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

rfrom the earth.”
.i ■—Abraham Lincoln
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PROGA ITALIJAI PAJSIT SAUKTI IS KARO
Naciu kariuomenės grasina Italijai Sąjungininkai greit

užims vis? Siciliją
WASHINGTON, liepos 29. 

Karo sekretoriaus padėjė
jas Robert Patterson šian
dien pareiškė, kad jau pra
sidėjo paskutinieji yeiksmai 
užėmimui visos Sicilijos ir 
už kelių dienų visa sala tu
rėtų būti sąjungininkų ran
kose.

Anot jo, pasikeitimas Ita
lijos vyriausybės turi tam 
tikros reikšmės, bet iki šiol 
negalima pasakyti į kurią 
pusę tas perversmas ves.

Vis daugėja riaušės ir streikai
LONDONAS, liepos 29.—Sąjungininkai, Hitleris ir pa 

tys italai iš visų pusių spaudžia naująją Italijos vyriau
sybę. Išrodo net, kad Italija gali virsti karo lauku vokie
čių ir italų kariuomenėms,; 
kurios pirmiau drauge kovo 
jo prieš Jungtines Tautas.

Iš vienos pusės sąjungi
ninkai reikalauja besąlygi
nio Italijos pasidavimo, su 
teise naudoti visas Italijos 
bazes puolimui nacių. Jie 
taipgi reikalauja italų karo 
laivyno ir ištraukimo Itali
jos kariuomenių iš Balkanų 
ir Dodekanų salų, ir paliuo- 
savimą visų belaisvių są
jungininkų tose apylinkėse.

Iš
nori 

‘nori 
prie 
kitų 
lio reikalavęs Hitlerio iš
traukti Vokietijos kariuome 
nę iš Italijos, bet Hitleris 
griežtai atsisakęs tai pada
ryti. Vokiečiai taipgi reika- i

/

i

kitos pusės vokiečiai 
Italiją laikyti, nes ne
są jungininkus prileisti 
Italijos aerodromų ir 
bazių. Sakoma Badog-

lauja nepaduoti italų karo 
laivų sąjungininkams.

Iš dar kitos pusės Italijos 
gyventojai nerimauja ir pra 
deda riaušes ir streikus. Iš 
visko matyti, kad italams 
atsibodo kariauti ir jie nori 
kuogreičiausiai su sąjungi
ninkais susitaikyti.

Neiabai kas belieka Ba- 
dogliui daryti. Iš visų pra
nešimų duodasi suprasti, 
kad jis nori kaįp galint iš
vengti Italijos sunaikinimą. 
Nesant tvarkos pačioj Itali
joj, nelabai galima šiuo lai
ku kalbėti apie taiką.

Italai vis dar demonstruo 
ja. Vyriausybės įsakymu, 
italų kareiviai patroliuoja 
gatves kituose dideliuose 
miestuose palaikymui tvar
kos.

Bombomis padege 
du japonų laivus

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietų Pacifike, liepos 
29. — Sąjungininkų didieji 
bomberiai numetė bombas 
ant japonų destrojerio ir 
transporto laivo pietvakari
niam Pacifike. Abu laivai 
pradėjo smarkiai degti.

Karo laivai ir lėktuvai už
tiko japonų laivus pietvaka
riniam Pacifike ir juos ata
kavo. Apart dviejų padeg
tųjų laivų, jie nuskandino 
trylika japonų kareivių iš- 
lipdinimo laivų.

Dienos metu didieji bom
beriai atakavo Manokwari, 
prie olandų Naujos Gvinė
jos, ir atakavo 2,500 tonų 
japonų transporto laivą.

Sąjungininkų lėktuvai ir 
toliau tęsė oro atakas ant 
japonų bazės Mundoje. Ne
buvo pranešimo apie pėsti
ninkų veiksmus prie to aero 
dromo.

Kitur sąjungininkų lėk
tuvai atakavo Vila, Timor 
ir Larat salą. Viloje, Laut- 
eme ir Cape Ciater bombos 
sukėlė didelius gaisrus.

KAPELIONO PAGALBA U. S. Sąjungininkai pasiūlė Italijai taiką
Premjeras Badoglio svbrsto pasiūlymą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 29. 

—Amerikos Generolas Dwight D. Eisenhower šiandien 
pareiškė Italijos gyventojams jie gali dabar garbingai 
padaryti taiką, tuoj sustodami davę pagalbą vokiečių ka
riuomenėms Italijoj.

Sąjungininkų vyriausias vadas sakė kuomet italai su
stos gelbėję vokiečiams, są- kari^e  ̂
jungininkai pasirūpins išva
rymu nacių iš Italijos.

Ta proga Generolas pab
rėžė, kad jeigu italai ne
duos vokiečiams išvežti be
laisvius sąjungininkų karei
vius Vokietijon, sąjunginin
kai paliuosuos šimtus tūks
tančių italų belaisvių ir 
duos jiems grįžti namon.

Pareiškime paginama ita-
> lų" tauta ir karalius už atsi

kratymą Mussolinio, kuris 
juos įvėlęs karan kaipo Hit
lerio įrankius ir privedė 
juos prie pat pražūties. Ita
lai tuo būdu patys prašali
no didžiausią kliūtį sujungi
mui italų su Jungtinėmis 
Tautomis.

Vienintelė dabar kliūtis 
dėl taikos yra vokiečių ka- 
riuomenė, kuri dabar ran
dasi Italijoj. Anot Genero
lo. italai tuojau nori gar
bingą taiką, kokią sąjungi
ninkų vyriausybės jau jiems 
pasiūlė.

Sąjungininkai atsišaukia
į italus kaipo išlaisvintojai, dijuojanti taikos sąlygas, 
Italų užduotis esanti tuoj. kurias pasiūlė Gen. Eisenho 
sustoti gelbėjus vokiečių wer.

savam krašte.
Jeigu italai tą padarysią, 

sąjungininkai išvarys vokie 
čius ir išlaisvins italus nuo 
karo baisenybių.

Kaip jau italai matė Si
cilijoj, sąjungininkų okupa
cija yra maloni ir mielašir- 
dinga.

Italų vyrai galėsią grįžti 
prie normalaus gyvenimo ir 
darbo, ir jeigu tik visi an
glų ir sąjungininkai belais
viai italų rankose bus su
grąžinti sąjungininkams, o 
ne vežami Vokietijon, tai 
sąjungininkai pali u o s u o s 
tuos šimtus tūkstančių ita
lų kareivių, kurie buvo su
imti nelaisvėn Tunlsijoj ir 
Sicilijoj, ir jie galėsią grįž
ti į savo namus, kur jų šei
mynos jų išsiilgę laukia.

Italijos senosios laisvės 
ir tradicijos bus atstatytos.

IBERNAS, Šveicarija, lie
pos 29.—Šiandien pranešta, 
kad įvairios demonstracijos 
Italijoj išrodo kaip pradžia 
socialės revoliucijom.

Buvę fašistai valdininkai 
ir partijos nariai apsigin
kluoja ir užsibarikadavę gi
nasi nuo italų puolimų. Tarp 
fašistų ir darbininkų yra 
įvykę keletas aštrių susirė
mimų.

Darbininkai Italijos karo 
pramonėse diskusuoja rei
kalingumą toliau gaminti 

1 karinę medžiagą.

I

Kunigas Joseph P. Owens, armijos kapelionas Panamo
je, su U. S. Air Force, peržiūri brangenybes, gautas iš 
kareivių ir civilinių asmenų, prieš išdalysiant draugiš
kiems vietos gyventojams. !

I

Amerikiečiai žygiuoja pirmyn Sicilijoj
Anglai vis dar susirėmę su naciais
SĄJUNGININKŲ ŠTA- ;

BAS šiaurės Afrikoj, liepos
29.—Amerikos septintoji ar 
mija prasimušė maždaug 
astuonias mylias į rytus, ir 
dabar randasi rytų pusėj 
Pollina di Calabro upės. 
Jiems priešinosi ašies ka
riuomenės, ir grėsė pavojus 
nuo paslėptų minų ir sprog- ^uos automobilius susprog- 
gdinimų. | dino > šipulius.

Į pietus nuo amerikiečių Vieni sąjungininkų lėktu- 
linijos, kanadiečiai tuo pat vai padeda žygiuojantiems 
metu žygiavo taipgi į rytus, sąjungininkams, o kiti ata- 
mažda^g tokia pat linija, kuoja įvairias ašies pozici- 
Jie rado labai stiprų vokie- jas Sicilijoj, ir puola ašies 

laivus pristatančius reikme-

Rusai skuba apsupti 
nacius Orei mieste

MASKVA, liepos 29. — 
Pranešimais iš karo lauko, 
rusų kariuomenė ir tankai 
visu smarkumu puolė nacių 
apsigynimo linijas į pietus 
Orei miesto. Vakar dieną ru 
sai užėmė Stanovcy Kol- 

. dets, geležinkelio stotį 11 
mylių į pietryčius nuo Orei, 
ir dabar puola didžiąsias na
cių linijas.

Tuo pačiu laiku rusų ka
riuomenės atakuoja nacius 
ir iš rytinės ir šiaurių 
pusių. Šiaurėje rusai turėjo 
žygiuoti per pelkes ir už
tvinusias upes, 
pripažįstama, 
mas ten šiek

Anot rusų, 
doja šviežius 
dažnai kontratakuoja, 
vis atremiami.

Toliau pranešama rusai 
vis spaudžia vokiečius Bel- 
gorod fronte, Donets bazei- 
nėj, ir šiauriniam Leningra
do fronte.

Vokiečių aukštos koman
dos pranešimu, visi rusų 
bandymai pralaužti Orei 
linijas buvę atmesti, ir v> 
kiečiai sunaikinę 168 rusų 
tankus.

Pranešime 
kad žygiavi- 
tiek sulietėjo. 
vokiečiai nau- 

rezervus ir 
bet

Balkanų valstybes 
taipgi nori taikos

ISTANBUL, Turkija, lie
pos 29.—Yra manoma, kad 
Bulgarija bus pirmoji vals
tybė nutraukti ryšius su na
ciais kaip tik Italija pasi
duos sąjungininkams. Dėl 
permainų Italijoje Bulgari
jos padėtis greitai pasikei
tė.

Bulgarai vis skaitė Itali
ją kaipo svarbiausią barje
rą jų krašto invazijai. Taip 
pat jaučiasi ir kitos Balko
no valstybės.

; vokiečių linijas prie Cata
nia.

Vokiečiai pradėjo ir vėl 
vartoti savo suktybes. Jiems 
parodžius baltą skepetaitę, 
sąjungininkų automobil i a i 
pradėjo važiuoti priimti jų 
pasidavimą. Vokiečiai visus1
tuos automobilius susprog- 

| dino į šipulius.

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 29.—Šveicarų telegrafų 
agentūros pranešimu, Ba
doglio vyriausybė dabar stu

Kareiviai užbaigė ' Manoma Badoglio 
streikus Portugalijoj

čių pasipriešinimą, bet vi
sur prasimušė, ir užėmė Le- n^s iš Italijos Sicilijon. Kol 
onforte miestą.

Anglų kariuomenė prane- Yra nuskandinę nors vieną šiandien buvo pranešta apie 
šė tik, kad vis dar spaudžia laivą kas dvi dienas.

kas jiems labai sekasi, nes
LISABONAS, liepos 29.- 

Valdžios cenzūrai leidus.

Rommelis Graikijoj
LONDONAS, liepos 29.— 

Berlyno radio šiandien pra
nešė nacių maršalas Erwin 
Rommel pasiekęs Graikiją. 
Nebuvo pranešta jo vyky- 
mo tiksLas, bet spėjama, kad 
jis buvo siųstas Graikijon 
numalšinti sukilimus, kurie 
iš dienos į dieną vis didėja.

Anglijos radio pranešimu, 
vokiečiai ir italai kareiviai 
Graikijoj vieni kitus apšau
dę. Graikijos gyventojai pa
sinaudoję ta proga, užėmę
kelias apylinkes ir sugadinę rūpinimui grįžusių karei' 
susisiekimo priemones. vių.

Sakoma Prezidento
planas bus priimtas

WASHINGTON, liepos 29. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien tikėjosi, kad jo še
šių punktų planas po karo 
aprūpinti grįžusius karei
vius darbais bus kongreso 
paremtas. Ir republikonai 
ir demokratai jau kurį lai
ką rekomenduoja dabar pri
imti kokį norint planą ap-

U.S. bomberiai atakavo 
netoli nito Berlyno

LONDONAS, liepos 29.— 
Dienos metu vakar Ameri
kos didieji bomberiai bom
bavo nacių lėktuvų dirbtuvę 
Oscherslebene, tik 80 mylių 
nuo paties Berlyno. Kitas 
bomberių dalinys atakavo 
Focke-Wulf lėktuvų dirbtu
vę Kassele. Jie nušovė apie 
60 vokiečių lėktuvų, kurie 
pakilo jiems priešintis.

Įvairūs anglų lėktuvų da
liniai skrido virš nacių p> 
zicijų šiaurinėj Prancūzijoj 
ir Belgijoj, ir numetė dide
lius kiekius bombų.

Amerikos subrnarinai 
nuskandino japonu 
laivus

WASHINGTON, liepos 29. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos submari- 
nai nuskandino dar dešimts 
japonų laivų, ir apgadino 
dar keturis jų laivus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Meksikos teismas 
atmetė aliejaus bylas

MEXICO CITY, Meksika, 
liepos 29.—Meksikos aukšta 
sis teismas išnešė nuospren
dį prieš svetimšalių aliejų 
bendroves, bandančias at
gauti savo teises į aliejaus 
laukus, kuriuos Meksikos 
vyriausybė iš jų atėmė 1938 
metais. Teismo teigimu, tos 
bendrovės automatiškai pra 
rado savo teises kreiptis į 
teismą, kuomet jų aliejų 
laukai buvo iš jų atimti pa
gal tuomet pravestą įstaty
mą.

Premjeras perstatė 
Lenkų reikalavimus

LONDONAS, liepos 29.— 
Lenkijos Premjeras Stanis- 
law Mikola j czyk šiandien 
prašė Lenkijai išėjimo į jū
rą, ir atstatymą visų tų te
ritorijų, kurios buvo iš Len
kijos atimtos vokiečiams 
žygiuojant į rytus.

IŠ SICILIJOS. — Ameri
kiečių kariuomenė tik 75 
mylios nuo Messina. Užėmė 
Nicosia.

IŠ MASKVOS. — Rusų 
karinomenė iš trijų pusių 
varosi ant Orei, ypatingai 
iš pietų pusės.

j Iš LONDONO. — Ame
rikos bomberiai dienos me
tu atakavo KieJ ir Warne- šiandien pranešė, kad ame- 
munde.

IŠ WASHINGTONO — 
Pečių racionavimas prasi- 
sidės rugpjūčio 23 d. Ryti
nėms valstybėms tuoj bus 
leidžiama daugiau gazolino.

i

trijų dienų streiką ir riau
šes Portugalijoje. Tūkstan
čiai darbininkų streikavo 
Barreiro apylinkėje, 
randasi didžiausios industri 
jos.

Streiko metu telefonų su
sisiekimas su Lisabona bu
vo uždraustas ir žinios apie 
streikus pasirodė tiktai šį 
rytą laikraščiuose.

Moterys ir vaikai vadova
vo riaušėse dėl stokos alie
jaus, žuvies, bulvių Ir ryžių. 
Policija suareštavo šimtus 
asmenų ir baigė riaušes.

Rytiniai laikraščiai at
spaude vidaus reikalų mini
sterio atsišaukimą į darbi
ninkus grįžti į darbus.

negaus ilgai valdyti
LONDONAS, liepos 29.— 

Yra galimybės, kad italų 
vyriausybė po Gen. Badog
lio bus priversta rezignuoti, 
kadangi italų tauta mato
mai nori greitos taikos, o 
Badoglio vyriausybė tuo 
klausimu vis dar nenusista- 
to.

Didžiausias ženklas neri
mo yra vis daugėjančios de
monstracijos ir streikai įvai 
riose Italijos dalyse.

Nors Italijos radio prane
ša. kad Italija ir toliau su 
Vokietija kariausianti, bet 
siuntimas italų kareivių į 
šiaurinę Italiją yra numato
mas kaipo italų bandymas 
daugiau neleisti vokiečių 
kariuomenės į šiaurinę Ita
liją.

Smufs laimėjo rinkimus
PRETORIA, pietų Afri

ka, liepos 29.—Premjero Jan

rikiečiai lakūnai nušovė aš-’ 
tuonis japonų bomberius- ir 
49 mažuosius lėktuvus.

Anglija ir vėl žada 
padėti kovoti japonus

LONDONAS, liepos 29 — 
Užsienių reikalų sekretorius 
Anthony Eden vakar pakar
tojo Anglijos pažadą nuga
lėjus Vokietiją padėti Ame
rikai ir Kinijai nugalėti Ja- 

Jis tą pareiškimą

ORAS
Giedra ir šilta.

Sunaikino 57 japonų
lėktuvus Kinijoj

CHUNGKING, liepos 29.
— Generolo Stillwell štabas Christian Smuts karinė po

litika laimėjo bendruose rin 
kimuose liepos 7 d. Balsų 
skaičiavimas dar nebaigtas,
bet iki šiol išrodo, kad jo poniją, 
partijos nariai laimės daugu padarė Kinijos užsienių rei- 
mą vietų parliamente dide- kalų ministerio T. V. Soong 

pagerbime.| le didžiuma balsų.
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Keturių dienų atostogos
Potvynio žymės. — Jūreivis giria Chicago. — Kaip 
atrodo St Louis miestas. — Gražiausia Amerikoj 
bažnyčia.

ST. LOUIS MIESTAS

van-

čia 
negu

Papietavę važiuojam pa
žiūrėti St. Louis, Mo. Per
važiavom tiltą skersai Mis- 
sisippi, kuri prieš keletą sa
vaičių nevienam įvarė kinkų 
drebėjimą, kada vanduo pra 
dėjo lietis pro krantus, už- 
liedamas dirvas, sodybas i: 
kai kuriuos miestelius, 
duo kiek nuslūgęs.

Be juodukų, 'kurių 
randasi gal daugiau,
kuriam kitam Amerikos did
miesty, miestas daro gan 
gerą įspūdį. Senas, turi daug 
panašumo Europos didmies- 
čiams.

Nusiskubinam į operos 
rūmus, nes buvom suplana
vę įsigyti tikietus pirmadie
nio vakarui, kai buvo vai
dinama operetė Balalaika 
(vertimas iš rusų kalbos).

Įeinam į rūmus. Pas du
ris sėdi kareivis. Ant kairės 
rankovės raidės: M. P. Pa- 
tėmijęs, kad mes einam į jį, 
nelaukdamas mūsų užklau
simo nurodė ilgą stalą, prie 
kurio sėdėjo kelios mergi
nos. Prieinam, pakiša, dide
lę knygą pasirašyti ir klau
sia, ką norim matyti. Mums 
paaiškinus, pasirodė, kad 
pataikėm ne į tą vietą. Ap
lankėme karo muziejų. Čia 
bebūnant pradėjo lyti. Grį
žom į E. St. Lcuis jau tems
tant. Po vakarienės klebo
nas su svečiu išsiruošė į pri
micijų bankietą, o aš pasili
kau namie gaspadoriauti.

Ant rytojaus vėl į St. 
Louis, Mo. Pravažiavom gar
sųjį St. Louis Tėvų Jėzuitų 
universitetą ir sustojom St. 
Louis katedroj, kuri yra vie
na. didžiausių ir gražiausių 
bažnyčių Amerikoj. Jos pa-

PIRMOS ŠV. MIŠIOS

apie

j

ĮC_______ ’

stulpai, 
mozai- 

kad

Rašo Kazys
statymas kainavo 
milijonai dolerių.

Visi paveikslai, 
stovylos ir sakykla
kos. Apskaičiuoj ama, 
daugiau kai 300,000 ketvir
tainių pėdų yra mozaikos. 
Tai neįkainuojamas meno 
paminklas. Jei kam teks bū- 
.i S t. Louis, Mo. ir nematė 
ratedros, tai panašiai, kaip 
Kad Romoj būtų buvęs ir 
aematęs popiežiaus.
FOREST PARK

Iš čia pasukom į Forest 
Park. Didelių kolumnų tar
pe sėdi Thomas Jefferso- 
nas su atdara knyga. Par
kas labai didelis. Čia yra 
tenniso ir golfo aiksiės, mo
toriniai, būriniai ir su irk
lais laiveliai, basebolo žais
mą vietės ir 1.1.

Steigiama Muzikos Biblioteka
Wyoming klonio Lietuvių 

R. C. Vargonininkų Są-gos 
kuopa nutarė įsteigti Lietu
viškos Muzikos ir Teatro Bi
blioteką, į kurią bus renka
mi jau mažai gaunami mu
zikus ir scenos veikalai. Tai 
rimtas ir labai girtinas su
manymas.

Mūsų tauta ir taip nėra 
turtinga muzikos ir scenos 
veikalais, bet daugumoj ir 
tie patys žūsta, nors ir la
bai reikalingi. Turint tokią 
įstaigą, ^žmonės, norintieji

naudotas pradžiai darbo — 
bibliotekai steigti.

Gerb. dvasiškijai, mūsų 
chorams, parapijiečiams ir 
visai lietuvių visuomenei rei 
ketų nuoširdžiai paremti 
gausiu atsilankymu į pikni
ką gražiam tikslui.

Klajūnus

gauti veikalų, ar veikalus 
bibliotekai pavesti, žinos 
kur kreiptis.'

Gal, šis mūsų muzikų už
simojimas kaip kam atro
dys neįvykdomas, nes šiam 
darbui reikalinga keliolika 
šimtų dolerių, bet kuopa pa
sitiki, kad lietuvių visuome
nė, ją parems.

Minėtam tikslui mūsų mu 
zikai rengia šaunų pikniką 
su turininga meniška prog
rama, kurią išpildys vargo
nininkų ensamblis. Piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
8 dieną lengvai privažiuo
jamo j vietoj — Sans Souci 
Parke, Hanover Green. Nuo 
pikniko likęs pelnas bus su- [

C.

I

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘ Drauge”.

Philadelphia, majoru. Good 
luck, Willie!

Krikštynų puotoje, tarp 
kitų, dalyvavo A. Kaniušis 
su žmona, Julijona, visiems 
čia žinomi biznieriai ir vei
kėjai. Jų sūnus Edmundas 
su akademišku išlavinimu,

Vyskupas William T. McCarty, C. SS. R., militariškas 
delegatas vyksta į naują armijos koplyčią, Haliorian ligo
ninėje, Staten Island, N. Y., laikyti šv. Mišių. Jis pareis- ' praeitą mėnesį buvo pašauk- 
kė, jog Amerikos valdžia geriausiai aprūpina kareivių 1 tas į kariuomenę. K. V. 
dvasinius reikalus. _______________ _________

. .1 
O medžių ir gėlių — įvai

rumas. Čia taip jauku, ne
nuobodu, nei nepajunti, kaip 
prabėga kelios valandos lai^ 
ko ir vis negali viską pama
tyti nei apeiti.

Čia spindi it krikštolas 
ežerėlis, krantuose snaudžia 
nulenktom iki pat vandens 
šakoms medžiai, vandens pa 
viršium supasi įvairių spal
vų ir didumo laiveliai, vie
ni su išskėstomis burėmis, 
kiti su irklais taško ežero 
bangas, kitas neša tolyn dus
liai pūškuodami motorai.

• Na, ir mus paėmė pagunda. 
Susėdom į motorinį laivelį, | 
patsai klebonas sėda prie 
“steering wheel”, o mes, rą apetitą, 
kaipo atėjūnai sėdam į pas
kirtas vietas. Pasileldžiam į 
ežerą.

Nei nepajutom kaip por£ 
valandų prabėgo bedainuo
jant “Leiskit į tėvynę, leis-

Krikštynos pas kan 
didatg į miesto 
majorus

"eztraTextrai

I

visiems čia gerai Žinomi biz 
nieriai-veikėjai Krištopas ir 
Emilė (Katiliūtė) Žemaičiai. 

Richard tėvai yra.Vilimas 
ir Marijona (Gaidamavičiū-

Philadelphia, Pa. — Lie- tė) Poškai (Paschall). Tas 
pos 25, d. Šv. Jurgio bažny- tai pats Paschall, kuris ne 
čioje pakrikštytas Rikardas tik kad yra mūsų tarpe, žy- 
Poška. Krikšto tėvais buvo mos biznierius ir veikėjas, 

bet kupinas ambicijos tapti 
net Philadelphijos miesto 
majoru. Mums, lietuviams, 
tas turi būti džiuginančiu 
dalyku, kad jis, lietuvis, 
mūsų tautos žmogus, rūpi
nasi ir darbuojasi toje link
mėje, kad palikus tokio mil
žiniško miesto, kaip kad yra

kit pas savus”, “Sudiev 
kvietkelį” ir kitas. Gal pir
mą kartą tu taip tolymas 
ežero vandenėli išgirdai lie
tuvišką dainą, tą lietuvio 
sielos ramintoją ir paguodą.

Prisiyrę laiveliu į krantą' 
žingsniuojam per parką į 
artimiausią-viešbutį, kad ką 
nors gavus užkąsti, nes be- 
.siirstant laiveliu gavome ge-,

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

TRU-VISION OPTICAL CO.|
DR. M. VVEENE, O.D. tj

DR. S. WEINE, O.D.
*

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

4:■o
' A

SS VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu.-> 10 ryto iki 6 vak 
H Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
ŲJ šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS;

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

Office teL YABds 4787 
Namų teL PBOipect 1930

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

Tel

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTREBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

(Bus daugiau).

BERLAND'S
MALEVOS IR SIENOMS 

POPIERU 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUŠIAI 
POP1ERĄ ATKARPOM DYKAI

Į--... . .............................. ...

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS. CLARTNETAI, TROM 

BONAL SAXAPHONE8. FLUTE4- 
su “casea” — $<5.00, 117.60
145.00 ir $75.M. Visi garantuot* 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUTTARAI. 8PA 
NlftKI MANDOIdNAI. BANJTO8 
SMUIKOS. TENOR BANJCfe — 
$5.60. $8 50. $12.50 iki $05.00
STRTUNTNIĄI BASAI — $50.00 
$115.00 ir BASO UŽ-
OENGALAS — $l$.$0. 8MIČE 
LIAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI 
A.M8 BASAMS. VIOLAS’IR CEL 
W — $1.S$. $$.H, I5.se, in.or 
ir I1S.00. Striūnos dėl visų virt 
minėtu Instrumentų, BAJ38 b 
ŠNARE DRUMS — $1$.50. $2$.50 
185.00 ir $50.00. PEDALS. HI 
BOYS. CYMBOLfi. 1 r DKUk 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiem 
braus Ir "-•ed” instrumeatam- 
prttalkoml Jūsų lūpoms.

EK8PERTTVA.S VICBOR IL 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visi] dalių Clarina 
tams. Trlūboms, Sazaphones i 
taipgi Smuikoms ir Gnlta.ra.ma

GOLD8TEDP8 MŪŠIO SHOP 
014 MaxweU St., Chicago

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

J

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

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

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 
%

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

DR. G. SERNER

YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS*

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
’ Betidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6—8:30 F. K 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 692L
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA8

I

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
*rtrSHERWIN -Wlil.!AMS 

PaINTS

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
M TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3238 SO. HALSTED ST.

— telkta — 
i SYKES

I PATARNA- 
j VTMAS! 
j — kuris — 
- Spertaltzooja 

TaroeJPASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
8TATTBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO KAPOMS.

K.

P/w LIBERAt EARHING5

You 
Ctn 
Be 
S u re 
o/

* Nebūkit mipan- 
ėtott neraudais 
paklnkllale Gy
venkit liueet nuo 

.^patrūkimo bedoa
— 8PECIAL —

ISkirpklte i| skelbimų Ir prlduo- 
kite mums pirm SO dienų laiko ir 
mes suteiksime jums 
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANKŠTISLMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatment^.

NĖRA KO GERE8NIO Už

Creater ef Cu«om Apt>lian<-«a for jy
*« 8. STATĖ, HM. 510, 8TA. 41«S
Dally !• AJf. Tll 5| Men., FrL TM • P M. 

SataMay Til 1, SonSay 3 ta A

•Is yra opectalie sarslnlmo bandymas tr 
nebus klteae lalkraMluosa. Taipgi. Ma

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMIS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisu ir Aktorių Dirbtai 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedalioj pagal sutarti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik visn* pora aJdų visam cr- 
venlmt Bausoklta laa leisdami 
SMeMminuotl Jm moderialakiausia 
metodą, kuria recėlįmo mokslas 

rali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

feirMktee aktorių. torte ^ožalhia 

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

OPTOMKŪRIFTAI 
1801 8o. Aahl—d Avenue 
Mstsmaat^CA&AL1*^, CMomb 

onso valakuos: 
Kaadlea »:M a. m. iki !:>• p. BL 

TroMad. tr Mtad. »:M a. m. 
d Ikt UM » a.

■

B

GYDYTOJAS IR CHIRUBGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. teL: PROspect 6859

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

Rezidencija: 6600 So. Arteman Are 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

R iki O vai vakare

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to-
Ofiso vaL: n no 1-3; nuo 6:30-8 30 ji, kurią uždirbame savo ran- 

756 West 35th Street komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tru8 lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicage, DI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western 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 
Rez. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDoie 2868 

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

RakmadiAniaiM MS<1 mmitarima,
Ofiso TeL...............VIRginia 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*,

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Penktadienis, liepos 30, 1943 DIENRABTTS DRAUGAS, CfitCAGO, HTCTNOTS

HELP WANTED — VYRAISTEBI PUNKTUS 11i tGARY, IND.
LIETUVIŲ DIENA

šį ketvirtadienį Gordino 
krautuvėje prie 8 gatvės ir 
Broadway ištisą dieną lie
tuvės, Šv. Teresės draugijos 
moterys, pardavinėjo tonus. 
Kiek lietuvių pasinaudojo r 
šia proga bus paskelbta vė
liau. Šios dienos parduoti 
bonai eis mūsų kolonijos 
lietuvių kreditui.
LIETUVIŲ VALANDA

Liepos 30 d. nuo 12 vai. 
iki 1 vai. popiet prie "Pan- 
ny” krautuvės bus vienos 
valandos programa. Dainuos 
Gendrūta Raidis.

Ši krautuvė duoda progos 
visoms tautoms pasirodyti. 
Per tas programas parda
vinėjami U. S. karo bonai.

1

MUSSOLINIS IR HIT
LERIS PAS FARMERĮ

Gary apylinkėje italas 
farmerys pirko du šunis gy
vuliams suvarinėti. Vienam 
davė vardą Mussolini, o ki
tam Hitler. “Mussolinis” su 
“Hitleriu” dabar Indiana 
vai. gyvulius gano.
VAGYS

• z
Praeitą sekmadienio

I

nak-

1

n "Draugas" Acme photo

Chester Bowles (kairėje) kalbasi su OPA direktoriumi, 
Prentiss L. Brown Washingtone. Bowles paskirtas nauju 
generaliniu menedžeriumi OPA.

tį vagys įlindo per langą į 
Gudinu namus. 1237 W. 15 
St. Pavogė šliūblnlus žie
dus vertės $200.00, radio 
$50, žiūronus, laikrodėlį ir 
kitokių daiktų.

Vagys įlindo per langą j 
miegamą kambarį, ištraukė 
komodės stalčių, išsinešė 
per duris į užpakalinius por- 
čius ir pasiėmė kas jiems 
tiko pasišalino.

Vagims kraustant namo

savininkai taip kietai mie
gojo, kad visai nieko nejau
tė.

Pastarojoj korespondenci
joj rašant apie sąjungiečių 
sūnus kariuomenėj įsiskver
bė klaida. Vietoj Z. Komi- 
tienės, turėjo būti Zofijos 
Kaminskienės, M. S. kuopos 
raštininkės, sūnus Bernar
das. Koresp.

F’

“DRAUGOn
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI

AR ESI
“DRAVGAS” HELP K.1NTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

HELP VVANTED — VYRAI

TVIRTAS
KAIP MŪSŲ 

LEATHERNECKS?
REIKIA VYRŲ

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.
MILLING MAŠINŲ 

DARBININKAS
Su nemažiau 5 met-ų prityrimu. 

Nuolatinis darbas jei tiksi.

THE AMERICAN PERFORATOR 
, COMPANY

625 W. Jackson—Hay. 1730

ARC WELDERS

TURI
------------- •

ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA

WELDERS PAGELBININKŲ
CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO
DARBININKŲ

MUMS REIKIA KELETĄ VYRŲ 
MUSŲ SVARBIOJ KARO DIRB

TUVĖJE KURIE NESIBIJO

GERO SUNKAUS DARBO

PRIIMAM NEPILIEČIUS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

Senoj Įstaigoj 100% Karo Dirbtuvėj 
DĖL

Turret Lathe Operatorių 
Milling Machine Opers 
Engine Lathe Opers 

Drill Press Opers 
Viršminftiems darbams reikalinga 
mažai Įrankių, mokėjimas skaityti 
blue prints, ir padaryti savo set-ups. 
Dieną, ir vakarais šiftai.

TAIPGI 
Spray Painter 

Helpers — Trades 
ĮRANKIŲ NEREIKIA TURĖTI 

Jei dabar dirbate prie Defense dar
bų aukščiausioj srityje neatsišaukite. 

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI— 
NETELĘFONUOKIT

MERCURY MFG. CO. 
4044 S. HALSTED

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKLA 
VEITERKŲ

NAKTĮ IR dieną šiftai 
Air conditioned Restaranas 
Valgis — Uniforms — tipai 

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Merginos 
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

PATYRIMAS

DRAFTO

HAND

NEREIKALINGAS

PALIUOSUOTI

TRUCKERS

HEAT TREAT HELPERS

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

VYRŲ!
REIKIA

18 IKI 60
ATSIŠAUKIT

HARRIS & REED

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Tie kurie dabar dirba prie karo 
darbų nebus priimtu MFG. CO.

1510 W. 15th ST.

Pasaulyje yra tam tikrų 
reiškinių, kurių dar joks 
mokslas nepaaiškino, tačiau 
kurie mums primena kažką 
antgamtiško, o ko greit ne
pajėgsime suprasti.

Kamilijus Flaummarion, 
garsusis prancūzų astrono
mas, atydžiai sekė įvairius 
neišaiškinamus reiškinius ir 
gale savo garbingos moks
linės karjeros, buvo suregis
travęs kelis tūkstančius keis 
tų įvykių. Vienas įdomiau
sias Flaummariono atpasa
kotas įvykis atsitikęs su jo 
draugu gydytoju.

1910 metų gegužės mėn. 
tūlas daktaras X. kalbėjo
si su savo kolega apie keis
tus pasirodymus mirštančių
jų, kurie esti už tūkstančių 
kilometrų. Ir ta proga jis 
kreipėsi į savo kolegą šiais 
žodžiais:

— Klausyk, daktare, jeigu 
kas gali būti, aš numirsiu 
pirma jūsų, duodu jums žo
dį, kad jums pasirodysiu 
tik ką miręs, jei mano gy
vybė nenumirs sykiu su kū
nu. ,

— Vadina-, — tada atsa
kė draugas, — jūs ateisit 
ir parodysit, jog esat, sumuš 
damas kokį nors daiktą šia
me kambaryje. Pavyzdžiui 
šią lempą, kuri kabo palu
bėje virš šio stalo...

Vieną tų pačių metų gruo
džio mėn. takarą, daktaras 
M. sėdėdamas savo valgo
majame su seseria išgirdo 
keistą skambinimą. Atrodė, 
kad kažkas pirštaie tyliai 
barškina į porcelianinį lem
pos gaubtuvą. Ir tie smū
giai darėsi vis stipresni, kad 
daktaras buvo priverstas 
pasilipti ant kėdės ir pažiū
rėti iš arti, nuo ko pareina 
tas keistas barškinimas. Ta
čiau nors atydžiai apžiūrė
jo ir išstudijavo, tų keistų 
garsų negalėjo suprasti. Pa-

baigus pietauti, garsai lio
vėsi.

Ir taip penkis ar šešis 
vakarus pasikartojo

Paskutinį kartą pasikar
tojus tiems garsams, dak- 
ras buvo kabinete. Jo sesuo 
buvo balkone, o tarnaitė iš
ėjusi. Ūmai iš valgomo kam
bario pasigirdo didelis bil
desys, tarytum kažkas ne
paprasta jėga būtų sudavęs 
į stalą.

Daktaras ir jo sesuo stai
ga įpuolė į valgomąjį kam
barį ir ant stalo rado lyg 
tyčia padėtą sveikutėlį lem
pos gaubtuvą, kuris pats jo
kiu būdu nukristi negalėjo. 
Daktaras viso to nelaikė 
antgamtišku, tačiau supras
ti negalėjo, nes buvo užmir
šęs gegužės mėnesį įvykusį 
pasikalbėjimą.

Po dviejų dienų jis suti-l 
ko vieną savo draugą, ku-1 
ris jo paklausė:

Į — Ar žinot, kad dakta
ras X. mirė lapkričio 28?

Tiktai tada daktaras M. 
atsiminė jo draugo duotą 
prieš keletą mėnesių paža
dą. „ Br.

Budriko Moderniška Krautuvė

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

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

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

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė 
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
AS PASIRINKIMAS 

IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybe.

I^bal geros HHtas moterų kailiniai, kailiukais papuoštaįs arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

MAŠINŲ MOKINIU 
NEREIKIA PATYRIMO

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
& 

MACHINE 
CORP.

HELP WAKTED — MOTERYS

POWER MAŠINŲ OPERATORIŲ
—reikia prie siuvimo darbinių pir
štinių. Piece work. Gvarantuota 
minimum mokestis ir bonai. Taip
gi reikia merginų be patyrimo 
prie pirštinių bet turi mokėt kaip 
operuoti power mašiną. Matykite 
Rae Pascuzzi.

J. G. KIRSCHNER CO.
1812 Milvaukee — Armitage 4637

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

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

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

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 AVE.-CICERO, ILL.

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI

EMPLOYMENT OFISAS 
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS:
KASDIEN 8:30 RYTO IKI 5 PP.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 
viršlaikio. 100% karo darbai.

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

1401-47 S. 55th CL 
(5600 West — Cicero)

VYRŲ - VYRŲ
Reikia abelnų dirbtuvės pagelbi
ninkų. 70c į valandą, laikas ir 

pusė už viršlaikį.
100% KARO DARBAI 

HARVEY METAL CORP. 
7400 S. Ashland Avė.

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

MERGINŲ IR MOTERŲ — reikia 
prie lengvų švarių dirbtuvės darbų. 
100<% karo darbai. Patyrimas ne
reikalinga. laikas ir pusė už virš
laikį. Lietuvis formanas priežiūroje. 
Atsišaukite

346 N. JUSTINEN.

CARVER
Pastovus darbas, gera mokestis ir 
įsidirbimas dideliam west sidės res- 
tarane.

MADISON RESTAURANT CO. 
3950 W. MADISON ST.

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.________________________ ♦_______ ___

MERGINŲ IR
,-x'

naktį šiftai. Atsišau-
*....................... 5nuo 8:30 ryto iki

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

Laikas ir pusė virš 40 vai. abel- 
nai 48 iki 50 vai. jei tik norite. 
Aukštos ratos.

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th ST.

DARBININKŲ REIKIA
Tvirtų, unijos mokestis. 90c j vai., 
laikas 4r pusė už viršlaikį, dvigu
binsią mokestis už šventadienius ir 
sekmadienius.

TEL. STEWART 0081.

CARVER
Pastovus darbas, gera mokestis ir 
Jsidirbimas dideliam west gidės res- 
tarane.

MADISON RESTAURANT CO. 
3950 W. MADISON ST.

PORTERIŲ 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
GERA MOKESTIS 

VALGIS DUODAMAS 
NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

PLATINKITE “DRAUGĄ’’

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

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

PIRKITE KARO BONUS! |

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.
MERGINŲ — MOTERŲ

SVARBIU 
KARO DARBŲ

55 centai j valandą pradžiai 
Patyrimo nereikia 

Mes išlavinsime kaipo: 
Armature Winders 

SOLDERERS 
TESTERS 

ASSEMBLERS 
INSPECTORS

FRACTIONAL MOTORS CO.
LUNCHROOM HELP

Trumpos valandos. Atsišaukit tik 
asmeniškai. Telefonu pašaukimus 
nepriimsim.
ILG ELECTRIC VENTILATING CO.

2850 N. Crawford.

VYRAI IR MOTERYS

TARNAITES IR 
VALYMUI MOTERYS

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

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

RENDUOJASI

RENDUOJASI — Storas ir 4 kam- 
' j ir lenkų 

__  nebrangu. Kreip
kitės prie — MRS. MAGGIE GRY
BAS. 4503 S. WHIPPLE ST.

-MOTERŲ-I ^n^SS-^aTg
Kurios labai nori įstoti prie karo 

darbų. Patyrimas nereikalingas.
2119 CHURCHILL ST.
(1800 North — 2100 West)

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Pastatyta 1,496 
prekybiniai laivai

NEW YORKAS, liepos 29.
— Šiandien buvo pranešta, 
kad nuo Pearl Harbor die
nos buvo pastatyta 1,496 
prekybiniai laivai. Ameri
kos prekybinis laivynas iki 
tol iš viso neturėjo tokį 
skaičių laivų.

REIKIA TUOJAUS
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų 
Shear Hands

Stockroom Pagelbininkų 
Paint Sprayers 

Assemblers
Truckers ir Darbininkų

★ ★ ★

Būkite ir Jūs Dalininkais
DIRBKITE SAVO APIELINKĖS KARO PRAMONĖJE 

UŽ GERIAUSI MOKESTĮ
Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 

Gera mokestis laike mokinimo.
DARBAS IR PIRMENYBĖ SULIG UŽSITARNAVIMO 

UŽTIKRINAMA IR PO KARO
MATYKITE MR. CARR — TARP 8:30 RYTO IR 4:30 POPIET

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30th St

Priežodžiai
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios garsinasi “Drauge”.
Jei kelias į Dievą tikras, 

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

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

• »

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

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

r land.
Paraginkite savo pažįsta

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

I
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Prezidento kalbos reikšmė
Praėjusį trečiadienį milijonai žmonių klausėsi Pre

zidento ir vyriausiojo ginkluotųjų jėgų vado F. D. 
Roosevelto radijo kalbos. Klausė su didžiausiu susido
mėjimu, nes visiems buvo labai įdomu išgirsti, ką šiuo 
nepaprastai svarbiu momentu pasakys žmogus, kuria 
žodis šiandien yra pats svariausias.

Prezidentas, kaip paprastai, kalbėjo aiškiai Ir įtiki
nančiai. Jo kalbą galėjo suprasti paprasčiausias pilietis. 
Ji buvo be jokių “mandrybių”, paprasta ir aiški.
KARO EIGOS APŽVALGAį- ■ *

Padaręs gana plačią karo eigos apžvalgą, Preziden
tas savo klausytojus vis tik optimistiškai nuteikė. A- 
not jo, ačiū karo vadovybės atsargiam ir išmintingam 
planayjmui, karo frontuose matome visai kitokį vaiz
dą. Amerikos karo jėgos, palyginti visai mažais nuos
toliais, daug mažesniais' negu buvo numatyta, pasiek
ta pergalė Afrikoj, sėkmingai kariaujama Sicilijoj, ve
damas ofensyvinis karas prieš Japoniją.

Čia tikrai verta stipriai pabrėžti Prezidento prane- 
, Šimas apie sąjungininkų elgesį Sicilijoj. Tos didžiosios 
salos, kurios didelė didžiuma jau užkariauta, žmonės 
jau gauna mūsų pagalbą. Su vietos žmonių nuoširdžiu 
keoperavimu, atstatoma tvarka, išlaisvinant žmones 
nuo fašistinės tiranijos, aprūpinant juos visokiais gy
venimo reikmenimis. Sicilijos žmonės tuo džiaugiasi.
SĄJUNGININKŲ KARO TIKSLAS

Ta proga Prezidentas priminęs, kaip nacių, fašistų 
ir japonų militaristai savo pavergtųjų kraštų žmones 
vergais pavertė, pabrėžė:

“Mūsų nusistatymas yra atstatyti pavergtuosius 
žmones į žmogiškąją vertybę, j savo likimo viešpa
čius, turinčius teisę į kalbos laisvę, religijos laisvę, 
laisvę nuo stokos, laisvę nuo baimės.’’

Šie pažadai jau pradedami realizuoti.
Karas Sicilijoj ir Italijoj eis tol, kol Italijos žmo

nės supras, kad neapsimoka kariauti jau pralaimėtam 
tikslui, kuriam italų tauta nėra davusi savu pritari
mo. Nepaisant kas šiuo metu_darosi Italijoj, karas eis 
toliau pilnu užsimojimu, kol ji besąlyginiai nepasi
duos. Nepakanka Mussolinio pasidavimo. Kraštas tu
rės būti iš pagrindų išvalytas nuo visų fašizmo lieka
nų. Sąjungininkų laimėjimai bus Italijos žmonių per
galė, nes jiems bus sudarytos sąlygos patiems išsirink
ti vyriausybę, laikantis laisvės ir lygybės demokrati
niais dėsniais.

Reikia sau įsivaizduoti, kiek daug teigiamos įtakos 
turi į italų tautą sąjungininkų teikiama pagalba Sici
lijos žmonėms. Be to, kiek daug reikš italams ši Prezi
dento kalba, kuria pažadama išgelbėti Italijos žmones 
iš fašistų ir nacių belaisvės.
ŽVILGSNIS | ATEITĮ X f

Negalima praleisti nesuminėjus ir kito reikšmingo 
Prezidento pasakymo, kuris liečia viso pasaulio ateitį. 
Jis pažymėjo, kad jungtinės tautos yra pakankamai 
susitarusios dėl pertvarkymo pokarinio pasaulio. Tuo 
tarpu į detalius, sienų nustatymą ir kitus dalykus, ne
sigilinama. nes pirmoje vietoje rūpinamasi priešus nu
galėti. Tačiau planai yra daromi, kad laisvės, dėl ku
rių kariaujame, atneštų pasauliui daugiau padorumo 
ir teisingumo.

Kareiviai, jų tėvai ir visi artimieji, su ypatingu pa
sitenkinimu išklausė Prezidento Roosevelto plano dėl 
sugrįžusių kareivių į civilinį gyvenimą ekoxiominio ir 
socialinio aprūpinimo. Apie šį planą mes plačiau pa
rašysime kita proga.

Prezidentas savo svarbią kalbą baigė atsišaukimu 
dėti visas galimas jėgas ir karo ir namų frontuose grei
tesnei ir pilnesnei pergalei. Ir šis Prezidento atsišau- 
kimag, sparne tikri, nebus balsu tyruose.

Lieidvos vyskupų pasiaukojimas
DĖL KO AREŠTUOTAS LIETUVOS METROPOLITAS

Vakar paskelbėme per Vatikaną atėjusią žinią — a- 
jfie J. E. arkivyskupo Juozapo Skvirecko, Lietuvos Met
ropolito, areštą, ši žinia šią savaitę garsinamsi visuose 
Amerikos katalikų savaitraščiuose.

Apart Kauno arkivyskupo, naciai suareštavę daug 
kitų lietuvių tautos vadų.

Arkivyskupas ir kiti lietuviai suareštuoti todėl, kad 
jie priešinosi formavimui lietuvių legijono Vokietijos 
karo tikslams.

Prieš kiek laiko buvo gauta pranešimų iš Lietuvos 
per Švediją ir kitais keliais, kad dėl pasipriešinimo lie
tuvių legijono organizavimui uždaryta Lietuvos uni
versitetas, mokyklos, sunaikinti knygynai *ir t.t. Da
bar, matyli, nacių kerštas j-au prieina prie desperaci
jos. Visu piktumu ima persekioti Bažnyčią.
IŠJUDINS IR SUJUNGS LIETUVIŲ TAUTĄ

Šitokie nacių žygiai, be abejojimo, dar labiau sukels 
lietuvių tautą priešintis okupantams ir dar stipriau 
kovoti dėl išsilaisvinimo. Tai ir Amerikos lietuvius la
biau sujungs ir išjudins didesniu rūpestingumu remti 
Amerikos karo pastangas, kad greičiau įvyktų per
galė, kuri Lietuvos žmonėms atneš išsilaisvinimą ir 
galimumus atsteigti laisvą, nepriklausomą ir demo
kratišką Lietuvos valstybę.
VYSKUPAI UŽSTOJA PERSEKIOJAMUOSIUS

Jau ne pirmą kartą girdime apie Lietuvos vyskupų 
nusistatymą okupantų atžvilgiu. Jie 'užsistojo perse
kiojamus žydus ir lenkus. Jie protestavo dėl mobiliza
vimo jaunimo ir vežimo Vokietijon sunkiems darbams. 
Jie daugely kitų atvejų visu griežtumu gynė žmonių 
teises, save asmeniškai išstatydami į pavojų būti areš
tuotais ir net vienu ar kitu būdu nukankintais. Tačiau 
savojo krašto ir žmonių gerovė Lietuvos vyskupams, 
kurių nė vienas nepasitraukė nuo savo žmonių nei vie
nai nei antrai okupacijai užplūdus, rūpi labiau už viską 
—už'jų pačių asmeninį saugumą ir net pačią gyvybę.

Lietuvos vyskupų, drąsa ir pasiaukojimas visokerio
pai Lietuvos žmonių gerovei visai mūsų tautai yra gy
va inspiracija. - '■ '

Mūsų šventa pareiga yra visomis jėgomis darbuo
tis ir kovoti, kad išvaduoti nacių kalėjime vargstan
čius mūsų tautos vadus ir veikėjus ir išlaisvinti Lie
tuvą, kurios gerovei jie taip drąsiai kovoja ir auko
jasi. Aukokimės ir mes.

Italų minia apsupa Popiežių Pijų XII (matomas centre), kai jis apžiūrėjo Romoje 
apylinkes, kur amerikiečiaai bombardavo. Vatikanas paneigė ašies tvirt-inim, jog po
piežius pasiuntęs protestą prezidentui Roo seveltui dėl Romos užpuolimo

POPIEŽIUS LANKO BO MBARDUOTAS VIETAS

LYDĖJO WACS Į UŽJŪRI

Vadinas, bepig Amerikos 
armijai:

Jinai tiktai maršuoja,
O Stalinas nacius likvi-

Nacių areštuotasis J. E. arkiv. J. Skvireckas

Didelė aviacijos pažanga
Neseniai Karo Informacijų skyrius paskelbė įdomių 

žinių apie susisiekimą lėktuvais. Statistika tikrai stebė
tina. Susisiekimas oru apima visą žemės kamuolį. Vie
nas U. S..lakūnas Atlantą perskridęs (tarp Lisabonos, 
Portugalijoj, ir New Yorko) keturis kartus bėgyje tri
jų dienų. Kitas lakūnas per 13 dienų perskridęs okeaną 
dvylika kartų. Lėktuvais dabar vežami gana sunkūs 
karo reikmenys, medicinas daiktai, sužeisti kareiviai 
etc.

1941 m. komerciniai lėktuvai turėjo 4,060,500 pasa- 
žierių. Laiškų pervežta 44.595.300 svarų, prekių 22,315,- 
000 syarų. Aviacijos pramonė (cargo ir camnat lėktu
vų) 1941 m. siekė $1.800,000,000 i sumą, kuomet 1942 
m. pašoko iki $6,400,000,000. šiais gi metais pasieks 
tiesiog kolosalinę sumą — $20,100,000,000. Aviacijos 
ekspertai spėja, kad 1950 m. Jungtinėse Valstybėse 
bus pusė milijono privatinių, komercinių ir militarinių 
lėktuvų aktualėj tarnyboj.

Tai vis tik yra milžiniška šioj šaly pažanga. Šiame 
kare, kaip gerai žinom, S. karo aviacija nepapras
tai didelį ir ąyarbį vaidmenį vaidina.

Capt. Mary Agnės HalJa- 
ren, Lowell, Mass., atvyko 
saugiai į Angliją, ji lydėjo 
pirmąjį atskirtą batalijoną 
WACS į užjūrį. Ji yra ka
talikė. Pirmiau mokytojavo.

Naujos lietuviams 
įdomios knygos

(LKF^SB) Jau surinktos 
raidės p. Noremo knygos 
“Timeless Lithuania” ir ma 
noma, kad už kokio mėne
sio knyga, galės pasirodyti.

— Taipgi jau surinktos 
raidės kun. Juro leidžiamos 
naujos maldaknygės “Ramy 
bės šaltinis”. Jos bus iš 
karto leidžiamas dvi laidos 
— didesnioji, pilnesnė, ir, 
antra, sumažinta, ši malda
knygė turės keletą nauje
nybių : duodama lietuviško 
stiliaus iliustracijų, įdėta 
lietuviškai išverstos Mišių 
maldos, kurias kunigas kal
ba iš mišiolo, atlaidų mal
dos patikrintos pagal naują 
popiežiaus leidinį.

— Jau pradedamos sta
tyti raidė3 naujo leidinio 
vysk. Bučio knygos apie 
nuostabiuosius Liurdo įvy
kius.

— Ruošiama spaudai kny 
gėlė apie šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seseris, 
kitaip vadinamas Vargdie
nių seseris. Tai Lietuvoj pa- # 
garsėjęs vienuolynas, prie ’ 
kurio įsteigimo daug prisi
dėjo a. a. arkiv. Matulevi
čius. Dabar jos pradeda sa
vo veikimą ir tarp Ameri
kos lietuvių.

Moumouth, Ilk — Minu
tės audra siautė pereito tre
čiadienio vakare. Audra su
lygino pasėlius, išdaužė tūk
stančius langų ir sužalojo 
stogus.

Po svietą pasidairius
Sykį, po didelių musių Pa

cifiko salose japonų su ame
rikiečiais,. pastarieji paėmė duoja. . . ,

Siūlau drg. Andriulį pa
siųsti dešimčiai metų į kon
centracijos stovyklą. Jis 
peržengė komunistų progra
mą. Savo gazieton jis įdėjo 
kalbą U. S. vice prezidento 
H. A. Wallace, kuris pareiš
kė. jog “kariaujant už de
mokratiją svetur, mes turi
me įsigyti daugiau demo
kratijos ir namie”.

Komunistai gi kariavo ir 
kariauja už raudonąją dik
tatūrą ir namie ir svetur.

Koncentracijon tokį re
daktorių !

• . ■-••-r

didelį būrį japonų nelaisvėn. 
Vežant į koncentracijos 
kempę, japonai buvo labai 
nusiminę. Amerikietis ser
žantas, matydamas tai, vi
są laiką galvojo būdą japo
nams pralinksminti. Staiga 
atėjo jam į galvą mintis pa
mokinti japonus dainuoti 
vieną dabar labai populiarę 
Amerikoj dainą. Seržantas 
tarė žodžius, o japonai pas
kui kartojo.

Kuomet visas pulkas ja
ponų buvo pristatytas kon- 
centracijon, karininkai nu
stebo išgirdę japonus lais
vai dainuojant:

“Gaw Bress Emerika”.
(PėPėCė)

balšavikų gazieta 
raidėm išdrūkavojo

Viena 
didelėm 
poetišką antgalvį:

“Amerikos Armija Mar
šuoja Į Mesiną; Stalinas Sa
ko: Likvidavom Nacių Ofen- 
syvą”.

Magdė. — Vakar girdė
jau šnekant, kad šįmet bū
sią saulės užtemimas. Sako 
kokie tai astriomionai, mo
kyti žmonės praneša.

Ena. — Tai jau, mokyti! 
Pažiūrėjus į bent vieną 
lendorių ir tu galėtum 
sakyti, kada bus saulės 
temimas.

1
ka- 
pa- 
už-
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Kun. Igno Albavičiaus sukakti minint
Kun. A. Tamoliūnas

Alaska ir karas
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

POTVYNIS PAGAVO MAINERIUS

Rašo Kun. A. Briška
Sekmadienį, rugpiūčio 1 ATVAŽIUOJA Į 

d. Šv. Antano parapijoj vei- AMERIKĄ 
Federaci- Baigęs Gregorianumo u- 

jos 12 skyrius, visoms drau- f niver3itetą RomoJe M auki 
u,"!'8 tai3 atsižymėjimais, nusipel- 

nęs licencijatą, sumanė va
žiuoti į Ameriką trumpam 
apsilankymui, ir 1914 me
tais atvyko į Jungtines Val
stybes, manydamas, vizitui 
pasibaigus, atgal sugrįsti į 
Lietuvą ir ten uoliai dar- 

^u" buotis dvasinei mylimųjų 
savo tautiečių naudai ir pa- 
siąukoti tautiniai kultūri
niam darbui.

Tačiau užklupo pasaulinis 
karas. Dėl tos priežasties, 
kun. Ignas Albavičius buvo vyra-i buvo pagauti, kai potvynis palietė dešimt pėdų tunelį, mailė nuo kasyklos pra- 
priverstas pasilikti čia A- džios. Bus įleistas mažas laivelis suieško.i vyrų.

« 1

. „ .„. tapti laisva ir nepriklausoAlbavičius__ma.
buvo apsi- 
dėdę kleb. 
Pošukanį,

bankietą gerb. savo klebo
nui kun. Ignui Albavičiui 
pagerbti 30 metų kunigys
tės sukakties proga. Todėl 
mes čia dedame mūsų ben
dradarbio straipsnį, kuria
me paduodama vienas kitas 
bruožas iš garbingojo 
kaktuvininko gyvenimo. 
Redakcija.
SUKAKTUVININKO 
JAUNYSTE

r
Sukaktuvininkas kun.

nas Albavičius yra gimęs 
1890 m. liepos 31 d., Lazdi
juose, Dzūkijoje. Jo tėvas 
Juozas Albavičius Ir moti
na Sofija Maciunskaitė bu
vo pavyzdingi katalikai ir 
mylimam savo sūnui Ignui 
davė tikrai krikščionišką iš
auklėjimą, 
buvo labai 
Jis pradinę 
Lazdijuose, 
mokslus 
pas savo dėdę Novorosijske, 
Kaukaze, Rusijoje.. 1907 me
tais, iš Kaukazo sugrįžęs į 
Lietuvą, Ignas įstojo į Sei
nų Kunigų Seminariją, ku
rią su aukštais pagyrimais 
baigė 1912 metais. Įšventin- Į 
tas diakonu, jis tais pačiais aukšto ūgio, malonaus bū- 
metais išvažiavo j Rcmą, į- Jo, sumanus ir inteligentas, 
stodamas į Gregoi-ianumo .u- iškalbus, labai nuoširdus ir 
niversitetą, atsiduoti loli- 
mesnioms studijom^.

Gi pats Ignas 
gabus moksle, 
mokyklą baigė 
o gimnazijos

ėjo, gyvendamas

Į

fe-i
I
I t 
merikoje.

Kun. Ignas 
trumpam laikui 
stojęs pas savo 
kun. Pranciškų 
Camegie, Pa.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
VIKARAS

l

“Draugas” Acme photo

Gelbėtojai pumpuoja vandenį OHett Goal kompanijos mamoje, Presto, Pa., kur

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS KLEBONAS

Jo Ekscelencija arkivys
kupas Mundelein 1918 me
tais kovo 4. dieną, kun. Ig
ną Albavičių paskyrė kle
bonu į Dievo Apvaizdos lie-

Garbingosios atminties 
dekanui kunigui M. Kriau
čiūnui anais laikais klebo- tuvių. Tai antroji
naujant pirmojo Šv. Jurgio ^tuvių parapija Chicagoje. 
lietuvių parapijoje, Chicago, 
III., pas jį 1914 metais kun. 
Ignas Albavičius apsigyve
no kaip vikaras.

Jaunasai vikaras buvo

II

i

Diakonas Ignas Albavi
čius, vos turėdamas tik 22 
metus ir 4 mėnesius, gavę; 
specialę Šventojo Tėvo dis- 
pensą, kunigu įšventintas 
gruodžio 21 dieną, 1912 me
tais. Šventosios kunigystė; 
sakramentą diakonui Ignui 
Albavičiui suteikė Jo Emi
nencija kardinolas Respighi 
šv. Jono Laterano Tryliko
je, Romoje.

Kun. Ignas Albavičius 
Gregorianumo universitete. 
Romoje, per du merus stu
dijavo filosofijos mokslus ir 
nusipelnė licencijatą.

Dievo Apvaizdos parapi
joj besidarbuodamas kun. I. 
Albavičius įdėjo visas savo 
pajėgas suvienyti ir suor
ganizuoti vietos lietuvius. 
Savo pavyzdingu gyvenimu 
ir nuoširdžiu pasiaukojimu 
atsidavė lietuviams katali-Į u°7-727 7227 ••cagos lietuvių parapij 
kams, ir dėl to visus sutelkė ( 
vienybėn darbuotis Bažny
čios gerovei ir Lietuvos nau 
dai.

visiems prieinamas, labai 
prietelingas ir turėjo aukso 
širdį. Ugningoje jo krūtinė
je liepsnojo karšta tėvynės 
meilė. Seni parapijiečiai, 
kaip ir jaunimas, mylėjo ir 
gerbė jį. Parapijiečiai džiau
gėsi susilaukę nepaprasto 
lietuvio šviesuolio ir plačių 
pažiūrų jauno kunigo, kurį 
galėjai visada pamatyti, pa
sikalbėti ir gauti išmintingų 
patarimų. Be to, jis buvo 
dažnai kviečiamas į įvai
rius visuomeninius susirin
kimus, daug pasakęs pairi bažnyčia, kun šiandien yra 
jotingų kalbų, daugelį įkvė- v^ena i® dailiausių lietuvių 
pęs pamilti Tėvynę Lietu- bažnyčių Amerikoje.
vą, jai aukotis ir dirbti, ku-; Kleb. kun. Ignui Albavi- 
ri anomis dienomis ryžosi [ dui Dievo Apvaizdos lietu-

Trumpu laiku pasiekta 
nuostabių davinių. Draugi
jos bei organizacijos dygo 
ir gausėjo nariais. Solida
rumas tarp pačių lietuvių 
brendo ir klestėjo. Dievui 
laiminant, kleb. kun. Igno 
Albavičiaus sumanumu, ir 
gerųjų parapijiečių duosnu- 
mu 1926-1927 metais pasta
tyta nauja ruiminga mūro

Kleb. kun. Ignui Albavi-

11EALTHY, AVEALTHY AND WISE ’ '

• •
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Healtm Mittory.
• GALEN,

A GREEK 
PHYSlClAN,
OFTHE 
SECOND 
CENTURY 
(151-201 A.D
MADE EX- 
PERIMENTS 
in PHystOLOsy
AND GOMMARIZED KNOWN 
MECHCAL KNONLEDGEAT 
THAT TIME. FOR A 
PERtOO OF IOOO YEARS 
HE DOMINATE D MED1CAL 
THOUGHT. SlNCEMOST 
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ANIMALS AND NCT FROM 
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[ RATIONS OF STUDENTE
STUD/ING HIS MANUSCR1PTS 

Į LEARNED LUCHCROOS ERR0CS. 
i ANDREA5 VESALIOS' WORK 
Į OH ROMAN ANATOMY, 

ALTMOOGH RIDICULED, 
; BROOGI-rr TO LIGMT ,

GALEN*S MlSTAKESl

Ik HOUR. BEFORE 
BECTIME 5H0ULD BE 
OCH ET. EXCmNG STOOtES, 

GAMĖS AND 
FAMILY ARGU- 

MENTS DO NOT
BELONG IN THIS 
HOOR. ACHILO 
GOING TO BED 
SMOOLD FEEL

AT PEACE 
WITH THE 

WORLD._

Alaska iki šiol tebėra be gy
ventojų, svarbiausia, pasak, 
generolo Buckner, to viso 
priežastis buvo labai blogas 
susisiekimas, šiandie net ant 
kariuomenės krinta dalis to 
darbo, kurį galėjo atlikti 
darbininkai ir Alaskos gy
ventojai. Kasyklos ir žvejy
ba ALaskoj didžiausios pra
monės. Jos randasi rankose 
turtuolių ir bendrovių iš U. 
S. Pavasarį šios pramonės 
darbininkai atvyksta iš U. 
S., padirba per vasarą ir 
grįžta atgal. Darbininkai į 
Alaską viliojami gero atly
ginimo. Atvykę pavasarį, 
pilnomis kišenėmis pinigų 
rudenį jie grįžta atgal.

Iš 70,000 Alaskos gyven
tojų, vėliausia surinktomis 
žiniomis priskaitoma tik pu
sė baltųjų. Visi kiti eskimo- 
sai ir indijonai, kurie gy
vena kitaip, negu baltieji 
žmonės. Jų užsiėmimas — 
medžioklė ir žvejyba. Bal
tieji žmonės ūkiuose neįsten 
gia tiek gerybių pagaminti,

žeines ūkis laukia 
žemdirbių

Be gamtos turtų, Alasko
je yra 64 milijonai skėrių 
geros žemės, iš kurios tik 
apie 10 tūkstančių šiaip taip: 
apdirbama. Visa kita tinka
ma ūkiui žemė iki šiol ne
dirbama. Stoka Alaskoje 
nuolatinių gyventojų. Nuc 
jos atradimo, iki šių laikų 
vėliausiai surinktomis žinio- ( 
mis, nuolatos gyvena apie 1 
70,000. Tai lašas jūroje, tai į 
tik vienas žmogus ant sep
tynių ketvirtainių mylių. 
Toks reiškinys Alaskai vi
sais atžvilgiais buvo ir yra 
nenaudingas. Ypatingai tas 
pasireiškia šiuo karo metu 
Karo metu kariaujančiose 
šalyse daug padeda ir nuo
latiniai jos gyventojai. Vie
ni gamina maistą, kiti pri
stato į paskirtas vietas. Gy
ventojai yra tikra parama 
kariuomenei, namų frontas. 
Bet sauialė Alaskos gyven
tojų mažai ką gali padėti 
kariuomenei. Msžai žemdir
bių. kurie savo ūkiuose pa- kad užtektų visiems gyven- 
gamintų užtektinai maisto. 
Neištenka net tiems keliems 
tūkstančiams gyve n t oi ų. 
Kasmet buvo įvežama į A- 
laską maisto beveik už pen
kis milionus dolerių? Alas
kos žemė yra derlinga. Joj 
vaisiai, javai ir daržovės 
gerai auga. Visa priežastis, 
kad nėra kam tos žemes 
apdirbti ir tinkamai ūkių 
vesti. U. S. •geologinis tyri
nėtojas dr. A. Brooks se
niai yra pareiškęs, kad Alas
ka yra kraštas, kuriam la
bai patogiai gali gyventi de- Alaskos žemė yra geriausia, 
šimts milionų žmonių. Kad tik nėra kam jos dirbti.

vių parapijoje teko gyveri- menybė yra idealinga, kuri 
ti ir išganingai darbuotis ii- kitus 
giausią laiką. Dievo Apvaiz- gaiš.
dos parapijos istorijos pus
lapiuose garbingasai jo var
das pažymėtas auksinėmis 
raidėmis.

Daug nuveikusiam kleb. 
kun. Jeronimui Vaičiūnui 
mirus, Jo Ekscelencija S. A. 
Stritch, D.D. 194j0 metais 
gruodžio 15 dieną kun. Ig
ną Albavičių paskyrė Sv. An
tano lietuvių parapijos kle
bonu, Cicero, UI., kur i. 
šioliai garbingai tebeklebo- 
nauia.

Kur nėra tų aštuoniolikie- 
’ čių! Jie gyvena visose Chi-

_ _ _ jese.
Bet jų daugiausia tur būt 
atsikėlė į Cicero apsigyven
ti. Todėl, kunigui Albavičiui 
Šv. Antano parapija nebu
vo svetima. Gi pats klebo 

' nas tokis pat meilus, prie
lankus. energingas ir vi
siems prietelingas. Nenuos
tabu, kad ne vien iš aštuo
nioliktosios atsikėlusieji, bet 
ir ciceriečiai lietuviai žino 
ir myli gerąjį sielų ganyto
ją ir vadą.

Jam atėjus į Cicero kle
bonauti, netrukus šv. Anta
no parapijos mokyklos da
lis pristatyta, kiti pagerini- i 2. 
mai Įrengti svetainėje, baz- ° 
nyčia iš lauko atremontuo- r- 
ta, pati parapija ir mokyk- ~ 
la geriausiame stovyje.
JUBILIATO SVETINGU
MAS IR UOLUMAS 
PASTORACIJOJE

žadina tapti kūrybin-

vis daugiausiai žymė
jo uolumas pastoraci- 
Iškilmės bažnyčioje ir

Už 
tinas 

j joje.
išpažinčių klausimas visada
turi skirtą savo laiką, ligo
nių Lankymas punktuiliškas 
didelis rūpestis kreipiamas 
visiems parapijiečiams pa
tarnauti ir daug pasiaukoja
ma moralinei jaunimo būk
lei.

NUOŠIRDUS IR RŪPES
TINGAS VISUOME
NININKAS

Kleb. kun. Ignas Albavi
čius uoliai dirbo su viršum 
15 metų Lietuvių K. K. Lab
darių Sąjungos gerovei. Jo 
daug ir rūpestingai dirbta 
Šv. Kryžiaus ligoninės pa- 

■ statyme, statomai lietuvių 
senelių prieglaudai etc.

Nors liepos 31 dieną kleb. 
kun. Ignui Albavičiui su
kinką jo gyvenimo 53 me
tai amž., bst jis a erodo gra
žioje sveikatoje, yra ener
gingas ir kupinas aukštais 
užsimojimais ir kilniais pa
siryžimais.

Reikia nepamiršti, kad D 
G. Jubiliatas daug darbo ir

MANO MINTYS SKRIEJA 
Į CICEROS PADANGĘ

nepa-

deracijcje, Tautos Fonde 
Tautos Taryboje, ALRK Su 
sivienyme. L. Vyčių organi
zacijoje, ALRK Moterų Są
jungoje, Lietuvių Kunigų 

i Vienybėje, lie avių spaudo
je ir visuose kultūros dar
buose. Be to, nuo pat šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoninės

Į

tojams ir užplūdusiems lai
kinai kasyklų ir kitų pra
monių darbininkams. Jei į 
Aląską vežamas maistas iš 
U. S., tai ne jos žemės kal

ite, bet stoka gyventojų, ku
rie galėtų javų, vaisių ir 
daržovių priauginti. Alaskos 

i žemėje, kaip jau aukščiau 
minėjau, viskas gerai auga 
ir dera. Pav., pirmos rūšies 
kviečių iš akerio gaunama 
22 bušeliai, miežių — 26 bu
šeliai, avižų — 45 bušeliai.

į

bių' pilietis. Jis labai daug 
nuveikęs Dievo garbei, daug 
nusipelnęs mylimųjų savo 
tautiečių gerovei ir šio kraš
to naudai. Ateitis jo „vardą 
minės su didele pagarba.

Iš Visagalio Dievo mal
dauju dar daug gražių ir 
nuopelningų metelių gyven
ti gražioje sveikatoje, išga
ningai darbuotis Dievo ir 
Bažnyčios garbei, mūsų lie
tuvių išeivijos gerbūviui, Tė
vynės Lietuvos naudai ir 
Jungtinių Valstybių gero
vei!

Kai. atmintinųjų ir jubi
liejinių pagerbtuvių garbin
gomis iškilmėmis plačioji 
lietuvių visuomenė ir Baž
nyčios dignitoriai visuome
niškai pagerbia dideliai nu
sipelniusį didįjį lietuvį tė
vynainį ir garbingąjį kle
boną kun. Igną Albavičių, 
mano mintys skrieja į Ci- 

įceros padangę ir skleidžia
si apie senąjį mano prietelį 

, ir jubiliatą, kuris savo dar
bų nuopelnais pagarsėjęs ne, 
vien tarp lietuvių čia Ame
rikoje, bet labai daug nusi
pelnęs ir Lietuvai ir visai 
lietuvių tautai. Nuo pat at
važiavimo į Jungtines Val
stybes, jis nenuilstančiai ir 
išganingai darbavosi lietu- 

i vių katalikų parapijose, jung 
damas ir organizuodamas 
tautiečius. Nuopelningi jc 
darbai reiškiasi ne vien pa- 
rapijose, bet ir kitose vie
šose įstaigose ir organiza 
cijose. Jis duosniai aukoje 
įvairiems fondams, vienuo
lijoms, kolegijoms, akademi 
joms, labdarybei, studen-

Nenorint peršasi 
prastas D. G. Jubiliato sve- 

mas ir prietelingumas pa
garsėjęs ne vien čia Ame
rikoje, bet ir Europoje. Y- 
patingai Aštuonioliktoji, bū
tent, Dievo Apvaizdos pa
rapijos klebonija visada bū
davo pilna svečių. Ten vie
šėjo ir pietavo didikai. Baž
nyčios dignitoriai, valstybių 
atstovai ir pareigūnai, di
plomatai, kunigai, rašytojai, 
ir žurnalistai, biznieriai, pro 
fesijonalai, studentai ir d. 
k. Nūngi, šv. Antano para
pijos klebonija, Ciceroj, ne
prarado to savito svetingu- metais, kai kleb. kun. Ignas suskaičiuos, kiek jis dirbo 
mo. Tasai nuoširdus klebo- Albavičius garbingai minė- 
no svetingumas ir prietelin- jo savo kunigystės sidabri- 
gumas laimėjo daug drau- nį jubiliejų, aukštoji B?ž- 
gų, bičiulių ir gerbėjų.

Ne vien nepaprastas jo šo dideliai nusipelniusio Ju- 
svetingumas ir nuoširdus "biliato. Gi Lietuva jį pakė- 
prietehngumas plačiai iš- lė į D. L. K. Gedimino or- 
garsėjo, bet ir kilni jo as- dina rikijus.

tingumas. Tas jo svetingu- iste^mo^ ji® buvo paskir- 
P’ ’ 
I
I

tas Jo Eminencijos kardi
nolo Jurgio Mundeleino Eg- 
zekutyvio Komiteto nariu. 
Žymėtina, kad pirmojo pa
saulinio karo metu, jis su 
kitais tėvynainiais važiavo 
į Vašingtoną, kad iš galin
gos Jungtinių Valstybių val
džios laimėti Lietuvai prie
lankaus pritarimo, kad fa 
valdžia padėtų Lietuvai ko
voje prieš nevidonus prie
šus ir kad ji Lietuvą pripa
žintų de jure.

Lapkričio 25 dieną, 1937 tams, vargšams. Niekas ne Asfhma Mucus 
LoosenedFirstDay 
For Thousands of Suflferors 
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tablete th*t b*ee h*lped tbooMndiaf euf- 
ferera Frlnted gu*r*r.tee w.th e»ch p*rt*ee

nyčios vyriausybė nepamir-

ir aukojo Tėvynės Lietuvos 
laisvės ir kultūros reik a 
Lams. Jis yra vienas iš kil 
niausiųjų lietuvių kunigų i 
yra nepalaužiamas tėvynai
nis darbuotojas. Jis garbin 
gasai Lietuvos sūnus ir gar 
bingasai Jungtinių V aisty-

f
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Didžioji Ciceroj 
diena

Federacijos skyrius ren
gia šaunų bankietą pagerb
ti kun. Igną Albavičių jo 30 
metų kunigystės sukakties 
proga. Iškilmės bus sekma
dienį. rugpiučio 1 d. 6 va
landą vakare, šv. Antano 
parapijos salėj, 15th St. ir 
49th Court.

Kun. Albavičius j kuni
gus įšventintas gruodžio m., 
1912 metais, Romoj. Klebo
navo ir nenuilstančiai dar
bavos Dievo Apvaizdos pa- sirengimai. Dabar tik lau- 
rapijoj nuo 1918 metų, c r - -
po kun. Vaičiūno mirties at- svečių. Kleb. kun. Ant, Mar- 
keltas darbuotis Šv. Antano 
parapijon, Cicero.

Kun. Albavičius yra visų 
mylimas ir aktyvu.-* visose 
mūsų organizacijose, Lietu
vos Vyčių garbės narys.

Sekmadienį ne tik pripuo
la jo 30 metų kunigystės su
kaktis, bet taipgi ir jo var- nijų, prie skirtingų darbų, 
dadienis ir gimtadienis. Plasterninkai, pentoriai, tuk-

Šv. Antano parapija ne pointeriai, nes šią vasarą 
tik teiks savo klebonui že
mišką dovaną, bet taipgi ir 
dvasiniai jį pagerbs priim
dama Šv. Komuniją 7:30 šv. 
Mišiose, kurias laikys pats: 
jubiliatas. MMD

Dievo Apvaizdos 
parap. įvairumai

Praeito pirmadienio 
karą iškilminga procesija 
baigėsi novena į šv. Oną. 
Noveną vedė jaunas, iškal
bus kun. dr. Vincas Andriuš- 
ka, MIC. Jo turiningi pa
mokslai sutraukė daug klau
sytojų.
Parapijos piknikas

Prie pikniko, kuris bus 
. rugp. 1 d., Vytauto parke, 
į jau atlikta paskutiniai pri-

kiame gražios dienos ir daug

tinkus visus širdingai už
prašo.

✓
Perkeliama mokykla

Pažvelgus į parapijos kie
mą atrodo tikra dirbtuvė. 
Čia stovi keletas trokų bei 
automobilių įvairių kompi-

Išvažiavimas seselių 
Pranciškiečiu naudai

Bridgeport. — šv. Pran- 
> Aiškaus Seseinj Rėmėjų 1
skyriaus susirinkime liepos1 Atnaujinama 
25 d., išrinkta komisija iš
važiavimui, kuris įvyks sek
madienį, rugpiučio 22 d., Ry- 
ans Woods, 87th ir "W*estern 
Avė. Komisijon įėjo: M. Am- 
butienė,' A. Leščinskienė, P. 
Staražinskaitė, O. ’Rakickie- 
nė, A. Auksutienė ir J. Pu- 
kelienė.

A. Leščinskienė aukojo $5 
tam tikslui. Rėmėjos pasi
žadėjo aukoti, kad būtų ge
ros sėkmės. Rėmėja

IĮ 
atliekama dideli darbai. Ne 
vien atnaujinama seserų na
mas, bet perkeliama mokyk
la iš senojo mokyklos na
mo į bažnyčios namo tuos 
tuščius kambarius, kuriuose 
kadaise buvo aukštesnė mo
kykla. Dabar tie kambariai 
remontuojami. Viename įdė
ta naujos lubos, kituose su
taisyta sienų ir lubų plaste- 
ris ir prirengta dažymui, 

ir koridorius 
abiem pusėm žemyn iki di
džios svetainės. < 
jame susproginėjęs plaste- 
ris ir bus išdažytas. Atnau
jinama ir vaikų zokristija. 
Dedama naujas plasteris ir 
didžiosios svetainės moterų 
ir vyrų išeinamuose kamba
riuose. Atnaujinama mūras 
iš lauko pusės parapijos tro
besių: seserų namo, senojo 
mokyklos namo, bažnyčios 
ir klebonijos. Duodama tuk- 
pointing”.

Šie visi darbai Ir paver
čia parapijos kiemą į dirb
tuvės išvaizdą, patraukda
mi kiekvieno praeivio akį.

VIESULAS PALIETĖ TEXAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ll'LINOIS Penktadienis, liepos 30, 1943

Anna Kaskas 
Rapolo Juškos

KONCERTO
Spaliiį-Ocf. 3,3:30 P M

CIVIC OPERA
HOUSE

Tikietams įsigyti vietos:

MELROSE PARKE:
Kaz. Kintautas,

903 N. 20th Avė. 
Ant. švilpauskienė,

103 N. 20th Avė. 
J. Žvirblis,

1513 35th Avė. 
Vik. Liutkus,

1513 35th Avė.

Visos
Perkant 
pasirinkti geresnes vietas.

“Draugas” Acme photo

Vėjo audra išliejo visą vandenį iš Euffa’o Bayon, Hcsus- 
ton, Texas (viršutinis paveikslas), palikdama laivus dum
ble' Ellington Field (apačioje) įgula prilaiko lėktuvus 
laike smarkios audros. ,'

_____________________________________________________

IPAMINĖTAS LIETUVOS PRIPAŽINIMAS

American Friends of Lithuania sveikino 
Prezidentą Roosevelt?
Lietuvos pripažinimo 21- 

mų sukaktuvių paminėjimas 
įvyko vakar vakare, Ame
rican Friends of Lithuania 

Sutaisyta susirinkime,^Morrison Hotel.
Susirinkiman bruvo atsi

lankęs Chicago Trioune re-, 
porteris, C. C. Lindbath, j 
Chioago Herald American 
reporteris Stasys Pieža, ken 
sulas Daužvardis ir kiti.

I

Į Į
I

Maisky paskirtas 
vice komisaru

LONDONAS, liepos 28.— O mūsų rūpestingasis šei- i 
Maskvos radio pranešimu, mininkas, kleb. kun. A. C. 
Ivan Maisky, nuo 1932 metų Martinkus kasdien bėginėja 
sovietų ambasadoms Angli- ir prižiūri kompanijų dar- 
jai, paskirtas užsienių reika bininkus, kad darbas būtų 
lų vice-komisaru. gerai atliktas. Rap.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

Lietuvio Biznieriaus Biznio Apžvalga
Į

M. P. Jovarauskas

vietos rezervuotos, 
iš anksto, galima

Tikietų kainos: 55c, $1.10,- 
$2.20, $2.75, $3.30.

‘ ‘Draugo” ofise taippat 
galima gauti tikietų kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. va
karo.

Iš Ateitininkų 
draugovės veikimo 
Iškila į Sand D^mes

Liepos 24 d. Ateitininkų 
draugovės ir Kęstučio cho
ro nariai padarė iškilą į 
Sand Dunes. Diena buvo la
bai graži, todėl visi smagiai 
pasimaudė ir gerokai sau
lėje pasikaitino. Išsimau- 
džius, gražiame pušynėlyje 
ekskursantai padarė pikni-

• v
1S

West Side. — Aušros Var
tų parapijonys stropiai ren
giasi prie metinio parapijos 
pikniko, kuris įvyks rugpiū- 
čio 8, Vytauto parke. Lai-j 

i mėjimo knygutės j.au grąži- į 
narnos klebonijon. Ar 
sugrąžinote savo? Nelauki
te rytojaus, 1__  _______

Priimta rezoliucija ir pa
siųsta Statė Departamentui 
sąryšyje su A. J. Valstybių 
pripažinimu Lietuvos nepri
klausomybės prięš 21 me
tus.

Susirinkimas taipgi pa
siuntė telegramą preziden- j kelį. Čia netrūko nei valgio 
tui Rooseveltui sveikinda-: ir gėrimo. Lietuviška daina 
mas jį už vakarykščią kai- toli skrido per kopas ir pu- 
bą per radio. _ XXX šynus.

j TT i Užuojauta nelaimėje
Idbdsrilį 1 kuopos Vladą Eidietį, vieną

•v v. ■ ■ naujausių Ateitininkų drau-
ISVSZIdVirr.^. govės narių, bevykstant į

Tovvn of Lake. — Labda-. Sand Dunes ištiko nelaimė 
rių Sąjungos 1 kuopa ren- — į j0 automobilį įvažiavo 
giasi prie išvažiavimo sek- sunkvežimis. Vladas ir jo 
madienį, rugpiučio 1 d., į du draugai buvo sunkokai 
labdarių ūkį. sužeisti. Artimiausioje ligo-

Kurie neturi automobilio, ninėje jiems suteikta pirmo- 
jau prašomi ateiti prie Šv. Kry- ji pagalba. Reiškiam užuo-
- - 1 inana haTnVnina nrioa 1 xrol iallfa aatrrv narini ir -inžiaus bažnyčios prieš 1 vai. 

te~ rytojaus, bet šiandien Cia hus geradarių, kurie nu- 
grąžinkite. Klebonijos durys veS i labdarių ūkį. Tą pa- 
visuomet atdaros. Ne vien^”^ žadėl° Antanas Knei- 
tik kad knygutes grąžina- Petrošius, Antanas
mos, bet parapijiečiai dar; Kava', suskas, Povllaa Vit- 
stambiomis aukomis paden-!ku3' Vincentas Petkevičia,

Karo sąlygos privedė žmo
nių gyvenimą prie daug per
mainų. Nėra tos gyvenimo 
srities, kuri nebuvo kaip nors 
paliesta. Naminių reikmenų 
skaičius kasdien mažėja, ir 
kainos kasdien mainosi. Ži-> 
nodami, kad dauguma mūsų' 
skaitytojų įdomaujasi šiuo 
dalyku, tadgi talpiname se
kančią biznio apžvalgą rašy
ta vieno iš mūsų žymių lie
tuvių biznierių, p. Mykolo P. 
Jovarausko, kuris kartu su 
p. Jonu Bertuliu yra savin
inkai didelės rakandų krau
tuvės — Roosevelt Furniture 
Co, kurios adresas — 2310 
W. Roosevelt Rd., Chicagoj. 
Štai p. Jovarausko žodžiai:

“Pasidairius po Naminių 
Rakandų išdirbystes ir kas 
jose veikiama pasirodo da
bar, kad visos rakandų iš- 
dirbystės užsiėmusios nuo 
25% iki 75% valdžios dar
bais. Kas link naminių ra
kandų, kiek dar yra gami
nama, didžiausia sunkenybė 
yra tame, kad negalima gau
ti medžiagos, kaip tai me
džio, vinių, visokios malevos 
ir t. t., tad jiems negalima 
išpildyti visus užsakymus.

“Pečių išdirbystes yra be
veik kaip ir visiškai sustoju
sios, o apie skalbiamas ma-

šinas, refrigeratorius, radi- 
os, dulkių valytuvus tai nėra 
ne ko kalbėti, dėlto kad jų 
visiškai nedirba.

“Žinoma, krautuvininkai 
matydami tokias aplinkybes, 
mėgina užpirkti visokių ra
kandų kiek tik jie gali, bet 
žinoma kad laikui bėgant ir 
tas stakas pasibaigs. O jei 
dar bus galima gauti naujų 
išdirbinių, tai nebus toki ge
ri ir kurių kainos nebus pi
gesnės bet dar brangesnės. 
Valdžios tvarkymu yra “cei- 
ling” kainos ant tokių pre
kių kurios buvo gamintos 
pirm karo, bet kur dabar y- 
ra gaminama tų kainos yra 
taip neaiškios kad tokius 
parduoda taip kaip kas su
pranta.

“Dabar kyla klausimas, 
kaip kainos bus pasibaigus 
karui. Į tai atsakymas to- 
kis:— Yra gana aišku, kad 
visi tėvai arba namiškiai vi
sų kareivių norės papuošti 
savo namus laukdami savo 
sūnų, vyrų ar brolių grįž
tant iš kariuomenės. Taip
gi bus tokių kurie sugrįžę iš 
kariuomenės norės sukurti 
sau naminį gyvenimą — tad 
pasidarys didelis pirkimas 
visokių daiktų, ne tik iš ra
kandų srities bet ir namų, 
drabužių, automobilių—ben
drai sakant visko. Tadgi nė
ra abejonės, kad kainos ta- 
darbus žymiai didesnės. Tik 
atsiminkime praeito karo 
laikus. Tik laikotarpyje vie
nų metų po karo visokių 
prekių kainos atsiekė aukš- 
čiausį laipsnį Amerikos isto
rijoje.

“Mūsų lietuvių tarpe, y- 
patingai Chicagos apielinkė- 
je, randasi daug visokių 
krautuvininkų. Būtų labai 
gerai, kad visi išsilaikytų 
savo bizniuose laike karo, 
nes karui pasibaigus neabejo
tinai sugrįž geri biznio lai
kai.

“Vienas iš lietuvių 
biznierių —

M. P. Jovarauskas”

STATĖ

■ ■ ■■ ■■
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Afy valuable booklut thdt 
h»lp« solvu menu problema 

"CHEESE RECIPES FOR*

WARTIME MEALS”
• Here are 22 excellcnt recipe* from the 
Kraft Kitcben*... reeipea for main diabea 
that will be a big help with ration menus. 
The book ia illuatrated; reeipea are printed 
in large. easy - to - read type. For your free 
copy just aend order forra belo*.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roo9e- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

Kraft Home Economics Kitchen 
502-V Peahtigo Court, Chicago, Illinois 
Piešte senti me a free copy of

"Cheeae Rertpes jar Kartūne Mealt

ADDBI3S

art

jautą savo nariui ir jo drau
gams.
Atostogauja

Jau grįžo po poros savai
čių atostogų draugovės vice 

• pirmininkė Bene ' Vančytė. 
Ed. Raymovičia, Frank Ci- šią savaitę atostogų išvyko 

ateitininkė Genė Ruibytė. Ji 
sustojo Zabuko vasarvietėj, 
Sand Danes. Rugpjūčio 
10 dd. atostogų vyksta 
tanas ir Bronė

gia pikniko išlaidas. Sekan
tieji duosniomis aukomis pri 
sidėjo: Ragainiai, Kama
rauskai, Pociai, Varaniai, P. 
Šliogerienė, Bruskiai, Sor- 
žiekai, Mažeika.
Klebonas labai dėkingas au
kotojams ir tiki, kad ir ki
ti paseks jų pavyzdį.

Padarykime, kad šis mū
sų metinis piknikas būtų 
sėkmingiausia, kurį kada 
nors turėjome. Galėsite pa
daryti, jeigu tik norėsite. I

Šį sekmadienį mūsų para
pijos “Rūtos” darže ARD 
skyrius rengia piknikėlį ir 
pelną skirs pusiau su para
pija. Narės bei parapijiečiai 
nuoširdžiai kviečiami atvyk
ti į pikniką, praleisti kelias 
valandėles tarp savųjų, pa- Visas pelnas eis baigimui cijų nariai kviečiami prisi- 
silinksminti, pasižmonėti ir senelių prieglaudos namo. dėti prie šios ekskursijos.

Į paremti gražų darbą. J.A.D. | Labdarys | Gintaras

I

veikėjos ypač 
pirm. E. Gedvi- 
paruošusios vai-

cienas, Victor Mickunas, 
Jurgis Lesinskia, Benaitis, 
Frank Sudeikis. Kurie dar 
gali važiuoti ir turi vietos, 
prašomi atvažiuoti prie baž
nyčios paimti piknikierių.

Visi sykiu galėsime va
žiuoti.

Kuopos 
darbščioji 
lienė bus
šių: kugelio ir visokių ska
numynų. Jai pagelbės ir vei
kėja M. Sudeikienė, kuri ū- 
ky darbuojasi.

Pamatysim, kaip atrodo 
baigiama senelių prieglau
da.

Kviečiami visi atvažiuoti. 
Linksmai laiką pralelslt, pa
sigrožėsite gražia vieta.

Skiriai.

3—
An-

d., 2:30 
Parke,

Susirinkimas
Rugpiučio 1 

p. p., Jackson 
Industrini Museum, Ateiti- Į
ninku draugovė šaukia su
sirinkimą. Kviečiame jame 
dalyvauti ir rėmėjus ir Kęs
tučio choro ir Studentų kuo
pos ir Kultūros ratelio 
rius. Susirinkimas bus 
mus.

na- 
įdo-

Ekskursija
Ateitininkų draugovė 

piūčio 8 d. ruošia ekskursi
ją į Fox Lake, III. Visi rė
mėjai ir artimųjų organiza-

rug

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

AUKŠ
ČIAU

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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X Anna Kaskas koncerto 
tikietų jau galima gauti ir 
“Draugo” administracijoj. 
Rezervacijos priimamos laiš 
kais ir telefonu. Iš anksto 
perkant tikietus, galima pa
sirinkti geriausios vietos.

X Jonas Stačkūnas su se
serim iš Wilkes Barre, Pa., 
atvyko į laidotuves dėdės 
Petro Stačkūnc, gyvenusio 
3938 S. Talman Avė. Laido
tuvės bus iš Aušros Vartų 
bažnyčios šiandie. Ta pačia 
proga svečiai lanko gimines 
ir Chicago įdomybes.

X Kun. A. Linkų ir Oną 
Jasparienę Labdarių Sąjun
gos centro susirinkimas, bu
vęs praėjusį trečiadienį Šv. 
Kryžiaus parap. salėj, išrin
ko atstovais į Amensos lie
tuvių konferenciją, kuri bus 
rugsėjo 2 ir 3 d d., Pitts- 
burgh, Pa.

X Ona Paplauskienė, bri- 
ghtonparkiete, kuri buvo su
tikus nelaimę — nulaužus 
koją, šv. Onos dieną — var
dinių ir gimtadienio proga 
turėjo daug viešnių, kurios 
linkėjo jai greit visissai pa
sveikti. Ji jau tiek 'sus.ip- 
rėjus. kad pajėgia net į baž
nyčią nueiti.

X Dievo Apvaizdos para
pijos veikėjai ir veikėjos šį 
vakarą renkasi parapijos sa-
lėn 8 vai. labai svarbiam tistų. Visas koncerto pelnas 
pasitarimui. Bus svečias, ku- eis Tėvų Marijonų naudai, 
ris išaiškins susirinkimo

X Valerija Mozerienė, ku-l PRANEŠIMAI 

nigo D. Mozerio motinėlė,! Bridgeport. — šv. Jurgio 
dėl ligos į Vargdienių Sese- parapijos labai svarbus sū
rų pikniką negalėjo atvykti, sirinkimas įvyks šį vakarą, 
Bet jinai savo pažadėtą dar- parapijos salėj, 8 vai. Ne 
bą atliko. Paėmusias tris • tik parapijos veikėjai, bet pirkti drabužius, nes kupo_

*■' X “Vytis’’, Lietuvos Vy
čių organizacijos organas, 
už liepos mėnesį išėjo gra
žus ir turiningas. Jis daro
si įdomus ir ne vyčiams. 
Pamatykite liepos mėn. nu
merį. Pamėgsite ir panorė
site užsisakyti. Kaina me
tams $2. Adresas: “Vytis”, 
366 W. Broadway, So. Bos- 
ton, Mass.

X Kun. M. šmigelskis, M. 
I.C., šiomis dienomis pagel
tas leitenantu U. S. Karo 
Laivyne. Greitu laiku gaus 
paskyrimą kapeliono parei-

X Kun. dr. V. Andriuška, 
: MIC., baigęs noveną Į šv. O-1 
j ną Dievo Apvaizdos bažny
čioje, rugpiūčio 6 — 15 die
nomis ves rekolekcijas šv. 
Kazimiero seserims jų mo
tiniškame name.

X V. T. Kvetkus-Kviet- 
kauskas, LRKSA centro sek 
re torius, rašo, kad Wyoming 
Klonio (apie Wilkes Barre 
ir Scranton, Pa.) labai yra 
susidomėję Amerikos lietu
vių konferencija ir esą ga
lima tikėtis iš tų apylinkių 
gausingos reprezentacijos, 

j LRKSA 4-ta apskritis at
stovą jau išrinko.

J ■ ■ b
X c. M. Zgrunda iš Mil- 

waukee, Wis., šiomis dieno
mis sugrąžino 4 laimėjimo 
knygutes Labor Day laimė
jimui per “Draugo” metinį 
pikniką.

+ Onos Paurazienės, Bri
ghton Park biznierkos,- var
dadienį minint, susirinku
sios viešnios turėjo progos 
pasiklausyti Sonjos Borisai- 
tės, (lietuvaitė) solo daina- 

i vimo. Ji turi gražų balsą. 
Mūsų chorai turėtų ją į- 
traukti į savo veikimą, kad 

įgalėtų pasirodyti ir sceno
je.
I

KUN. M. ŠMIGELSKIS, MIC 
goms. Tai trečias bus kuni
gas marijonas liuosnoriai į- 
stojęs į Dėdės Šamo karo 
tarnybą.

X Auna Kastas įr Rapo
lo Juškos koncertu labai su-

skundžiasi 
^švariais pinigais

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

2150 So. Hoyne Avė., dėl sto 
kos vietos, buvo priverstas 
paaukoti Catholic Balvage 
Biurui didelę dėžę išvalytų 
ir išprosytų drabužių. Jis skundžiasi apie pinigus. Nė 
labai apgailestauja, kad Chi vienas nesiskundžia, 
cago lietuviai nesuorganizuo 
ja rinkimą drabužių, ku
riuos po karo galima būtų 
pasiųsti į Lietuvą. Kitų ka
ro paliestų tautų išeiviai se
niai renka drabužius ir pa
ruošia siuntimui.

VVashington D. C. — Iždo 
departamentas kasdien gau
na laiškų, kuriuose žmonės

Padėka
ARD 8 skyrius, Marąuette 

Park, dėkoja biznieriams, 
kurie prisidėjo aukomis prie 
pikniko pasisekimo, būtent 
Rodžiui, Prosevičiui, Kilai. 
Galdikui ir J. Jankauskui 
už nuvežimą daiktų į pikni
ką, o P. Gailiui už uolų pa
tarnavimą.

Pikniko rengimo komisi- 
! joj, kuri daug darbavos ir 
dar aukomis prisidėjo, bu
vo: Kodienė, Karnauskienė. 
Raštutienė ir Lileikienė. 
Joms nuoširdus ačiū. E.K.

kad 
per daug turi, bet visi pra
šo, kad popierinius pinigus 
apšvarintų. Skundžiamasi, 
kad popieriniai pin gai, ypač 
vakarinėse valstybėse, labai 
nešvarūs.

Iždo departamentas teisi
nasi, kad dabar karo laikais 
dėl įvairių kliūčių negali 
taip daug naujų švarių po
pierinių pinigų pagaminti.

Pirmiau kas devyni mėne
siai atašukdavo senus pini
gus ir sudegindavo; dabar 

j gi nepajėgia, nes gamina ka- 
i ro bonus ir štampas. Tat 
j prašo bankų naudotis .senais 
I nešvariais popieriniais dole
riais,, kol jie visiškai susi
trins.

r

WHOLESALE 'l 

FURNITURE 
BROKER 

Everything in the line of 
Furniture

ALEX

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.« Mūsų pastatytas
§ TĖVAMS MARIJONAMS
$ DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

MĮ (Netoli Grand Avė.)
$ PHONE: SEELEY 6103

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

I

I
I

ALESAUSKAS» —______________
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PFtUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1111 ROOSEVELT STREET

I

Pirkite U. S. Karo Bonus

r

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI!

A*

and SONS
Factory Representative.

SHOWEOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

KEPUBLIC 6051

knygutes tikietų, nors jų ir ir visi parapijonai kviečia-lnų neturi. pariamente iškel- 
neišplatino, bet pinigus už mi atsilankyti. Susirinkimas (•,- - -
jas $3.00 vertės pridavė. A- svarbus, 
čiū labai V. Mozerienei už 
auką.

tas klausimas apie raciona
vimo pertvarkymą.

/

L sidomėję Ind. Harber ir Ga- 
\ vy; Ind., lietuviai. Jie žada 
sudaryti net komitetą, ku
ris iš anksto aprūpintų ti- 
kietais norinčius pasiklau
syti lietuvių — operos ar-

Sužalotas kapas
Vatikanas.— Sakoma, jog 

viena bomba nukritoį Vera- 
no kapines,- netoli San Lo- 
renžo 'bazilikos ir sužalojo 
vietą, kur yra palaidoti po- 
piežiauš Pijaus XH tėvai. 
Tai įvyko, kai Roma buvo 
užpulta iš oro.

re —

Anglai vengia valdžios

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

drabužių
London. — Pranešta, kad 

Anglijos gyventojai neperka 
valdžios racionuojamų dra
bužių. Tėvai mokyklinio am
žiaus vaikams negali spėti

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

81 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

margutis
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ 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:

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association 
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas: 
Canal 8887 

Beu. J. KAZANAU8KAS
Sekretorius

Marąuette Park. — ARD 
8 skyr. susirinkimas įvyks 
rugp. 1 d., Gimimo P. šv. 
parap. salėj, 2 vai. popiet. 
Malonėkite skaitlingai susi
rinkti. E. A., rast.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir NaktJ

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai rak. 
ii stoties WGE3 (1390), su Povilu ialtimieru.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDmONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautifui” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KRELPKITES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
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Lietuvis Dėdės Šamo armijoje

gyvena Chicagoje, 
S. Emerald Avė. Mo- 
mirusi.

Dievo Apvaizdos Parapijos Didysis Piknikas
Sekmadienį, Rugpiūčio (Augusi) Imą d., 1943 m
Vytauto Parke, 115th St., tarp Crawford ir Cicero Avė

PIKNIKAS PRASIDĖS 10:00 VALANDĄ RYTE

Šiame mūsų vasariniame piknike rasite, kaip ir ki
tais sykiais, visokių žaidimų, pasilinksminimų ir šo
kių. Taigi pasinaudokite šia proga turėti gerą laiką.

Nuoširdžiai visus kviečia Kun. A. Martinkus ir Parap. Komitetai

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

Casimir Machulis 
App. Seaman

Casimir Machulis (Mačiu
lis) gimė vasario 3 d., 1924 
metais. Baigė Lewis pra
džios mokyklą ir Crane 
Tech. high school. Mėgo mu
ziką. Nevedęs.

Jis į Dėdės Šamo kariuo-

Didžiausia lietuviu
Jewelry Krautuvė■jIM

i
Parduodame Laikrodžius, Laik-

. rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-

’miausiasI 
kainas.

Turime didelį 
p a s i r inkimą
Mūzikališkų Instrumntų, Mua- 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir Intų visokių muzikalių 
daiktų.

’ raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

t

A

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

menę išvyko balandžio mė
nesį, 1943 metais, baigęs 
mokyklą. Jo adresas: Camp 
Scott IDAHO Farragut.

Jo tėvas, Kazimieras Ma
čiulis, 
3531 
tina

Kada policijos capt. Louis 
Capperelli atsakė telefonu 
Maxwell stotyje pereitą tre
čiadienį’ pasigirdo užkimęs 
balsas:

“Jūs rasite ką tai, kas jus 
suinteresuos. Adresas — 
3153 W. Harrison Str.”

Paskui šaukėjas padėjo 
telefono

KAREIVIS PIEŠIA

Septintoji Amerikos armi- Buvo problema kaip ketu-
Ke- riems vyrams palaikyti be

laisvius tvarkoje. Daugelis 
iš jų pareiškė, kad jie nori 
važiuoti į New Yorką, kur 
yra jų giminės.”

ja vakarų Sicilijoje.
turi amerikiečiai kareiviai 
paėmė airportą ir 200 italų 
kareivių. Italų kareiviai pa
imti belaisvėn amerikiečius 
pavaišino 30 metų senumo 
vynu ir pietums davė vištie
nos.

I

triubelę. /

Capt. Capperelli 
adresą.
Bros.,

surado 
SalernoTai buvo 

graboriai. Užpakali
niame kambaryje prie gra
bo rasta 152 dėžės pavog
tos kavos, liepos 21 dieną.

Broliai Salerno, Frank, 30

laikyti dėl klausinėjimo. Jie 
pareiškė, jog nežino kaip 
ten atsirado kava.

Svarstys įdomų planą
Chicago, EI. — Ateinantį 

antradienį bus svarstomas 
planas dėl plaukiojančių jū
rose areodromų, nusileisti 
lėktuvams skrendant į Eu- 
ropą. Šis planas bus svars
tomas Chicagos inžinierių 
klube..w i

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.

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

Porcinkulio atlaidai 
Visą Šventą bažnyčioje

Visų Šventų bažnyčioje 
atsibus didieji Porcinkulio 
atlaidai, kurie prasidės rug
piūčio pirmą dieną 12 valan
dą per mišias. Švenčiausis 
Sakramentas bus įstatytas 
iki po mišparų vakare. Pir
madienį pirmos m: šios įvyks 
6 vai., antros 7:30, trečios 
8 vai. ir suma su išstatytu 
Švenčiausiu Sakramentu 9 
vai. Šv. Sakramentas bus 
paliktas ant altoriaus dėl 
.adoracijos iki po mišparo. 
Sekmadienio ir pirmadienio 
vakarais mišparai ir pa
mokslai bus 7:30. Pirmadie
nio ryte po sumos pamoks
las irgi bus sakomas.I

Kadangi Porcinkulio at
laidai yra Angelų Karalie
nės šventė, o Visų šventų 
bažnyčia yra pakelta į arki- 
broliją šv. Ražančlaus, tai 
per didžiąsias Šv. Panelės 
šventes yra daroma iškil
minga procesija su Šv. Sa
kramentu. Taigi rugp. 2 d.; 
po mišparo bus užbaigimas 
atlaidų su procesija.

Porcinkulio : 
labai dideli, nes kiekvienas 
žmogus, kurs atlieka išpa
žintį ir priima Šv. Sakra
mentą, gauna pilnus atlai-' 
dus už kiekvieną bažnyčios 
aplankymą. Lankant bažny
čią reikia pasimelsti šv. Tė
vo intencijai, sukalbant po 6 
poterius.

Pamokslus sakys sekanti 
kunigai: Sekmadienio vaka
re kun. J. Makaras, pirma
dienio ryte kun. K. Baraus
kas ir pirm, vakare kun. V. 
Cernauskas.

Vienus pilnus atlaidus ga
lima nupelnyti sau, o kitus 
už sielas skaitykloje. Patar
tina, kad visi žmonės dau
giausia atlaidų pelnytų už 
žuvusius kareivius ir Šv. Tė
vo intenciją už greitą taiką.

Klebonas kun. J. Paskaus- 
kas visus kviečia naudotis 
šiais atlaidais.

I 
I

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Sergt. Robert C. Oberbeck, 
iš Chicagos, nupaišė paveik
slą, kurį matome viršuje. 
Viduje Jėzus Kristus, kai
rėje šv. Martynas iš Tours, 
o dešinėje — šv. Sebastijo
nas. Abu kareiviai šventieji. 
Šis paveikslas yra Camp Ed- 
wards, Mass., koplyčioje.

Algirdas Brazis dainuos 
operoje "Carmen",

Siautė ledą audra; 
10 sužeistaApie šį įvykį pasakoja 

Lt. Richard A. Kahn, iš San 
Francisco, Cal. Jis vadova
vo kareivių grupei, kuri rin
ko dalis iš 40 sudaužytų 
ašies lėktuvų, kai priešas 
pasitraukė į mažą alyvų 
daržą, netoli areodromo.

“Aš važiavau keliu tarp 
Trapani ir Marsala, liepos 
24 dieną, su Sgt. Virgil But- 
ler, iš Akron, Ohio, ir dar 
buvo du kiti kareiviai. Mes 
pamatėm baltą vėliavą, ku
ri buvo barakuose, mažame 
italų airporte”, — pareiškė 
Lt. Richard A. Kahn. Jis to
liau sako:

Peoria, UI. — Pereitą tre- 
Į čiadienį ledų audra išmušė 
stogo langą ir sužeidė de
šimt kareivių.

Ledai buvo tokio dydžio 
kaip golfo sviedinys. Ledų 
audra tęsėsi kelias minutes.

Miesto pareigūnai sako, 
jog nuostolių esama $1,000,- 
000. Mieste buvo sužalota 
nuo vėjo ir ledų langai. Far- 
mose buvo sužalota daug 
avižų, kornų ir kviečių gu
bų.

Kraujas reikalingas 
sužeistiems kareiviams

Visoje šalyje Raudonasis 
Kryžius 1943 metams dėl 
Armijos ir Navy paskyrė su
rinkti 4,000,000 pančių krau
jo. Chicagai reikia surinkti 
20,000 pančių kraujo kas 
mėnesį. Chicagai liepos mė
nesį dar trūksta 1,000 pan
čių kraujo.

Kas galite — aukokite sa
vo kraują sužeistųjų karei
vių reikalams. Jūsų kraujas 
prisidės prie greitesnio ka
ro laimėjimo.

Kai kas jau yra davę sa
vo kraują karo reikalams 
tris kartus.

I

atlaidai yra $Q|dįer Įjeld
Algirdas Brazis, žymus 

lietuvių baritonas, atliks 
brigadieriaus rolę operoje 
“Carmen”, Soldier Field sta- 
dione, Chicagoje, ateinantį 
šeštadienį vakare, liepos 31 
dieną.

Algirdas Brazis yra pasi
žymėjęs dainininkas.

Operoje “Carmen”, kartu 
su Braziu, savo roles atliks 
didžiosios Metropolitan Ope
ra Company žvaigždės.

Verta atsilankyti ir pasi
klausyti šios garsiosios ope
ros perstatymą.

Išėjo iš darbo
Detroit. — 3,000 darbinin

kų pereitą trečiadienį išėjo 
iš darbo Timken-Detroit 
Axle Co. fabrike. Jų strei
kas nepatvirtintas.

Staigi mirtis
Louis Milner, 58 metų am

žiaus, 5444 Woodlawn avė., 
mirė pereitą trečiadienį nuo 
širdies atakos, kai jis pasta
tė savo automobilį prie 2632 
Wentworth avė. Jis buvo 
pardavėjas automobilių 
lių kompanijoje.

da-

“Mes artinomės atsargiai. 
Juokams nebuvo vietos, bet 
italų kareivių grupė išėjo ir 
tuojau pasidavė. Visi laukė 
pasiduoti nelaisvėn. Jie pa
rodė savo šuatuvus, kuriuos 
buvo padėję mažame šuli-
nyje.

“Prieš paliekant airportą, 
mes surinkom 200 belaisvių.

Byla dėl jaunuolio 
nušovimo

Ims kariuomenėn den
1 tįstas ir daktarus

Pranešama, jog ims ka
riuomenėn dentistus ir gy
dytojus nuo 38 iki 44 „metų 
amžiaus, kai bus reikalas ir 
kai to amžiaus daktarai ir 
dentistai nestos laisvu noru 
karo tarnybon.

šis pertvarkymas buvo 
išleistas liepos 27 dieną.

Užsimušė vaikas
John Wilson, 11 metų am

žiaus vaikas, 10822 Indiana 
avė., mirtinai susižeidė pe
reitą trečiadienį,' kai jis iš
krito iš medžio. Jis žaidė su 
draugu prie 10547 Indiana 
avė. t'

Paliko turtą
Edward H. Hankins, bu

vęs Surface Lines konduk
torius, mirdamas gegužės 13 
dieną paliko nuosavybę ver
tės $85,000. Gatvėkario kon
duktorius mirė turėdamas 
81 metus amžiaus.

- ------------
1D A R A "R Yra Gerians,as La’kas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Bfaterijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite »ta- 
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

__________ f
APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sakmadleniala nuo t vai. ryto Iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki S:20 valandos popiet

|

f

Patrolman Patrick , J. 
Rynne ir Charles J. Schwer- 
tfeger patraukti pereitą tre
čiadienį į teismą prieš Civil 
Service Commission. Jų byla 
nagrinėjama dėl Elmo Vas- 
ser, 16 metų amžiaus, mir
ties. šis jaunuolis buvo nu
šautas Rynne, gegužės 13 
dieną. Policininkai kaltina
mi, jog jie neteisėtai pavar
tojo ginklą.

Trys liudininkai papasa
kojo įvykį apie nušovimą. 
Jie sako, jog jaunuolis bėgo 
ir buvo pašautas. Liudinin
kai sako, jog jie nematė, kad 
jaunuolis būtų metęs akme
nis į policininką.

Du gydytojai liudijo, jog 
Rynne turėjo nubraižymus 
apie sidabrinio dolerio dy
džio dešiniame smilkinyje ir 
buvo sužeisti trys pirštai 
kairės rankos. Policininkas 
buvo apžiūrėtas po to, kai 
jis nušovė jaunuolį. Polici
ninkas sako, jog jis šovė į 
jaunuolį, kai jis apmėtė jį 
akmenimis.

Mirtis ištiko grįžtant 
karo stovyklon

Pvt. Frank H. Hulbert, 20 
metų amžiaus, iš Chauna- 
hon, UI., 20 mailių pietuose 
nuo Joliet, grįžo į namus 
atostogoms pamatyti 17 die
nų amžiaus savo dukterį 
Cherryll Renee. Kareivis pa
matė dukrą pirmą kartą.

Anksti pereitą trečiadienį 
kareivis išvyko į Camp 
Wallace< Tex. Vėliau jis bu
vo sutrenktas Chicago, Rock 
Island ir Pacific traukinio 
Joliete. Jis mirė šv. Juoza
po ligoninėje.

Išgelbėti penki 
gaisrininkai

Chicago, III. — Pereitą 
trečiadienį buvo išgelbėti 
penki gaisrininkai. Jie įkri
to į basementą, kai įlūžo 
grindys dviejų aukštų kavi
nėje, 4551 So. Racine. Gais
rininkai kovojo su ugnimi, 
kuri buvo palietusi riebalus. 
Du gaisrininkai buvo nuga- 

\ benti į ligoninę.
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