta* įstaiga*. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ), ku» 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

GERKIT TIK GER^ ALŲ, padaryt* Chicago] Visi • 
gera ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas ift importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

PRALEISKITE SAVO LIUOSAS

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

LEO NORKUS, Jr.
DISTKIBUTOB

OF

Mineola Viešbutyje
Kurio užvaizdą yra lietuvis, Petras Jakštas

Fox ežeras yra gražiausias Illinois vals tybės ežeras, tik 50 mylių nuo Chicagos, 
kur galima maudytis, meškerioti, jodine J, šokti, ir ramiai ilsėtis.

Tikrai prieinamos kainos atostogoms. Užsisa
kykite vietas telefonu, šaukdami:

Fox Lake 3771 arba rašykite
BE EBS

Split by PDF Splitter
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Rytoj Bus Šventinami Diakonais Penki Marijonai
Gražios apeigos Įvyks Tėvų Marijonų 
Seminarijoj, Hinsdale, Illinois -

Kunigais bus įšventinti rugpjūčio 8-tą dieną, 
Marianapoly, Thompson, Conn.
Hinsdale, III. (Marijonų Kunigų Seminarija). — Viskas 

priruošta didelėms iškilmėms, kurios pas mus bus rytoj. 
Atvyks J. E. vyskupas William O’Brien įšventinti penkk 
marijonus subdiakonus diakonais. Iškilmės prasidės ly
giai 10 valandą ryto, seminarijos vadovybei ir profesijai 
dalyvaujant. Laukiame ir šiaip jau malonių svečių ir mū 
sų bičiulių iš Chicagos ir apylinkių.

Įšventinamieji (kurių trumpas biografijas rasite šiame 
puslapy) yra: Juozas Augūnas, Albinas šeputa, Jonas 
Petrauskas, Albinas Gurklis ir Pranas Bulovą.

Kunigais jie bus įšventinti rugpjūčio 8 dienų Mariana
poly, Thompson, Conn. Juo3 šventins Hartford, Conn. 
diecezijos vyskupas.

Jis gimė 1918 m. kovo 
mėn. 16 d., Waterbury, Com. 
Ten pat Albinas baigė šv. 
Juozapo parapijos mokyk
lą ir Crosby High School. 
Albino tėveliai gimę !r augę 
Lietuvoje ir jaunam Albi
nui giliai įspaudė širdyje 
Dievo ir tėvynės meilės die
gus. Jausdamas esąs lietu
vis, pasirinko ir aukštes
niam mokslui eiti lietuviš
ką mokyklą^ Maiianapclio 
kolegiją. Čia per keturius 
mokslo metus jis dar labiau 
pamilo ir susigyveno su lie
tuviškumu. Studehtavimo 
dienomis Mariana polyje Al
binas aktyviai dalyvavo stu
dentų visuomeniniame vei
kime. Muzika, sportas, me
nas buvo jo kasdieniniai 
draugai ir todėl persisky- 
ręs su kolegija jis nesisky
rė nuo savo pamėgtų veiki
mo sričių.

Paskutinieji kolegijos lan
kymo metai būva Albinui 
dvejopo bandymo metas. Jis 
bando save aukštesniam dva 
siniam pašaukimui, bando 
save ir lietuviškumui. Ir 
vienur ir kitur jis išėjo lai
mėtojas. 1939 meti* rudenį 
jis jau randasi TT. Marijo
nų vedamame naujokyne ir 
po metų seminarijoje. Va
dovaudamasis ta mintimi, 
kad vienuolyne jis galėsiąs 
daugiausia gero padaryti 
Dievui ir saviesiems, stro
piai ruošiasi prie kunigys
tės idealo. Laisvu nuo stu
dijų laiku seminarijoje Al
binas intensyviai dirba vei
kiančiose organizacijose. Bū 
damas apdovanotas nepa
prastais gabumais, Čia juos 
seminarijoje dar labiau iš-

KRISTAUS VYNYNO DARBININKAI
Ne vienas 13 mūsų ne

gyvena sau. (šv. Povilas).
me, jog pirmasis rūpinasi 
medžiagine gerove, kai tuo 
tarpu pastarasis, dvasinė
mis vertybėmis. Sužeistas 
ir netekęs jėgų karys nusto
ja buvęs generolui naudin
gas, kuomet dvasios gene
rolui vien tik sužeistieji ir 
palaužti dvasioje tėra reika
lingi.

Tadgi, ne ką kitą, bet 
gydyti tas sielas Kristuje 
išeina penki jaunieji Vieš
paties vynyno darbininkai, 
generolo ir mano pavadinto 
dvasios generolo, glūdi ta- 
apkęsti. Bet, pagrindinis 
skirtumas tarp kariuomenės

Kasdien vis aiškėja ir tai 
nepasląptis, jog šį karą lai
mės tas, kas geresnius gink
lus ir vadus turės. Vadais 
remiasi visas kovo* laimė
jimas. Kariai, stodami mū- 
šin esti laimėjimu tikri, kuo
met jų vadas būna galingas 
kovos dvasia. Visuomenė li
kusi karo užfrontėje esti 
daug vieningesnė, kuomet

l jos priešakyje stovi vadas 
vertas žmonių pasitikėjimo. 
Ir kiekvienu kar tu, kada tik 
kalbame apie didžių darbų 
laimėjimus, visuomet susi
duriame su vadų problemo
mis.KUN. ALBINAS A. 

ŠEPUTA, M I C.
veržtis, vadovauti, kurti ir 
čia Albinas visuomet pavy
dėtinai būdavo sėkmingas. 
Studentaudamas kolegijoje 
tos savo veiklumo dvasios 
niekur neslėpė, bet atvirkš
čiai, visur stengėsi kuo dau
giausiai jos įnešti.

1939 metų rudenį, Albi
nas įstojo TT. Marijonų nau-' 
jokynan ir sekančiais me
tais kongregacijon. Supras
damas tai, jog nėra Dievui 
meilesnės aukos, kaip uolu
mas sieloms, jis sąžiningai 
ruošiasi sielų ganymo dar
ban. Ir čia seminarijoje jis 
pasižymi tomis pačiomis sa
vybėmis, kaip ir kolegijoje. 
Kūrybiškai veiklus, jo as
muo visur šviečia pavyzdžiu, 
visus prie savęs patraukia. 
Reikia nepamiršti, jog Al
binas tarp daugel kitų kil
nių savybių turi vieną ryš
kiausią, būtent: jis kiekvie
ną savo darbą, mintį ar pa 
sikalbėjimą sugeba gyvai 
nudažyti jį jumoristiniai 
linksmumo dvasia. Iš jo sie
los, tarsi, ir plaukia ta jo 
visuomet saulėta šypsena ir 

' ant jo veido rūstybės spin
dulio dar nieks nepastebėjo.

Kunigas Albinas TT. Ma
rijonų kongregacija! žada 
begalo daug. Kaskart didė-’ 
jant kongregacijos veikimui, 
kaskart iškyla naujų pajė
gų stoka, čia kaip tiktai sa
vo sugebėjimais ateis kuni 
gas Albinas talkon.

!
Išlydint tave į viešojo vei

kimo darbą, linkime Dievo 
palaimos ir viso kuo geriau
sio tavo ateities gyvenimo 
dienoms.

Vyriausybė, matydama tą, 
kaskart bedidėjančią spra
gą, ragina mokslo įstaigas 
pagreitinti vadų auklėjimą. 
Tas vyriausybės raginimas 
nebuvo svetimas ir Tėvų Ma 
rijonų Kongregacijai. Dar
bu. rūpesčiu ir pasišventimu 
kongregacija ir vėl išleidžia 
gerai paruoštus darbui pen
kis naujus Kristaus darbi
ninkus.

zo viena vienintelė “silpny 
bė” — perdaug mėgsta lie 
tuviškas dainas. Iš prigim 
ties kunigas Juozas yra pa
veldėjęs daug gražių sielos 
ypatybių, bet viena is tų iš
kyla daug ryškiau, būtent, 

' jo geraširdiškumas. Tarsi 
. lyg iš nesibaigiančio šalti
nio visuomet sriuvena ir jo 
didelis noras visur ir vi
siems padėti savo širdies ge
rumu. Nieku kitu jis nėra 
tiek turtingas, kiek šia kil
nia geraširdiškumo dorybe. 
Visuomet iš jo besiveržian
ti ši dorybė nenoromis už
krečia kiekvieną, kuris tik 
Juozą pažįsta.

Numylėjęs visa širdimi 
savo brangiąją kongregac’’ 
ją, Juozas yra pasirengęs 
jai visą savo gyvenimą pa
švęsti. Laikams kiek apri
mus, jis tikisi būsiąs siun
čiamas misijų darbams pas 
tėvelius Marijonus į Argen
tiną. “Kristaus šviesą visur 
ir į viską įnešti“, yra mūsų 
Juozo šūkis.

Skirdamiesi ir išleisdami 
tave į viešąjį veikimą, tarp 
daugel kitko, tau linkime ir 
džiaugsmo.

Čia reikėtų priminti, kad 
Augūnų šeima yra gausiai 
Dievo palaiminta, nes duk
terį ir sūnų jie laisvai ir vi
sai juos paaukavo Viešpa
čiui Dievui. Duktė yra vie
nuolė, sesuo M. Dorothy, šv. 
Kazimiero Seserų kongrega
cijoje ir darbuojasi dabarti
niu laiku Šv. Kryžiaus ligo 
ninėje.

I

I

I

balso 
gyve-

pasirenka kunigo

Kiekvienas kunigas yra 
lygus generolui ta prasme, 

i jog jis veda žmonių sielas 
per šio gyvenimo baisiąją 
kovą į palaimintos amžiny
bės uostą, kur vien taika ii 
meilė viešpatauja, kur žmo 
gus žmogaus jau negali ne-

KUN. JUOZAS 
AUGUNAS, M. I. C.

Kažkas yra pasakęs; Sta
tyk sau gyvenimą ne sva
jonėmis, bet ryškiomis gy
venimo vertybėmis paremtą 
ateitį. Tokia mintimi ir mū
sų Juozas savo gyvenimą 
kūrė ir šiandien džiaugias 
jo galutinu laimėjimu.

Kunigas Juozas, sūnus Sil
vestro ir Elzbietos Augūnų. 
kilęs iš Šv. Kazimiero para
pijos, Worcester, Mass. Bai
gęs ten parapijinę mokyk
lą ir jausdamas gilų patrau
kimą tapti misijonieriumi, 
atvyko su ta mintimi į TT. 
Marijonų naujokyną, čia 
Juozas 1932 metais padaro 
pirmuosius įžadus. Vienuo 
lyno vadovybė, matydama 
Juozo kilnius norus ir pasi
aukojimą, pasiunčia jį į Ma
rianapolio High School. Ją 
baigęs grįžta atgal į semi
nariją prie filosofijos ir te
ologijos studijų. Besimokin
damas seminarijoje laisvu 
nuo studijų laiku, Juozas 
dirbo daug. Visų pirmiau
sia jis visą energiją buvo 
įdėjęs į misijų kuopą, ku
riai labai sėkmingai vienus 
metus pirmininkavo. Kuni
go Juozo darbai misijoms 
yra žinomi ne vien čia mū
sų misijonierių tarpe, bet 
yra pasiekę patį misijų cent
rą ir jo pirmininką prelatą 
Freking. Už jo darbus mi
sijų labui Juozui buvo su
teiktas ordenas, sidabrinis 
medalis, kaipo ženklas liu
dijantis jo darbus. Juozui 
taip pat nebuvo svetimi ir 
kiti organizaciniai darbai 
bei mūsų veikimo šakos. Ne
maža brangaus laiko įdėjo 
Studentų kuopai, spaudai, 
sportui, bet ypatingai mu
zikai. Jis gana aukštai yra 
išlavinęs dainos meną. Juo

KUN. PRANAS J. 
BULOVAS, M IC.

jau pabunda 
kuriam paža- 
&avo gyveni-

KUN. ALBINAS A. 
ŠEPUTA, M.LC.

Kunigo Albino gimtinis 
miestas yra Brockton, Mass., 
kur klebonauja daug nusi
pelnęs lietuvių tautai ir mū
sų išeivijai kun. J. švagž- 
dys. Naujasis sielų vadas 
gimė 1917 metais rugsėjo 
12 d. Savo gimtajame mies
telyje baigęs pradedamąją 
mokyklą., persikelia aukštes- 
nėn mokyklon Marlanapolin. 
čia jam teko nemažai gra
žių jaunystės metų praleis
ti. Norėdamas siekti aukš- 
tesnio mokslo, Marianapoly- 
je Albinas didino savo moks
lo žinyną ir kartu kūrė nau- mokyklą baigė savo pamėg- 
jus ateities gyvenimo pla- tame gimtiniame miestely- 
nus. Jis pasižymi veiklumu: je. Tolimesniems mokslams

eiti Jonas persikelia į Ma- 
rianapolio' kolegiją, mat, jo 
tėveliai buvo priešingi, kad 
jis lankytų kitatautiškas mo 
kyklas. čia kolegijoje Jenas 
visu savo sugebėjimu akty
viai pasireiškia visuomeni
niame veikime; dirba spau
dos, meno, bet ypatingai 
sporto organizacijoje. Pas
kutiniais kolegijos studija
vimo metais Jonas buvo vi 
šutiniame studentų seime iš
rinktas Stud. ir Prof. S-gos 
pirmininku, kuriam tos pa
reigos nepaprastai sklan
džiai sekėsi. Reikia paminė 

i ;ti, jog jo pirmininkavime 
laikais visa studentų orga 
nizacija stovėjo pakilusiame 
aukštyje; jis į ją buvo įdė
jęs visą savo sielą, 
jėgas.

Jis savo vidujinio 
vedamas pasuka savo
nimo vairą, jo artimiems 
draugams, stebėtina kryp
timi
vienuolio kelią. 1939 metų
rudenį atvyksta į TT. Ma
rijonų vedamą naujokyną ir 
čia dar galutinai išbandęs 
savo pašaukimo tikrumą, 
stoja į kongregaciją. Su dar 
didesniu uolumu jis čia įsi
siūbuoja į Studentų ir Mi
sijų kuopų veikimą. Jeigu 
Marianapolio studentavimo 
metais Jonas laikėsi esąs

i suamerikonėjęs lietuvis, tai 
čia seminarijoje jis jau tam
pa sulietuvėjęs amerikonas. 
Čia jis visai 
lietuviškumui, 
dėjo pašvęsti 
mo dalį.

Būdamas nepaprastai tai
kios prigimties, seminarijos 
broliai taip jį pamėgo, jc 
kiekvienas norėjo būti jo 
draugų. Visuomet visiems 
pasiruošęs padėti, visuomet 
besišypsąs jo veidas užval
dė kiekvieną bendro idealo 
brolius. Tokš7 tad, yra mū
sų Jonas!

Tadgi Petrauskų šeima 
susilaukė ir antrojo kunigo 
Jono asmenyje. Pirmasis 
kunigas Juozas įšventintas 
1933 metais sėkmingai ku
nigauja Šv. Roko parapijo
je, Brockton, Mass. Jono 
viena sesutė tarnauja mo
terų kariuomenės pulkuose 
užjūryje.

Po didelio darbo ir triū
so atsiekiai savo idealą. Ta
čiau, Jonai, rankų nuleisti 
negali. Prieš tavo akis tūno 
galybės darbų ir dabar ta
vo pareiga juos dirbti Kris
tuje.

Prasiskynei sau kelią gra
žų ir garbingą. Tau linki
me, kad tave visuomet ly
dėtų laimė ir pasisekimas. 
Tegul Dievo malonė tave 
pripildo ir tesaugo tave vi 
sose tavo gyvenimo dienose.

KUN. JONAS K. 
PETRAUSKAS. M. I. C.
Jonas gimė 1916 m. gegu

žės mėn. 13 d., Gardner, 
Mass. Pradžios ir vidurinę

ne

KUN. ALBINAS J.
GURKLIS, M.I.C.

Tikslas pasiekiamas 
triukšmingai jį siekiant, bet
tyliai ir kantriai dirbant, 
nors tas darbas trauktųsi ir 
ištisą dešimtį metų, štai to 
tikslo liudytojas šiandien y- 
ra mūsų Albinas apvainika
vęs savo idealą — Amžina 

j Kunigyste.

Ar begali būti kilnesnės 
aukos, kaip matyti žmogų, 
aukojantį Dievui savo gy- 

i venimo gražiausiąją dalį — 
jaunystę. Tokio tyraus Die
vui pasišventimo pavyzdį 
matome kunigo Prano as- 

. menyje.

KUN. PRANAS J. 
BULOVAS, M. I. C.

kart seminarijoje puošiasi 
kilniomis dorybėmis, kas
kart artėdamas prie tobulo 
Kristaus kunigo idealo. Jei 
nori kitus Dievo meile už
degti, pirmiau turi pats ja 
liepsnoti. Tai suprasdamas 
kunigas Pranas, visomis jė
gomis stengėsi pats užsi
liepsnoti ta meile ir aplink 
save ją skleisti. Džiaugsmin
gai jis tai atsiekė ir kiek
vienas jo žvilgsnis išduoda 
jį esant tikru tos Dievo ug
nies nešėju.

Tai mūsų gerojo Prano 
šventoji pusė. Neminint vi
sos eilės jo gerųjų savybių 
antroje pusėje, tektų pami
nėti tik tai kaip uoliai ir su 
kokia veiklumo energija jis

KUN. ALBINAS J. 
GURKUS, M. I. C.

vy3to, ištobulina. Galbūt vie 
na iš svarbiausių Albino y- 
patybių yra jo pamaldumas 
ir sielos švelnumas. Tai jau
nuolis be sąlygų mylįs Kris
tų ir pasiruošęs viską 
aukoti Dievo meilei.

pa-

Dėl tavo pasisekimo 
neabejojame, žinodami 
rai, jog visur ir visuomet 
tu būsi laimėtoju. Tavo kas
dieninis šūkis, “Kristui ir 
Jo Bažnyčiai“, teišugdo dar 
didesnę meilę ir pasišventi
mą mūsų Išganytojui.

Tešviečia tau kelią 
lutė ilgai, telydi tave 
dorybių žiedai.

mes 
ge-

sau-
visų

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

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Naujasis dvasios vadas 
gimė 1916 metais balandžio 
21 d. Čikagoje. Prano tėve
liai kurį laiką čia pagyvenę 
persikelia į Brooklyn, N. Y. 
Ten Pranukas vos buvo bai
gęs pradinę mokyklą, kuo- imdavosi visų organizacinių 
met netikėta mirtis palietė darbų. Retkarčiais jo raš- 
jo mylimą tėvelį. Jis Brcok- • tai aplankydavo 
lyne ir baigia vidurinę mo
kyklą. Motinėlės raginamas 
Pranas mėginimų tikslais 
atvyksta į Marianapolio ko
legiją. čia aplinkuma ir dar
bas greitai teigiamai jį nu
teikia ir jis įsisiūbuoja į 
keturių kolegijos metų kur
są. Savo darbštumu studen
taudamas Mariana polyje 
Pranas sparčiai pagyvina 
visą studentų veikimą, ypač 
daug jo įdėta darbo vaidy
bos menui; čia jo niekas pa
vaduoti nesugebėjo.

Iki kol neužvožia žmogui 
karsto lentos, jis visuomet 
pina svajas ir Ieško pats 
savęs ir Dievo. Taip lygiai 
ir Pranas savo pačioje jau
natvės pradžioje kažko vis 
ieško, tačiau bręstant me
tais ir mokslu jis pajunta 
savyje ieškoto Dievo kvie
timo. čia gimsta jo Dievo 
meilės užsidegimas ir jis jau 
nesvyruodamas pasuka sa
vo gyvenimo vairą artyn 
prie Išganytojo: jis įstoja 
vienuolynan. Neišleisdamas 
iš akių nei valandėlei savo 
pasirinktojo idealo, jis kas- links kada nors rašyti.

ir mūsų 
laikraščių skiltis. Reik ma
nyti, jog ateityje dar labiau 
savo rašybą praplės.

Tave išleisdami dideliems 
darbams kiekvienas iš mū
sų jaučiamt tavo sielos kal
bą: Palaiminta čia buvo
draugystė šventos idėjos 
jungiama, palaiminta bičiu
lystė jaunų širdžių Kristaus 
globojama. Palaiminta buvo 
ir mūsų tyras, giedrus krykš 
tavimas, bangų, gėlių ir sau
lės žaisme.

Saldžiausias Kristaus jun
gas tebūnie tau visuomet 
saldus.

i

Nukalkite kaip plienas 
kietus savo pasiryžimus! 
Leiskite plaktukus į darbą! 
Tašoksta kibirkštys! Tes- 
skamba varpai, kad eina ko 
va su visokiu blogumu. (R. 
Macred).

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. Weber;

Kas dažnai skaito, tas pa-
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE wood salėj, 2417 W. 43 St.

PADFKONE

l

St.

j;

Iliinois.

i

pel-

STANISLOVA BALCHIUNAS

mūsų

Aušros Vartų

SKELBKITES ‘DRAUGE ” SKAITYKITE “DRAUGĄ”

tavęs 
mums

d.. 1943 
sulaukus

PATRI8H
Rudinmaitė)

STELLA
(po tėvais

liepos 25, kuria

m.,
26

22 d., 
ryte, sulaukęs pu-

Kilo iš 
Kaltinėnų 

nuliūdime: 
tėvais Jur- 

sū- 
2 pus- 

Ignacą Šimkūną

ALEX
AlESAUSKAS

and SONS

MUTUAL
FEDERAL

/ '

FURNITURE 
BROKER 

Everything in the line of 
Furniture

Rytoj Vargdienių Seserų Gildos 
piknikas "Rūtos" darže, West Sidėje
Jau ir atėjo laukiamoji! 

diena 
Vargdienių Seserų Gildos 
nariai bei narės ir šiaip ge
ros valios prieteliai daug 
rūpinosi, dirbo, rengėsi, kad 
rengiamas piknikas Aušros 
V artų parapijos ‘ ‘ Rūtos ” 
darže, 5-tą valandą po pie
tų, kuo geriausiai pasisek
tų.

l

Be abejonės, kad taip ir 
bus. Susilaukta iš lietuvių 
katalikų visuomenės gražaus 
nuoširdumo 
nų tikietus, 
ir .daiktais, 
galėjo. Štai
dariai — Kamarauskai, 2224 
W. Cermak Rd., aukojo $3.00 galėsite jas įteikti.

— pirko dova- 
aukojo pinigais 
dėjosi kas kuo 
dar vieni gera-

pikniko lėšoms. Ačiū Kama
rauskams.

Taigi,

Orkestras ir solistas išpil
dys gražius lietuviškus ir 
klasiškus kūrinius. Progra
mą leidžia Juozo Budriko 
rakandų ir radio krautuvė, 
3241 So. Halsted St.

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Lietuvių žagariečių klū- 
paskutinį kartą bo susirinkimas bus liepos 

kreipiuosi į jus, brangieji, 25 d., 1 vai. po pietų, Holly- 
kad prisirengimo darbai jau 
baigti, daug prie šių darbų 
dėjotės, užtat nepamirškite 
sekmadienį, liepos 25 dieną 
atvykti į Aušros Vartų pa
rapijos “Rūtos” daržą 5 vai. 
po pietų, ir pasidžiaugti sa
vo triūsu, pasilinksminti ir' 
paremti Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panelės Marijos Se-i 
serų vienuoliją.

Prie progos, malonėkite 
grąžinti dovanų knygutes. 
Dvasios vado pavaduotojas 
kun. J. Dambrauskas sek
madienį bus savo ofise, jam

J. K.

A

PRANCIŠKUS SHERPETIS
kuris mirė liepos 12 d., 1943 
m. ir tapo palaidotas liepos 16 
d.. 1943 m., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse amžinai 
nut.lęs ir n galėdamas* atidė
koti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jj į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasiš ilirimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mū ų dvasiš
kiems tėveliams: kun. kleb. 
Antanui Briškai. kun. J. Stat
kui, ir kun. B. Valuckui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą.

Dambrauskas sek-
r

. Federacijos skyriaus į Radio
■ v Vi «

išvažiavimas SEKMADIENIO BUD
RIKO PROGRAMA

I
i
i
I 
I
II
i

i
Bridgeport. — Katalikų ! 

Federacijos 26 skyriaus iš
važiavimas įvyks liepos 25 
d., Labdarių ūky. Trokas 
bažnyčios išeis tuojau 
sumos.

Šio išvažiavimo visas 
nas eis Šv. Jurgio parapijai. 
Visi kas tik gali prašomi 
nuvykti į labdarių ūkį ir 
paremti šį išvažiavimą. Tuo 
pačiu kartu bus galima pa
simatyti ir su seneliais ir 
senelėmis, o taipgi ir pama
tyti labdarybės namas, ku
rio ir vidus jau greitu laiku 
bus baigtas įrengti.

nuo 
po

Sekmadienį, liepos 25 
9 vai. vakare Buarikas 
pildo lietuvišką programą iš 
WCFL radio stoties, 1,000 
kilocycles. Programoj daly
vauja didžiulis orkestras.

d., 
iš-

Roseland, III. — Lietuvių 
RKSA 33 kuopa rengia me
tinį išvažiavimą labdarių ū- 
kyj liepos 25 d. Trokas išeis 
nuo parapijos svetainės, 
10806 S. Wabash Avė., 1:30 
vai. po pietų.

Rengėjai kviečia visus na
rius ir draugus atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Savings and Loan 
Association 

OF CHICAGO

Gyveno: 3325 S. Morgan

Mirė liepos 22 
5:15 vai. popiet, 
metų amžiaus.

r
Gimus Chicago,

Paliko didel ame nul.ūdime: 
vyr Edward: dukterį Pat.icla; 
motiną. Mikoliną. ir: tėvą Jo
ną Rudminus; 2 brol.us — 
Antaną. (U. S. Army), ir Jo
ną: uošvienę Mary ir uošvį 
Henry Klass ir jų šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyioje. 3319 So. Lituanica 
Avenue. Laidotuvės įvyks pir
madienį, liepos 26 d. Iš ko
plyčios 8:90 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už vtxionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kaimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Mo
tina; Tėvas, Broliai, Lošviai, 
ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai; Ma
žeika ir Evanauskas, telefonas 
YARds 1138-39.
Jų;Ž Rb

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Jau sukako vreneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną, mamytę ir seserį-

Netekome savo mylimos Liepos 25 d., 1942 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes niekados nepamiršime 

ir melsimės, kad Gailestingasis Dievas vieną dieną leis 
pamatyti tavę ir gyventi su jumis Jo pasaulyje.

Atmindami šią liūdną dieną Jūsų prasišalinimą iš 
tarpo, užprašėme šv. Mišias Sekmad., Liepos 25 d., 1943 m., 
8 vai. ryte, ir kitas šv. Mišias su eksekvijomis, ketvirtadie
nį, Liepos 29 d., 1943 m., 7:30 vai. ryte, irgi 
parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 

a. Stanislovos Balchiunienės sielą.

ir pažįstamus 
pasimelsti už

Nuliūdę
Vyras Pranciškus Balchunaš, sūnus Pranciškus, U. S. 

Army, duktė Kotrina ir žentas Petras Copek, anūkas Arthur.

Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame grab. Antanui M. 
Phillips. kuris savo geru ir 
mandagiu patarna,vimu garbin
gai nulydėjo jį j amžinastj.

Dėkojame grabnešiams, Pa
laimintos Lietuvos draugijos 
nariams, ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valando
je ir pagalic-s, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu-, 
vėse žmonėms; o tau. mylimam 
mūsų <vyrui ir tėvui, linkime 
ilsėtis Dievo globoje.

Nuliūd lieka: Moteris, Duk
terys ir Sūnai.

JUOZAPAS PELIKSĄ
Gyveno 4634 S. Wood Street.
Mirė liepos 22 d., 1943 m, 

11:30 vai. 
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. 
Narušų Žastenkos. 
parapijos.

Paliko dideliame 
žmoną Julijoną (po 
gelikė); dukterį Dorothy; 
nų Joną. U. S Army; 
brolius 
ir Kazimierą Šimkūną; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje paliko se- • 
šerį Veroniką 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. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. 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: I. J. 
Zolp, tel. YARds 0781.

(Prašome nesiųsti gėlių)

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Musų pastatytas 

TĖVAMS MARIJONAMS MONUMENT CO.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEKLE Y 6103

WHOLESALE

I

i
i
i

Pirkite U. S. Karo Bonus

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Mėtį
Jee Pačios Šeimos

Rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL CO8T! 
PARTICI LAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 
Distributors of the famous Montello “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 Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washjngton Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPEYCIOS 
JO8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Weitem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call 

EEPUBLIC 6051

JTIARGUTm
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ1 KASDIENINIS 

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:

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFOKN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 3372

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

Tetephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781
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PASIŽYMĖJĘS GENEROLAS

t

Sužeisti kareiviai i

Įtartini asmenys

ŠV. PETRO IR POVILO PAR. WEST PULLMAN
VASARINIS PIKNIKAS

— I V Y K S.T A —

Rytoj, Sekmadienį, Liepos (July) 25 d., 1943 m.
VĖSIAME IR PUOŠNIAME VYTAUTO DARŽE

Piknike bus visoko su programų; atvykite maloniai praleisti sekmadienį. 
Nuoširdžiai kviečia visus, Kleb. Kun. M. Švariis ir West Pullmaniečiai

Lietuvis jūrininkas iškėlė paskendusi
X

bombanešl rizikuodamas savo gyvybę
Vincas Mazgelis, Brockton, 

Mass., lietuvis chief gun- 
ner’s mate, U. S. Coast 
Guard at San Juan, Puerto 
Rico savo viršininkų buvo 
rekomenduojamas apdova
noti pasižymėjimo ženklu 
už nepaprastą drąsą ir pasi
šventimą.

Mazgelis buvo vadovau
jantis nardytojas (diver) 
prie nuskendusio bombane- 
šio iškėlimo. Tai buvo pavo
jingas darbas, nes prie bom- 
banešio dar buvo dvi nespro- 
gusios gilumos bombos. 
Bombanešis ir bombos van
deny jau mirko 22 dienas. 
Niekas nežinojo kiek van
duo bombanešį ir bombas 
buvo apgadinęs. Ypač rūpė
jo apsaugos vielos prie gi
lumos bombų, nes bombos 
buvo užtaisytos sprogti ne
giliame vandenyje. Jei tos 
apsaugos '* 
rūdijusios, bombos sprogtų 
nuo mažiausio palytėjimo. 
Be to, daug pavojų sudarė 
ir sunkus nardytojo kostiu
mas, kuris trukdė 
gam darbui.

Tačiau nepaisant visų šių 
pavojų Mazgelis sėkmingai 
vedė darbą per 2 valandas ir 
19 minučių ir nuskendęs 
bombanešis buvo iškeltas.

Mazgelis, kuris tarnauja 
San Juan įguloje virš metus, 
stojo į pakraščių apsaugos 
laivyną (doast guard) 1940 
metais.

yVashingŲui. D. C. — Ka) 
ro departamentas liepos 22 
dieną paskelbė 181 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie buvo 
sužeisti karo frontuose. Du 
chicagiečiai sužeisti pietva
karių Pacifiko apylinkėje.

Pradžioje Mazgelis skam
bino pianiną coast guard be
ne New Yorke, o vėliau New 
Orleans. Jisai mokėsi gun- 
nery mokykloje Baltimore, 
Md. Vėliau perkeltas į Che- 
mical Warfare mokyklą 
Edgewood Arsenai, Md.

Čia pasimokęs buvo siun
čiamas į mine disposal mo
kyklą. Norfolk, Va. Baigęs 
mokslus, buvo paskirtas 
dirbti San Juan, Puerto Ri- 
co.I

vielos būtų per-; Mazgelis yra baigęs 
1 Brockton High School 1938 

metais. Jis priklauso šv. Ro
ko lietuvių parapijai, kur 
klebonu yra kun. švagždys. 

sekmin- Jis yra parapijos Šv. Vardo 
Draugijos narys.

Seržantas gavo 7 nau
jokus; 6 vadinasi 
Adkins!

Camp Sibert, Ala. — Ser
žantas išrikiavo septynis 
naujokus kareivius, visi in- 
dijonai. Seržantas klausia 
kokia pavardė pirmojo.

“Pvt. Adkins”, — atsako 
No. 1.

“O jūsų?”
“Pvt. Adkins.”
Seržantas truktelėjo 

čius.
pe-

V»

“Sekantis.”
“Pvt. Adkins”.
Seržantas patylėjo, pažiū

rėjo į išsirikiavusius, ir 
da tarė:

ta-

....... ”
T*\ H "D H "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
l***D2*£l Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

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

“Well, einam toliau.”
Šeši nariai iš Adkins 

minės atsakė. Septintas, 
čiau, pasirodė su pavarde 
Holmes.

“Dėkui už tai”, — pasakė 
seržantas.

Adkinsai yra nariai 
Chickahominy genties, 
giminės.

gi- 
ta-

1S 

visi

t

APROKAVTMAS 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 6:30 valandos popiet

Nelaimė gatvėje
Chicago, III. — Pereitą 

ketvirtadienį buvo užmuštas 
31 metų amžiaus vyras, kai 
jis bandė pereiti skersai 
Statė prie 16th str. Minimas 
vyras buvo paliestas išve- 
žiojamojo troko.

Neišmeskite savo senų išdčvėtų 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

DIRBTUVES

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.

------------------- --------- a

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik 
rodėlius. Auksinius ir TViman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunka 
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, Muzi 
Itališkų Knygų. Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius. Laikro
dėlius. Žiedus. Rašomas Plunk 
anas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
____________ \ 

Phone: LAFAYETTE 8617
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Chicago, III.
apartamento viršūnėj (pent- 
house), 3240 Lake Shore 
drive, pereitą ketvirtadienį, 
buvo išbaidyti 
asmenys.

Apartamento 
kai, R. M. Cair,

Namo

I

Major General Sefred M. Gruenther, 44 metų Amžiau^ 
jauniausias U. S. Army štabo viršininkas, buvo apdova
notas Distinguished Service medaliu. Jis yra katalikas, 
iš Nebraska. Baigė šv. Tomo kolegiją, St. Paul, Minn., 
prieš einant į West Point militarišką akademiją, kur jo 
du sūnūs, Richard L (kairėje įstatytas) ir Donald A (de
šinėje) dabar yra kadetai. General Gruenther pagelbėjo 
suplanuoti invaziją š. Afrikoje ir jis dabar yra štivo vir
šininkas penktos armijos užjūryje.

Karo departamento žemė- į 
lapių skyriui reikalingi už
sienio žemėlapiai kariškam 
vartojimui. Reikalingi dideli 
žemėlapiai (1:500,000 ar di
desni) tų vietų, kurios yra 
už Jungtinių Amerikos Val
stybių ir Kanados ribų.

Reikalingi smulkūs topo- 
grafiški žemėlapiai ( kur nu
rodoma upės, kalnai, keliai 
ir taip toliau), miesto uosto 
planai, knygos vadovui, ke
lionių paaiškinimo žemėla
piai.

Reikalinga iš oro nutrauk
tos fotografijos, matavimo 
pažymėjimai ir matematiški 
apskaičiavimai žemės pavir
šiaus plotų dydžio.

Juo vėliau tie dalykai pa
gaminti (išleisti), tuo ge
resni.

Nereikalingi yra Jungti- kai kiekvienam šimtui mer- 
nių Amerikos Valstybių iš- gaičių, gimusių Chicagoje. 

Bet periode, prasidedant 
rugsėjo mėnesio, 1942 me
tų, devyni mėnesiai po Pearl 
Harbor užpuolimo 103.6 ber
niukai buvo kiekvienam 
šimtui mergaičių, kitaip ta
riant berniukų gimimo skai
čius buvo mažesnis.

Berniukų gimimo skaičius 
buvo mažiausias šių metų 
vasario mėnesį, kada buvo 
97.7 gimimai dėl kiekvieno 
šimto mergaičių.

X Gerb. prel. M. Krušas, 
kun. Ig. Albavičius, kun. A. 
Briška, kun. J. Paškauskas 
ir kun. A. Linkus penktadie
nį įvykusiame Chicagos Ku- 

dent of the Abbot Labora- ni^ Vienybės provincijos 
tories in North Chicago, ir susirinkime i išrinkti Į ko- 
jo žmona Loretta, neužėmė 
penthouse dvi savaites. Pe-; 
reitą ketvirtadienį Mrs. 
Cain ir Mrs. Grace Koch,: 
namo tvarkytojo sekretorė, 
atėjo į žemutinę dalį aparta
mento, kuris yra septynio
liktame aukšte, ir kalbėjos 
apie perdekoravimą.

Dvi moterys policijai pa
reiškė, jog ženklai parodė, 
kad butas buvo apgyventas 
paskutinių kelių dienų laiko
tarpyje. Tušti kenai sardin- 
kų buvo rasta virtuvėje 
grindų.

paslaptingi

nuominin- 
vice presi-

ant
I

UŽRAKINTOS DURYS

misiją rūpintis lietuvių se
nelių prieglaudą baigti sta
tyti. Tokią komisiją patarė 
sudaryti J. E. arkivyskupas 
S. A. Stritch.

vir- i

X B. Vančytė, 4413 So. 
Fairfield Avė., At-kų drau
govės vice pirmininkė, iš
vyko atostogoms pas pusse
serę į; Scottville, Mich. Be
ne gerai pailsėk!

X J- Jakubauskas, žino
mas ristikų manadžerfs, da
bar gyvenąs Chicagoj, mūsų 
spaudai parašo žinių apie 
sportą ir ruošiasi prie ru
deninio ristynių sezono. Nors 
nemažai ristikų jau kariuo
menėj, tačiau, anot jo, 
“truks-plyš, be: ristynės

i bus.”

Paskui paaiškėjo, kad 
šutiniame penthouse aukšte 
durys buvo užrakintos. Mo
terys pakvietė namo inžinie
rių. Kada jis bandė atida
ryti, duris, jję.. išgirdo, kad 
įnamiai kambario išbėgo. 
Manoma, kad paslaptingi 
asmenys išlindo į stogo dar
želį ir užpakaliniais laiptais 
nusileido.

Apartamento miegamaja
me kambaryje rasta pora 
brangių binoklių ir telesko
pas ant lango, kuris išeina 
į ežerą.

Buvo rasti prie lango du 
radijo aparatai, vienas labai 
stiprus. Radijo buvo pasuk
tas ant trumpų bangų.

Lova rodo, jog čia miego
ta dviejų asmenų. Cigarie- 
tės galas, su lipstiku, ras
tas peleninėje.

I

Dingę karo lauke i

Washington D. C. — Ka
ro departamentas liepos 22 
dieną paskelbė 147 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie din
go karo frontuose. Dingu
siųjų skaičiuje yra 10 vyrų 
iš Chicago area. ,

Šiame kare gandras 

neša mergaites
Kai kas sako, jog karo 

laiku daugiau gimsta ber
niukų, negu mergaičių. Bet 
per šį karą Chicagoje kaž
kaip kitaip vyksta, šeši me
tai prieš Pearl Harbor už
puolimą buvo 105.7 berniu-

X Ig. ir S. Sakalai, kaip 
rašo “Liet. Žinios”, šią sa
vaitę smagiai atostogavo 
pas savo gimines ir jaunų 
dienų draugus Cfevelande. 
Chicagon grįš pirmadienį ir 
pirmadienį Ignas jau sėdės 
prie redakcijos “deskos”.

X Kun. A. Valančius, nau 
jasis Dievo Apvaizdos par. 
vikaras , užvakar aplankė 
mūsų ofisą. Pažadėjo para
šyti dienraščiui įdomių da
lykų. Jis yra buvęs “Vyties” 
redaktorium.

X Cecilija Kneižienė, Lab 
darių Sąjungos 1 kp. vice 
pirmininkė, jau keletą sa
vaičių smagiai atostogauja, 
kad pasisemti sveikatos to
limesniam veikimui visuome
nės gerovei.

APIPLĖŠIMO AUKOS
F. B. I. pereito ketvirta

dienio vakare šį dalyką ėmė 
nagrinėti. Manoma, jog pa
bėgę paslaptingi asmenys iš 
kambario turi ryšį su spijo- 
nažu ar sabotažu.

Pereitą žiemą Cains ir dvi 
žinomos poros Chicagoje bu
vo sulaikytos ir atimta už 
$17,000 brangenybių prie jų 
apartamento.

X Karys Mišeikis ir Pra
nutė Daukšiūtė, abu cicerie- 
čiai, šiomis dienomis buvo 
surišti amžinu moterystės 
ryšiu šv. Antano bažnyčioje. 
Abu jaunieji, gerų tėvų ir 
geri vaikai. Jaunasis buvo 
gavęs trumpas atostogas. Po 
vestuvių vėl išvyko kariuo
menėn ir randasi Texas vai. 
Sako kartais gauna leidimą 
nuvykti į Meksiką. Ten žmo
nės esą suskurdę, biedni.

X Daugiau kaip 600 vyrų 
jau yra išėję iš šv. Jurgio

Washington, D. C. — Pe- parapijos į kariuomenę, 
reitą ketvirtadienį patirta, --------------------
jog kavos racionąvimas Platinkite dienraštį “Drau-
baigsis sekmadienį. gą”.

leisti žemėlapiai ar kiti da
lykai ar išleisti Nacionali
nės Geografijos draugijos, 
tie dalykai jau turima.

Jei kas turi aukščiau mi
nimus dalykus, kreipkitės 
šiuo adresu: War Depart- 
ment Army Map Service, 
Corps of Engineers — U. S. 
Army, Chicago Library 
Branch, 79 West Monroe St., 
Chicago, UI. Telef. Centrai 
3240. į .

Kavos reikalai

I
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