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Italai naikina savo prieplaukas

%

Bijo sąjungininkų invazijos, 
sprogdina Trapam uostus
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS, AFRIKA, liepos 4 d. 
— Šiandien pranešta, kad 
italai patys pradėjo sprog
dinti uostus Trapani, Sici
lijoj, kuriuos alijantai ga
lėtų panaudoti invazijai Si
cilijos.

Prieplauka uoste yra nai
kinama toj pusėj, kur lai
vai iškraunami.

Oficialus pranešimas sa
kė, kad orinės fotografijos 
rodo, jog ašies gynėjai pa
tys naikina prieplaukas 
Trapani, šiaurvakarinėj da
ly Sicilijos. Trapani mies
tas turėjo 63,000 gyvento
jus pirm negu ai i j an tų bom- 
bavimai privertė jų ev.ua- 
kavimą.

Romos radio pranešė, kad 
Palermo, didžioji oro ir lai
vyno jėgų bazė ir Sicilijos 
sostinė, “jau nebeegzistuo
ja” po alijantų smarkaus 
bombavimo.

Italų oficialus praneši- j 
mas, duotas per Romos ra
dio, pareiškė, kad sąjungi
ninkų lėktuvai bombavo 
Ostia ir Fiumicino, į piet- 
vakarus nuo Romos vakar 
naktį, ir pakartotinai skri
do virš Romos priemiesčių, 
ir kad Romos priešlėktuvi
nės jėgos į juos šaudė.

Sąjungininkų bombane
šiai taipgi atakavo Alghero 
—Fertilla aerodromą šiaur
vakarinėj Sardinijos daly, 
kur bombos krito ant ketu
rių didelių pastatų, ir Milis 
aerodromą vidurinėj Sardi
nijoj.

Anglą ir vokiečių 
armolos dvikovoj

z LONDONAS, liepos 5 d. 
— Anglų ir vokiečių did
žiosios patrankos pasikeitė 
šūviais skers Anglijos kana
lo anksti rytą. Keletas šo
vinių krito Dover apylin
kėj dvikovos metu. T.ai tre
čias toks šaudymas šią sa
vaitę.

Vokiečių transportui e- 
sant įtemptam, šitokie šau
dymai dažniausiai įrodo, jog 
vokiečiai tai daro apginti 
savo mažų laivų konvojus, 
kurie aprūpina jų pakraš
čių sargybas reikmenimis.

I

Naciai ir vėl spėja 
invazijos datą

LONDONAS, liepos 4 d. 
— Nacių propagandos ma
šinerija šiandien ir Vėl pra
dėjo sukti, spėliodama apie 
sąjungininkų invazijos da
tą, ir bandydami juokais 
padengti savo nevykusius 
pirmuosius spėjimus. Goe- 
bbels’o pirmieji spėjimai 
buvo, kad sąjungininkai 
puls Europą birželio 22 d., 
kuomet
vuo nacių 
jos, ir tai 
invazijos, 
toji diena
d., išvakarėse Amerikos ne
priklausomybės deklaracijos 
sukakties. Tas spėjimas 
taipgi neišsipildė.

Nacių kontroliuojamas 
Paryžiaus radio dabar sklei
džia gandus, kad sąjungi
ninkų invazija įvyksianti 
liepos 14 d., Prancūzijos 
tautinės šventės dieną.

i

sukako du metai 
užpuolimo Rusi- 
dienai praėjus be 
spėjo, kad lem- 
būsianti liepos 3

POSTAS PAIMTAS

“Draugas" Acme photo
Viru uostas, New Georgia saloje, Solomons centre, ne

toli japonų Munda oro bazės, buvo paimtas Amerikos jė
gų, liepos 1 dieną.

U. S. bomberiai 
atakavo Prancūziją

Anglijos lėktuvai puolė 
Cologne ir Hamburgą
LONDONAS, liepos 4 d. 

— Anglijos bombanešiai 
vakar naktį atakavo ap
griautą Cologne miestą ir 
tuo pačiu laiku bombavo ir 
Hamburgą. Amerikos didie
ji bombanešiai dienos metu 
šiandien atakavo tris svar
bius ašies miestus — Nan
tes, Le Mans ir La Pallice, 
Prancūzijoj.

Koordinuotos atakos me
tu anglai prarado 32 lėktu- 

aštuonis

MacArthur ruošiasi atsiimti
Philippines salas
Suomiai nori draugauti 
su Amerika

minėdami 
kariavimo 

atakavo 
ir ruoštus

4 z t 

numatomas greitas 
susitarimas dėl 
Martiniko 1 ' ■■

SAN JUAN, PUERTO 
RICO, liepos 4 d. — Vice 
admirolas John H. Hoover 
pranešė šiandien, kad sąly
gos susitarimui dabar esan
čios labai palankios. Jis grį
žo iš Martiniko, kur tarėsi 
su Vichy komisionierium 
Admirolu Georgės Robert 
dėl pakeitimo autoriteto toj 
kolonijoj.

Vakar Martiniko radio 
transliavo trijų punktų pla
ną, kuriuo buvo rodoma, 
kad Robert apsiimąs salą 
“perleisti kitam Prancūzijos 
autoritetui.” Tas planas 
buvęs įteiktas ir Adm. Hoo
ver. Sąlygos esančios: rei
kalavimas užtikrinti Pran
cūzijos suverenumo; nesiki
šimo svetimų ginkluotų jė
gų, ir tolimesnis pristaty
mas visokių reikmenų.

Kiniečiai atrėmė 
japonų ataką

CHUNGKING, KINIJA, 
liepos 4 d. — Kiniečiai ka
riai atmušė japonų puoli
mus Kungan apylinkėj, ir 
atrėmė sustiprintas priešų 
jėgas Chowchiachang apy
linkėj, 12 mylių į rytus nuo 
Kungan. Japonai matomai i ,,
norėjo apsaugoti savo šiau-Į grizo Kinijon 
rinę poziciją Ouchinkow a-: 
pylinkėj, vieną iš jų pas- ' 
kutiniųjų įsistiprinimų į i 
pietus nuo Yangtze upės.

Lėktuvo nelaimėj žuvo ir kiti 
lenkų vadai
LONDONAS, liepos 5 d.

— Lenkijos vyriausybės 
premjeras, Generolas Wla- 
dyslaw Sikorski, žuvo va
kar naktį, kuomet lėktuvas, 
kuriuo skrido iš Gibraltaro

• A

į Londoną krito jūron.
Drauge su juo žuvo Len

kijos kariuomenės vyriau
sias vadas ir kiti aukšti 
Lenkijos valdininkai. Žuvu
siųjų tarpe buvo ir Gen. 
Sikorskio duktė, kuri užė
mė aukštą vietą Lenkijos 
kariuomenės moterų dali
ny. Jie grįžo į Londoną iš 
Irano, kur buvo nuvykę 
apžiūrėti Lenkijos kariuo
menę. Išliko gyvas vien tik 
lėktuvo vairuotojas.

Vyriausybės Prezidentas 
Rackiewicz skubiai sušaukė , ._ , suoiama už visas 246 vie- specialų vyriausybes pose- . . .J. , . , . . tas atstovų rūmams ir pu-dj, kuriame laikinuoju’. .v . , x • j SS 76 vietų senate. Mano-premjeru išrinktas Stanis- . , ., . t, , . ,, . ma, kad is viso rinkimuose

I

law Mikolajczyk ir Marian 
Kuken 
kiewicz 
gas iki 
posėdis 
premjero.

pavaduotoju. Rac- 
eis premjero parei- 
įvyks vyriausybės 
ir rinkimas

Mme. Chiang

naujo

Kongresas nori iki 
rytojaus savo darbą 
baigti

WASHINGTON, liepos 4 
d. — Kongresui norint ap
leisti sostinę vasaros atos
togoms, demokratų vadai 
nustatė trečiadienį šio pus
mečio darbo užbaigimui. 
Lieka dar svarstymas ir 
balsavimas kelių svarbių 
bylių.

Karo kongreso 
rinkimai Meksikoje

MEXIC0 CITY, liepos 
d.
v •

4
Meksikos gyventojai 

šiandien balsavo rinkimuose 
karo kongresui. Buvo bal-

C AIRO, liepos 5 d. — Są
jungininkų Commandos va
kar naktį mažais pilkais 
užpuolė vokiečius Crete sa
loj. Sunaikino keliolika a- 
šies lėktuvų Ir sėkmingai 
pasitraukė.

vus, o J. A. V. 
bombanešius.

Amerikiečiai, 
savo vienų metų 
sukaktį Europoj, 
submarinų bazes
Nantes ir La Pallice, ir lėk
tuvų dirbtuvę Le Mans apy
linkėj.

Pranešimas sako, kad 
bombavimų rezultatai buvę 
geri, ir pridėjo tai, kad stip
rus pasipriešinimas pasiro
dė Le Mans ir Nantes, bet 
visai nebuvo pasipriešinimo 
.virš La Pallice. Keliolika 
priešų lėktuvų buvę sunai
kinta.

Le Mans gelžkelių ter
minai, vagonų ir traukinių 
taisymo pastatai yra vieni 
didžiausių Prancūzijoj. 
Mieste randasi svarbūs 
ginklų fabrikai. Čionai taip
gi randasi žymus Gnome- 
Rhone lėktuvų motorų fab
rikai.

dalyvavo 3,000,000 Meksi- ! 
kos balsuotojų. RinkimaiĮ 
praėję ramiai.

CHUNGKING, liepos 4 d.
• Ponia Chiang Kai-Shek, 

generolo žmona, lėktuvu 
, grįžo į šią karinę sostinę 
•Šiandien, po vizitų Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
ir Kanadoje, tuo baigdama 
15,000 mylių kelionę pradė
ta praeitų metų lapkričio 
18 d. Lėktuvą valdė ameri
kiečiai.

WASHINGTON, D. C., 
liepos 4 d. — Diplomatai' 
čionai rodo didelio susido
mėjimo suomių bandymu 
užvesti geresnius santykius 
su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, nežiūrint vo
kiečių spaudimo ant Suo
mijos.

Praeitą savaitę Helsing- 
forse suorganizuota Suomi- 
jos-Amerikos draugija, ku-x 
rios tikslas bus ugdyti drau
gingus santykius tarp Suo
mijos ir Amerikos. Jos pir
mininku išrinktas EI jas Er- 
kko, redaktorius ir buvęs 
užsienių reikalų ministras. 
Organizatoriai senai žinomi 
kaipo pro-amerikiečiai.

Tos draugijos organizavi
mas kitur įžiūrimas kaip 
Vokietijos smukimas iki to 
punkto, kad suomiai jos ne
bebijo ir kad tikimasi są
jungininkų laimėjimo. Iš 
Vokietijos nieko tuo reika
lu nesakoma.

WASHINGTONAS, lie
pos 4 d. — Čia kalbama, kad 
Generolo MacArthur vado- 
vaugąma ofensyvą pietų 
Pacifike nusako pradžią už
simojimo‘atsiimti Philippi- 
nų salas. Lieka dar ilgi mė
nesiai didėlių kovų, nes da
bar daromi puolimai yra tik 
pradžia kovų atsiimti stra
teginiai svarbias bazes iš 
kurių bus galima daryti 
naująsias atakas ant japo
nų centralinę pietų Pacifi- 
kos liniją. Dabartinis puo
limas išrodo kaip pirmas 
žingsnis įsigyti bazes iš ku
rių bus galima pulti japo
nų laikomą Rabaul bazę iš 
dviejų pusių. Užėmimas Ra
baul dabar nelaikomas taip 
svarbiu reikalu kaip susi
rėmimas ir sunaikinimas 
japonų orinių ir laivyno jė
gų-

Angliakasiai grįžo 
darban

D. C., 
Generolas

Giraud laukiamas 
Vašingtone

WASHINGTON,
Liepos 5 d.,
Henri Giraud, vienas pir
mininkų prancūzų tautinio 
išsilaisvinimo komiteto, at
vyksta Vašingtonan trum
poj ateity, šeštadieny jis 
pervažiavo Natai, Brazili
joj, pakely į Jungtines A- 
merikos Valstybes.

Vyriausias vadas Prancū-

La Pallice yra viena 
svarbiųjų submarinų taisy
mo bazių. Mantes yra vie
na vokiečių orinių jėgų tai
symo ir aprūpinimo stočių.

Britų puolimas ant Co
logne buvo ypatingai taiko
mas Kalk ir Deutz apylin- sijos karinių jėgų Šiaurinėj 
kių, rytinėj Rhineo pusėj.

MASKVA, liepos 5 d.— 
Rusų pranešimu, Vokietija 
šiandien pradėjus smarkų 
ofensyvą Oriel, Kursk ir 
Belogorod frontuose.

Afrikoj vyksta į Vašingto
ną Prezidento Roosevelto 
kviečiamas. Iš Algiers buvo 
oficialiai pranešta, kad jis 
išvykstąs kelioms savai
tėms.

PITTSBURGH, liepos 4 
d., — Angliakasių unijų
skyriai kuone vienbalsiai 
nutarė grįžti prie darbo pir
madienio ar antradienio ry
tą. šio miesto plieno fabri
kai, remdamiesi pagerėjimu 
streikų padėties, pakėlė sa
vo plieno išdirbimo kvotą 
iki prieš-streikinio aukščio.

Melrose Park lietuvis 
dingęs kovoje

Mr. ir Mrs. Jonas Žvirb
lis, gyvenantis 1513 35 Avė., 
Melrose Park, III., liepos 3 
dieną gavo pranešimą iš 
karo departamento, kad jų 
sūnus sgt. Adomas Žvirblis 
yra dingęs Europos kovoje.

Mr. ir Mrs. Žvirbliai yra,
žymūs lietuviškos visuome- ■ lausomybės minėjimo pro- 
nės veikėjai ir dideli “Drau
go” platintojai ir rėmėjai.

JAV bombanešis vardu 
"Lituanica"

Praeitą 
šeštadienį, liepos 3 d., Mu- 
nicipal aerodrome buvo pa
krikštytas naujas Amerikos 
bombanešis vardu “Lituani- 
ca”. Kun. Anicetas Linkus, 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas, atliko krikšto apei
gas.

šis lėktuvas buvo lietuvių 
nupirktas Lietuvos neprik-

CHICAGA

I PIRKITE KARO BONUS! lerių.

ga, kuomet Chicagos lietu
viai išpirko karo bonų už 
daugiau negu milijoną do-

Atidarė Texas-New 
Jersey aliejaus liniją

SEYMOUR, IND., liepos 
5 d. — šiandien buvo ati
daryta 24 colių vamzdžių 
sistema, kuria žalias alie
jus bus siunčiamas iš pie
tinių Texas aliejaus laukų 
į New Jersey, kur jis bus 
perdirbamas. Nors varymo 
stotys ne visos baigtos, ta
čiau skubus reikalingumas 
aliejaus rytinėse valstybėse 
pagreitino linijos atidary
mą. Praeitą pavasarį pradė
toji 20 colių linija, kuria 
manoma padėti didesnių jai. 
bus gatava šią žiemą.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kongresas nori 
užtikrinti kariams 
užjury balsavimo teises

WASHINGTON, D. C., 
liepos 4 d. — Milijonai A- 
merikos karių, jūreivių, ma
rinų ir kitų kariaujančių 
vyrų ir moterų, išsklaidytų 
po visus pasaulio kampus, 
gaus balsuoti ateinančiais 
metais, ne vien tik Prezi
dento linkimuose, bet ir pa
čiuose mažiausiuose rinki
muose valstybėse iš kurių 
paeina.

Jokių ypatingų įstatymų 
tam tikslui nereikia, bet jei
gu nebūtų parūpinta ir už
tikrinta būdas jų balotus 
sugrąžinti į atitinkamas bal
savimo vietas, yra manoma, 
kad tik apie penktas nuo
šimtis visų balotų iš užjū
rių karių tebūta įrekorduo- 
ta.

Kad atitaisius šią padėtį, 
Kongresas iki pabaigai šių 
metų žada pravesti įstaty
mus ir reikalingą tvarką, 
kad tuo būdu padarius ka
reiviui Australijoj, Wac’sei 
šiaurinėj Afrikoj arba jū
reiviui kur nors Pacifike 
taip lengva balsuoti, kaip 
kad jie būtų namie.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI mojeimtib mitu 
moksle tarp kitko pasakė: jItoAKiĮ rnOlrlinŲja

“Aš šioje procesijoj neš
damas Šv. Sakramentą min-

kalingas lėktuvui įsigyti ir 
kelionės lėšoms?

ir ten ypatingai buvo sun 
ku, bet pasiryžo kęsti. Bai
gęs mokyklą, įstojo į Lie
tuvos aviaciją, kur užsitar
navo iki kapitono laipsnio 

> dažnai sueiname 
Kauše ir pa^’dąliname J- 
spūdžiais. Jis vis kalbėdavo 
apie vykimą į Ameriką, kadi 
ten pradėti ką nors ypatin
go tautos labui veikti. Ir 
išvyko, tik dabar nepame
nu, kuriais metais.

1930 m. pavasarį suėjome 
jei karo tarnyba nepaken-į Chicag0 ant Halsted Str.

i Užėjom į lietuvių valgyklą, 
j Užsisakę kavos kiek ilgiau 
pasikalbėjome. Ir ten besi-

*
Liepos 17 d. sueina de- kas pagerės. Aš irgi labai 

šimts metų nuo karžygių daug iškepčiau, net sunku Būdavo 
;--------  •------- -Dariaus ir Girėno tragiško ir apsakyti. Ir map ateida-

į Kauną, į Švėkšną, kur bū- žuvimo. Taip, jie žuvo per vo mintys ar tik nebėgti vis- 
davo taip iškilmingai eina- kieno pasikėsinimą. Bet jie, ką palikus. Bet viską nuga- 
ma procesijoj Dievo Kūno mums paliko pavyzdį pasi- Įėjęs kenčiu ir kas reikia 

Lietuvos sūnų ir dukterų, šventėje. Mūsų čia mažas ryšimo tautos vardui iškel- veikiu. Tai ir tamstelė kęsk.

Įspūdžiai iš Dievo 1 
Kūno šventės iškilmių

L«s Angeles, Calif. — 
Šiame Atlanto pakrantyje, 
kur nedaug teliko tikrųjų

pirmą sykį buvo taip iškil
mingai apvaikščiota Dievo 
Kūno šventė. Procesija su 
Šv. Sakramentu buvo su
ruošta Gailestingosios Šir
dies Kongregacijos seserų 
koplyčioje ir sode, kuri bu
vo pastatyti trys altorėliai 
ir prie jų sustojus pasakyti 
pamokslai lietuvių ir anglų 
kalbomis. Visa procesija bu
vo nufilmuota ir nufotogra
fuota.

timis persikėliau j Lietuvą,“'Dariaus ir Girėno tragiško ir apsakyti. Ir mąp ateida- 
i TToimn i Čltrolr c? yy o Imt* Viii—' ** • n* •••*» . . . _ _ . _ _

būrelis, bet tikrai mane jau- ti ant visados 
dina, kad čia laisvai galime 3 -
Dievą garbinti ir gražias įjyg minima su pagarba, 
apeigas suruošti.”

Procesijoj teko pastebėti

Ypatingai Juk mes parvykome, kad

kalbant atėjo mintis. Sakau, 
Dariau, dabar suruošk eks
kursiją į Lietuvą lėktuvu iš 
New York į Kauną.

— Taip, būtų nebloga, bet 
kur imti kapitalo, kurs rei-

— Sakau, tik pradėk ruoš
tis, o atsiras ir kapitalo.

Po to parašiau korespon- 
(Nukelta Į 5 pusi.)

Diena pasitaikė graži, 1 
nors čia visuomet esti die
nos gražios, tad procesijoj 
pridavė grožio moterų ir 
merginų lietuviški kostiu- 
mai ir mažos mergaitės, bal
tai parėdytos, su • lietuviš
kos spalvos juostelėmis. Vi
sa tai labai derinosi prie so
de įvairių žydinčių gėlių. 
Beje, procesijoj dalyvavo ir 
keletas svetimų kunigų.

Klebonas prelatas J. Ma- 
ciejauskas vienam savo pa-

mūsų jaunimo toji atmintis vargti, o ne ką gero laimė- 
bus minima su pagarba. , ti. Bandyk nusiraminti ir,' 

Čia noriu prisiminti vie- 
ir iš toliau atvykusių lietu- dalyką iš praeities,
vįų, jų tarpe vienas jūri-' 
ninkas-karininkas iš Seattle, 
Wiish., taipgi Juodelis iš 
Chicago atvykęs atostogų į 
Los Angeles ir dairydama
sis progos čia apsigyventi.

Po visam buvo pietūs pa-|
rapijos salėj.

Negaliu praeiti nepaste
bėjęs kapitono P. Labanaus
ko, kuris dažnai mus aplan-J 
ko ir dalyvauja ar tai baž
nytinėse šventėse ar tauti-.^.. 
nėse iškilmėse. Be to, jis 
iškilmes nufotografuoja, kad 
jos pasiliktų ilgai atminčiai.

I

J. K. Mikas

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

Kiek pamenu, pirmas ma
no su Darium susitikimas 
buvo 1920 m. vasarą Kauno 
stotyje. Vykdamas į Kaiše- 
dorių frontą žvalgybas rei
kalu, stotyje sutikau vaikš
čiojantį ir taip nusiminusį, 

, kad, rodos, kas negera at
sitikę būtų. Kas pasidarė 
ko toksai nusiminęs vaikš- 

I čioji?
— Taip, nusiminęs, nes, 

ištikrųjų, nežinau kas dary- 
ar grįžti į Ameriką, ar 

kas daryti? čia padėtis ne
maloni. Tikrai sunku pakel
ti. Atėjau į stotį ir maniau 
palikti Kauną.

— Tikrai, — sakau — ne 
tą mes radome, ką tikėjo
mės čia rasti. Bet kas da
ryti, reikia pakęsti, gal, vis-

čiama, susirask kitokį dar
bą.

Bet mano prietelis tylėjo 
ir nieko neatsakė. Trauki
nys atėjo ir aš .išvykau.

Po to Dalius įstojo į Lie- 
i tuvos Karo Mokyklą. Nora

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

DR. VAITUSH, OPT.1

Parduodame Laikrodžius, T-nik- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAU SIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius lnstrumen- 
tus.

i
Ii

— teikia — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUS1C
4216 ARCHEK AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

PRANEŠIMAS
★

“Draugo” leidėjai, Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos Direkto
riai savo metiniame susirinkime, Kovo 12 d., 1943 m. nutarė, kad 
metinfe dienraščio “Draugo” prenumeratos kaina būtų pakeliama 
iki $7.60 Cbicagiečiams, t. y., visiems skaitytojams, kurie gauna 
laikraštį per Chicagos paštą.

“Draugo” prenumeratos Chicagai kaina bus pakeliama tik 
nuo Rugpjūčio 15 d., 1943. Į kitas vietas kaina pasilieka ta pati 
$6.00*) •

Esame priversti pakelti kainą iš priežasties kylančių darbo 
ir medžiagų kainų.

Tad, visi Chicagos skaitytojai yra raginami atnaujinti savo 
prenumeratas prieš tą laiką ir tokia būdu galės sutaupyti po 
vieną dolerį. Galite užsimokėti net už kelius metus iš kalno.

Tai, tokiu būdu naujoji kaina “Draugo” prenumeratos Chi- 
cagiečiams yra $7,00 už vienus metus ir $4.00 už pusę metų.

Mieli skaitytojai kiek galite greičiau užsimokėkite už prenu
meratas prieš rugpiūčio 15 d., 1943 m.; pasinaudokite dideliu 
su taupymu.

P. P. CINIKAS, M I. C., 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugijos Sekretorius.

♦) Cicero gyventojai yra priskaitomi prie Chicagos, nes reikia 
vartoti pašto ženklelius laikraščio prisiuHtknui ir paeina iš Chi
cagos pašto.

>

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MV-6V 
MTL2IN1ŠKO STABO Ml'ZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAL TROM

BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su “cases” — $35.00. $37.50.
$45.00 ir $75.00. • Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NJŽKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MU1KOS, TENOR BANJCS — 
$4.50, $3.50, $12.50 liti $25.00.
STRIUNINLAJ BASAI — $40.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
UAI SMUIKOMK 8TRIUNINI- 
AMS BASAMą VIOLAS IR CKL- 
LO — $1.5A M-«$. H.94. $1000 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virt
ini nėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $28.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BO YS, CYMBOLfi, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi JOsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Triūboms, Saraphones ir 
taipgi 8muikoms Ir Guitarams.

GOLD8TEINS MŪŠIO SHOP 
914 MaxweQ St., Chicago

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIVI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTIN2M8 9EMOM8 

NTJ06IMCIO RATOM8.
You

Be
5wre 
•f

' __d 1
4 tieIEQAL EARH'NGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLACSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 55,000.00 apdrausti per Pederal Saviags aad Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB 2YM1AU8IA IAETUV1Ų RNANSINR (STAIGA 

46 Metei Sihntego Paternavtao I -

KEISTU7O SAVINGS ond LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 foa. M. Mozeris, Sec>. S2M 80. HAL8TEB 81.

Nebūkit mrpan- 
41ot! nerangiai!'!

;Ip.klnkU«l«. Gy- 
Mvenklt lIuoM nuo 
Jpctrūklmo Mdoa.

— 8 P E C I A L —
Iškirpkite fij skelbimą ir priduo- 

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

1AMANKATIMM4
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NttRA KO GERESNIO Už

Crsstor of Cuatom App'.Uacaa for 17 yra.

30 8. STATĖ, RM. «10. STA. 41M 
Mly 10 A M. Ttl 3; Mao.. Frt. TU • F-M.

tetorAay TU 1. Nunday B te 4.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje^]
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDKNGAL.US iš ne oi tinkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

- - .... - . 'r

y

Mano 2# metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricallv Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris i 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervu o- i 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai-; 
so trumparegystę ir toliregystę; 

i Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

j

VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 
Aatrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.

ąęitJMllepiai* ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr*’'-- iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 

I blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti

Skolinam Pinigus 
Morgieiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius 
k

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

I

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’AS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite ja*, leisdami 
lierss mielinti jas moderuliklauata 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pftrtakime akinio, kurie paėaUee 
via* aklo Įtempimo. ..

Dr. Jota J. SmeiaiM 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMET. mm AI 
1801 Sft. AriitaM Am* 

Kampas 18-toe 
Metame: OAKAL MII, į- 

ORBO VALAKDOSt 
Kaadlea $:8« a. m. Utį 8:M p. m.

Trečiad. ir teAtsd. a. m.
iki f;90 p, m.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lūcensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHEK AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

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

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo S iki 8 vai. vak. 
Nedėtomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų taL PROrpoct 1930

TaL YARdi 2246

DR. C. VEZELiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868- —“ '

Ofiso teL VTRginia 0036 
Rezidencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir B—8:30 P. M- 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERT ASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL CAN&l 0857
Ras. teL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATBRIS
CF Y1J Y TO JAS Ut C 1 K»URGAS
1821 So. Halsted Street 

Besidancaja: 6800 So. Arteman Ava. 
VALANDOS: U v. ryto, iki 3 p.p.

• Hd 9 vaL vakara.

TaL YARds 3140

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS U CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 We»t SSth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandoa: 3 — 8 poniet,

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TeL MlDway 2880 Chioago, HL
. OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ite 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki L2 vaL dieaą

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VTRgtnl* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečįad. ir Sekm. tik suštarįua.

Išmintis yra. širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir
Ua
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'Antradienis, liepos C, 1943

LAISVOJI TRIBŪNA
IRGI ŠIS-TAS LINK LIE
TUVIŲ NEPRIKLAU
SOMYBĖS

i Nepriklausomybės, būtų ne
išmanymas. Kurie kalba, ar 
rašo, kad Lietuva, to nega
lės padaryti, negalės valdy
tis, tik kam kitam priklau
sys, jie tai kalba, kieno pa
pirkti. Nes tikras, sveiko 
proto žmogus negali taip sa
kyti, dar gi savo motinos, 
savo tautos, savo tėvynės. 
Aš savo ilgų metų tarpe 
žmonių bruzdėjimu paty
riau štai ką: kai tik žmo
gus \ netenka tikėjimo, jis 
nustoja ir tikrojo žmogaus 
išminties, proto. Netikėlis 
žmogus negali nieko tikro ir 
teisingo darbo atlikti, nie
kur ir niekados.

PRISIPAŽINO HELP \VA.\TE£> — MOTERYS

HELP WANTED

JAPONŲ 
NELAISVĖJE 

Washington, D. C. — Ka 
departamentas liepos 2 

dieną paskelbė 232 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra . 
priešo nelaisvėje, vienas iš 
jų yra vokiečių ir 231 japo
nų nelaisvėje. Keturi vyrai 
iš Chicago area ir keturi iš 
Illinois kitų vietų yra japo
nų nelaisvėje.

James O’Connor, 43

I

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

•'DRAUGAS” HELP WA5TED 
ADVERTTSIKG DEPARTMEMT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdblph 9488-8489

HELP WANTED — VYRAI

PUIKI PROGA
DĖL

MERGINTI IR MOTERŲ
Dirbant draugiškoj retail krautuvėj. 
Mes išmokinsint jumis įdomų 
davimo darbą ir pradėsim su 
alga. Atsišaukite tuojaus.

NEISNER B ROS., INC. 
1343 Milwauke3 Avė.

par- 
gera

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gera pra
dinė mokestis. pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI: BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

SUGAVO

amžiaus, buvo ieškomas po
licijos nuo 1939 metų, ba
landžio 12 dienos, kaipo 
įtartas, jog paleido į krautu
vės troką šešis šūvius laike 
darbo ginčo. Jis buvo areš
tuotas pereitą penktadienį.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalibga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349, Sheridan Rd.

200 MOTERŲ — 200
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
JVAIRCS DIRBTUVES DARBAI 

KAIP TAI UŽ—
- INSPECTION 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

Canteen Service — Ligoninės
I Pienas — Geros Darbo Sąlygos — 
Gera Pradinė Mokestis — Viršlaikis 
mokant laiką ir pusę.

Atsineškite Pilietybės įrodymus 
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

Nuo Pirmad. iki šeštad.
8 ryto iki 4:30 popiet

DAUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

MERGINOS
Užsidirbkit $26 į savaitę laike mo
kinimo wel<ling amato. Algos 
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne 
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720

pa

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

1409 S. CICERO AVĖ.

Jiems vis kitaip, antraip 
atrodo. Jiems visados rodos 
gerai, kuomet yra klaidin
gai, neteisingai, o per tai, 
kad jie netiki tikrajai tie
sai. Kaip jie ir gaus kur 
tiesą, kad jie yra atmetę 
Teisdaris yra tik vienas. Jis 
tik tikrąsias tiesas patiekia 
ir Jo sekėjai tik jas, tas 
tiesas, pažįsta ir jas pildo. 
Bet kas nuo tų tiesų atsi
skyręs. jis nieko bendro ne
turi su tikrosiomis tiesomis, 
su tikruoju teisingumu. Tai 
savaimi aišku.

Lietuviai per visus am
žius kariavo prieš smurti-J 
ninkus, kas tik juos norėjo 
pavergti.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro lietuvių tauta kaip ir iš 
numirusių atsikėlė. Tikrai 
stebuklus padarė pasaulio a- 
kivaizdoje. Niekas to' net 
nesitikėjo. Buvo tokių ir ten 
pat Lietuvoje, kurie sakė: 
“E, kaip lietuviai galės val
dytis be valdovo, be paty
rusių žmonių, be reikiamo 
kapitalo” ir t.t. Tuomet my
lintieji Lietuvą sūnūs stojo 
pirmais pionieriais ir ant 
karo griuvėsių ir pelęnų, be 
niekur nieko, be maišto, pi
nigų, be patyrusių valdžios 
pareigūnų, be niekeno kito 
pagalbos statė Nepriklauso
mybę. Kiekviena darbo pra
džia yra sunki, nuostolinga. 
Taip ir lietuvių tautoje bu
vo klaidų, buvo nuostolių, 
bet darbas ėjo pirmyn. Gy
venime, kaip kur klaidos es-. 
ti patirtos, tuojau stengia
masi jas atitaisyti. Kurie 
buvo ne tam tikę, ar tyčia 
darė klaidas, tie buvo pa
šalinti, pakeisti kitais, dau
giau patyrusiais bei tikrais 
savo tėvynės mylėtojais. Ir 
kaip stebėtina, kad iš nie
ko ir per palyginamai trum
pą laiką lietuvių tauta pa
jėgė sukurti tvarkingą val
stybę. Ne tik sukurti, bet 
daugelyje atvejų net pra- j 
lenkti- kitas, senas valsty
bes. Ir tikrai jei ne pasta
rasis rėžimas Lietuva savo 
valstybės darbuose, ir viso
je kultūros eigoje, būtų iš-! 
kilusi aukščiau už kitas vai-Į 
stybes.

Bet rėžimas pakenkė val
stybės judėjimui. Visi tik 
laukė kas rytoj bus. Visur 
buvo girdėt burnojimų. Sa
kydavo: “Jau būtų nieko ir 
kęsti, jei mus smaugtų sve
timi. atėjūnai, bet kai 
vieji smaugia, tai tikrai 
pakenčiamas dalykas”, 
lietuvis kantrus: kentė 
laukė rytojaus. Ir ką sulau
kė?

sa- 
ne- 
Bet 

ir

Jei anuomet lietuviai pra
dėjo savo valstybę iš pele
nų ir griuvėsių ir bet tam 
tinkamų žmonių, tai šian
dien galvoti, kad Lietuva 
nebeįstengs atgaivinti savo

Bet mes. kurie dar su to
mis tikrosiomis Dievo duo
tomis žmonijai tiesomis ne
sam persiskyrę, ir savo mo
tinos, t. y. savo tautos ir 
savo tėvynės neišsižadėję, 
turim daugiau visu reikalu 
rūpintis, dirbti. Nelaukti 
“mannos iš dangaus nupuo- 
lant”, kad tik sėstum ir sau 
valgytum. Ne, to nebus. Rei- 

, kia darbo, pasišventimo, tik
ro noro ir tikros meilės link 
savo tautos, savo tėvynės, 
savo močiutės Lietuvos.

Jau daug dalykų, ir labai 
svarbių, pramiegota. Jų jau 
jokiu būdu nebus galima at
gauti. Ir jei mūsų vadai — 
lyderiai ir toliau tiek tesi
rūpins, tai tikrai mes netu
rėsime laisvos Lietuvos. Jei 
nenorime dirbti, ar nesu
prantame; jei tik per nesu
pratimą 
darome, 
kelias: 
žmones, 
šiandien 
kaip daryti/ Nelaukime 
viskas bus prarasta.

Lietuvių tauta yra iš 
novės kilni, sugebanti ir pa
žangi. Mes turime kitiems

Pagamina (
Jungtinėse Amerikos 

stybėse trys didžiosios kom
panijos pagamina 90% viso 

kad padėjo nacių šnipams. ^ra-što suvartojamo skardi- 
___ _____________________  nėse konservuoto maisto, 
kelią rodyti, nes taip buvo;--------------------------------------

Į mūsų protėvių laikuose. Lie- Paragink užsisakyti savo 
tuviai visai Europai vado- draugus ir kaimynus lai- 
vavo. Kodėl šiandien, tokia- kraštį “Draugas”, 
me svarbiame momente, esa
me paskutiniai?

Nesakykite, kad čia kas 
i tai nežino, ką sako, ar per
daug sako. Turime jau pa
tyrimo. Gali ateiti diena, 
kuomet jie daugiau pasa
kys ir atvirai tiems pa
tiems, kurie tuos dalykus 
jau praleido be jokio veiki
mo.

Erwin Harry de Spretter 
yra laikomas bendrininku 
Ernest Frederick Lehmits, 
New York. Abu prisipažino, 
kad padėjo nacių šnipams.

VaL DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

--------------------------- ;------------- 1---------------------

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING CO. 
5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

ir apsileidimą taip 
tuomet yra kitas 

turim rasti tokius 
kurie supranta kas 

reikia daryti ir 
kol

se-

^nNISUlH<i

dirbtuves

J?

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

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

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

~ ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

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

T

Daugiau

Gamybos 

Kareivių 

REIKIA
DĖL

FOOTE

BROTHERS

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

Mes išmokinsime jumis. Pastovūs 
ir svarbūs darbai. Atsišaukite j 
UNIFORM PRINTING & SUPPLY 

351 W. Chicago Avė.

GEAR

&

MACHINE

CORP

REIKIA TARNAITES — prie abel- 
no namų darbo. Trys suaugusi šei
moje. Savo kambarys. Vakarais ne
reikia dirbti. $18.00 j savaitę. Pa
šaukit—BEVERLY 2047.

VYRAI IR MOTERYS

Taigi, daugiau veikimo, 
daugiau tikrojo noro, dau
giau tikrosios meilės link 
savųjų, daugiau energijos ir 
drąsos — karžygiškos drą
sos. Kitaip viską prasnau- 
sime. Kas bus tada kaltinin
ku? Ką pasakys mūsų bro
liai, tėvynėj, kurie gyvastį 
aukodami dirba už laisvę. 
Gi mes, liuosas rankas tu
rėdami, kažin ko laukiame? j

J. K. Mikas

Jei neleisi drumsti dva
sios ramybės, būsi linksmas 
ir laimingas.

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

t

JIEVA RADVILIENE
Gyveno 7017 So. Armitage 

Avė.
Mirė Liepos 3 d.. 1943 m.. 

2:45 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Norvaišių kai
mo.

Amerikoje išgyveno 13 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Petrą, marčią Zofia ir 
jų šeimą: sūnų Kazimierą, 
dukterį Antaniną, žentą Povi
lą Pranės ir jų šeimą, duk
terį Prancišką, žentą Jonas 
Jonikas ir ju šeimą; Argenti
noj paliko dvi dukteris: Oną 
ir Barborą ir jų vyrus ir etc.: 
Lietuvoj paliko tris sūnus: 
Augustiną. Roką. Steponą ir 
jų moteris ir šeimas. Dukterį 
Liudvina. jos vvrą ir šeimą ir 
daug kitų giminių draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
B. Petkaus 
Western Avė.

Laidotuvės 
jtį. Liepos 7 ___ ______
8:00 vai. ryto t>us atlydėta į 
Gimimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę S&nai. Dukterys. 
Marčios,- žratc.i ir jų šeimos 
ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Grove- 
hlll 0142.

kopi.

įvyks
d. iš

k
DARBININKŲ

Dirbtuvės darbams. Svarbioj pra
monėje. 4 8 vai. savaitėje. I-aikas ir 
pusė virš 40 valandų. Pradinė nata 
70c — po mėnesio 75c. Jei dabar 
dirbate prie svarbių darbų neatsi
šaukite.

BARRETT DIVISJON 
ALLIED CHEMICAL & DYE CORP.

2800 S. Sa< ramento

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

Antano 
6812 So.

trečiadie- 
koplvčios

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

VYRŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. 
Dirbtuvės ir paprasti darbai svar
bioj pramonėje. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite į ofisą.

A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St.

(Dlvision St. netoli Elston Avė.)

r

BALAIŠIS

t

o

AA
ANTANAS

Mirė Liepos 4 d., 1943 m., 12:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo te Utenos apskr., Debeikių parap., Ru
diškių kaimo.

Amerikoje tegyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Anelę (po tėvais Gri- 

naitė), sūnų Edvardą ir jo moterį LaVerre ir dukterį Berni- 
ce: 2 švogerius — Antaną ir jo moterį Eleną Griną ir Do
miniką Griną, sesers sūnų Mykolą Girnis, jo moterį Kazi
mierą ir jų šeimą; sesers dukterį Marijoną Putrimas ir jos 
šeimą; pusbrolį Antaną šūkis ir daug kitų giminių ir drau
gų; o Lietuvoje seserį Marijoną Miškinienę ir jos šeimą ir 
sesers vaikus Girnius.

Priklausė prie draugysčių: Palaimintos Lietuvos ir Ute
niškių kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose: 4028 So. Rockwell St., Tel. 
Virginia 1853.

Laidotuvės įvyks trečiad., Liepos 7 d. te namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. švč. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Marti, švogerial. Pusbrolis Ir visi 
kfti Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

SHEET METAL DARBININKAI — 
SHEET METAL PAGELBINTNKAT. 
Puikios darbo sąlygos. 40 valandų 
į savaitę, laikas ir pusė už viršlaikį.

J. F. SCHULER COMPANY 
2428 N. Ashland Avė.

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stlckers. ' Trlmmers. Rip 
sawyers. Routers. Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite J

KROIjL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
MOTERŲ

Prie Naktiniu šiftų
4 pp. iki 12:30 ryto

60Kc Į VAL. PRADŽIOJE 
66c PO 30 DIENŲ

48 Valandų Savaitėje
LAIKAS IR PUSE PO 40 VAL 

Atneškit Gimimo Lifldljlmą

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk St.

Jūs
Galit Juos Sugrąžint

Daug Greičiau
Pagelbstint Gaminti

Svarbias Karo Dalis

TUOJAUS REIKIA 
DARBININKŲ

All-around maintenance (pataisy
mui) vyro kuris moka kiek nors 

: karpenterystės ir tt. ir taipgi dve- 
! jų skalbykloj moterų prie mangle 
i darbų ir moterų prie apvalymo 
kambarių. Pastovūs darbai, gera 

i mokestis, geros darbo sąlygos.
Atsišaukite į—

LORETTO HOSPITAL
645 S. Centrai Avė. 
Tel. MANsfield 4300.

Reikalingas Mūs Kareiviam 
ANT

Visų Kovos Laukų
•A 2 ■ -A________ " *3

Stokit Į
KOVĄ

VYRŲ 

MOTERŲ ,
DIRBTUVES DARBAMS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

48 VALANDŲ SAVAITE 
PASTOVUS DARBAI

Gera mokestis — bonai — ekstra 
mokestis dirbant naktimis.

I. C. transportacija iki mūsą 
dirbtuvės?

MOKESTIS IR PILNOSGERA
PAMOKOS JUMS BESIMOKAN

TIEMS GERĄ AMATĄ PRIE 
NAUJŲ MAŠINŲ.

Malonūs Poilsio Kambariai
MODERNSS PRAUSYKLOS

Šviesūs, Vėsūs
Darbo Kambariai

CAFETERIA

ATOSTOGOS APMOKAMOS

NELAIMES, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Atneškit Gimimo Liudijimą
DABAR DIRBANČIOS KARO 

PRAMONĖSE NEBUS 
PRIIMAMOS

Employment Ofisas 
5219 S. Westem Blvd.

OFISO VALANDOS
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

BENNETT
MFG. CO.

14600 Princeton Avė.
I.C. Tracks ir Little Calumet River 
Privatinis takas nuo I. C. 147th St. 

stoties iki dirbtuvės.
Chicago, UI.

VYRŲ 
MOTERŲ

HIGH SCOOL 
VAIKINŲ

Virš 16 Metų 
Nesveikų Darbininkų

PILNĄ LAIKĄ
prie lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje dirbti Karo orderius.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
Galima sutvarkyti darbo valandas 
jūsų patogumui

INTERNATIONAL
Tag & Salesbook Co. 

319 N. Whipple St.

MEDINAH CLUB
505 N. Michigan Avė.

REIKALAUJA 
SKALBYKLOS DARBININKŲ 

TARNAIČIŲ 
HOUSEMEN

GERA MOKESTIS — MALONIOS 
DARBO SĄLYGOS — ATSIŠAUKIT 

TUOJAU
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: DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcijai pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. ' y <

»■ — 'U , v
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU 

Under the Act of March 3, 1879.

Kinijos vado balsas
Katalikų savaitinis žurnalas “America” paduoda ži

nių, paskelbtų “Osservatore Romano”, apie Kinijos ge- 
neralissimo Chiang Kai-Shek atsišaukimą į kinų tautą. 
Jisai ragina mobilizuoti tautos dvasines energijas. Šis 
stiprus Kinijos vadas savo tautai primena labai svarbų 
dalyką. Jis primena apie žymiai padidėjusią Kinijos 
žmonių atsakomybę, nes Kinija dabar užima aukštes
nę vietą pasaulio tautų šeimoje. Chiang Kai-Shek trokš
tąs, kad

kiniečiai dvasiniai ir medžiaginiai būtų prisirengę at
statyti naują Kiniją ir padėti atstatyti naują pasaulį.

Gen. Kai-Shek savo žmonėms nurodo ir taisykles, 
kurių jie turi laikytis. Tos taisyklės yra įdomios ir pa- 
žymėtinps. } ,

1. Visi piliečiai karo metu turi vesti griežtai kuklų 
gyvenimą.

o

2. Jie turi įprasti viską daryti atsargiai ir sąžiningai.
3. Jie turi persiauklėti pasiaukojimo dvasia, nes tik 

tokiu būdu krašto gynimas gali būti sustiprintas.
4. Jie turi išsidirbti lojalumo dvasią savo kraštui.
5. Jie turi įdėti stiprų tikėjimą į revoliuciją ir į re

konstrukcijos darbą.
Nustatydamas tokias taisykles savo žmonėms, gene- 

ralissimo Kai-Shek gerai -žino, kad bedvasiai žmonės 
negali dvasinio darbo dirbti. Jis savo planu siekia ne 
tik kad žmonių nuotaiką pakelti ir karo pastangas pa
didinti, bet jo žodžiai daug giliau siekia.

Jisai veik vienas iš laisvojo pasaulio politikų matė 
reikalą paskelbti asmens moralinę regeneraciją, vedan
čią prie visuomenės moralinės regeneradijos, kaipo 
sąlygą, vedančią prie teisingos pergalės ir teisingos 
taikos.

Vengrijoj priešnaciškas nusistatymas auga. Viena 
dėl to, kad, to krašto žmonėms jau aiškus darosi Hit
lerio pralaimėjimas. Bet tai dar ne viskas. Yra ir dau
giau priežasčių.

Kai Vengrija įstojo į karą, ji manė, kad tai jos vi
dujinio gyvenimo daug nepalies ir kad ji tuo daugiau iš
loš, negu praloš. Bet gyvenimas visai ką kitą parodė.

Vengrai manė, kad besibičiuliaujant su Hitleriu jiems 
tik reikės prižiūrėti tvarką vienoj Jugoslavijos dalyje 
ir jugoslavų maisto perviršį siųsti į Vokietiją. Tačiau, 
netrukus po įstojimo į karą, Berlynas pareikalavo ven
grų siųsti savo kariuomenę į Rusijos karo frontą. Vė
liau pareikalavo, kad būtų pristatyta Vokietijai mais
to ne tik iš Jugoslavijos, bet ir iš pačios Vengrijos. 
Tuo būdu patiems vengrams pritrūko maisto. Be to, 
dideli nuostoliai rusų fronte stipriai juos paveikė. Da
bar jau atsirado Vengrijoj stipri ir gerai organizuota 
grupė, kuri dirba prieš Berlyno-Romos ašį. Visame 
krašte plinta reikalavimai nuo tos ašies atsimesti ir 
kreiptis į santarvininkus prašant taikos.

Dėl "antrojo fronto"
Militarinių dalykų žinovai spėja, kad Maskva ir vėl 

pradėsianti kampaniją reikalauti pagreitinti atidaryti 
antrąjį frontą Europoje. Ji esanti nepatenkinta tuo, 
kad amerikiečių ir anglų karo vadovybė nusprendusi 
šią vasarą koncentruojanti bombardavimais vakaruose.

Bet ar gi nežinoma, kad pergalė *!runisijoj, sąjungi
ninkų akcija Viduržemy, bombardavimas Italijos ir 
Vokietijos pramonės centrų etc. yra veik tas pats, 
ką ir “antrasis frontas”, apie kurį taip dažnai yra 
kalbama.

Reikia pasitikėti šauniems jungtinių tautų karo va
dams — jie žino, ką daro.

Dariaus-Girėno žygio dešimtmetis
šių metų liepos mėnesio 17 d. sueina lygiai dešimts 

metų, kai “sparnuoti lietuviai” — kapitonas Steponas 
Darius ir lėit. Stasys Girėnas, perskridę Atlantą, tra- 
gingai žuvo Vokietijos miškuose netoli Lietuvos. Šių 
lakūnų žygio dešimtmetį visur reiktų atitinkamai pami
nėti, nes mūsų tautai jis turėjo neįkainuojamai dide
lės vertės. Tiesa, šie Lakūnai žuvo nepasiekę savo tiks
lo visa pilnuma, tačiau jie buvo pirmieji lietuviai, nu
galėję Atlanto vandenyną. Jų tragingas žuvimas ne
toli tėvynės slenksčio, atlikus didįjį žygį, sukrėtė ir gi
liai sujaudino visą mūsų tautą, o Lietuvos vardą iš
kėlė ir išgarsino viso pasaulio kraštuose.

Darius ir Girėnas daug nusipelnė. Todėl jų didžiojo 
žygio dešimtmečio proga pagerbkime jų brangią at
mintį.

Lietuvis karininkas 
USA aukštojoje 
mokykloje

(LKFSB) Lietuvos laivy
no karininkas P. Labanaus
kas dabar gyvena Pasadena, 
Calif. Sunkiu darbu lėšų už
sidirbdamas tęsia mokslą 
vienoje aukštojoje USA ka
rinėje mokykloje. Jau baigė 
penktų metų kursą, nuo lie
pos 1 d. pradeda naują kur
są toje mokykloje, kur drau
ge mokysis su 1,000 laivyno 
ir 600 aviacijos karininkų. 
Nežiūrint sunkaus darbo to
je mokslinėje įstaigoje ir 
nežiūrint įtempto darbo lė
šų įsigijimui, P. Labanaus
kas dar randa energijos lai
kyti paskaitas apie Lietu
vą. Jisai prof. B. L. Wright 
globojamame seminare skai
tą paskaitą apie imigraci
ją iš Baltijos valstybių, gau
damas aukščiausį pažymį ir 
pagyrimą. Be paskaitų uni
versiteto kolegoms jisai lai
kė paskaitą ir vienai poli
tinių studijų draugijai apie 
Lietuvos kovas dėl laisvės.
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Paėmimas Rendova salos, New Georgia grupėje, 200 
mailių nuo Guadaloanal, davė amerikiečiams bazę, kuri W 
yra tik 5 mailės nuo Munda. Kariški autoritetai tiki, jog 
japonai iš Munda bus išvyti ir be jos paėmimo.

Tokia dvasia dirbdamas ir kovodamas, gen. Chiang 
Kai-Shek, be abejonės, prives savo gausingą tautą prie 
pergalės ir po šio karo Kinija pradės gyventi visai ki
tokiu gyvenimu.

k

Italu tauta ir fašistai 1 ■
Prieš pora savaičių buvo paskelbta karakteringa ži

nia, kad sąjungininkų užimtos Viduržemių jūros salos 
Pantelleria šešiasdešimts septyni gyventojai parašė 
laišką vyriausiam sąjungininkų karo vadui gen. Eisen- 
hower, kuriame jie dėkoja už išlaisvinimą iš šėtoniško
sios fašistų valdžios.

Jei šių 67 italų balsas ir nereikštų italų tautos dau
gumos balso, vis tik jis daug pasako. Jis pasako, kad 
sąjungininkų invazija Italijon būtų vis tik šiltai su
tikta.

Aną dieną italas grafas Storza parašė laišką dien
raščiui “The New York Times”. Tame laiške jis ko
mentuoja Prezidento padarytą atsišaukimą į Italijos 
žmones. Jis pasako, kad, galimas dalykas, jog Italijos 
gyventojai visai nesipriešintų jungtinių tautų invazi
jai. Tai, pagaliau, nebūtų invazija. Tai būtų viena iš 
garbingiausių bekraujų pergalių pasauly.

Ta proga reikia pagirti Amerikos ir Anglijos vadų 
nusistatymą, kurį jie dažnai pakartoja, būtent, kad 
dėl šio karo ir visų jo pasėkų nekaltinami italų žmo
nės. bet fašistų vadai. Toks diplomatų taktas jau neša 
gražių vaisių. Tuo keliu einant, italai gali būti išlais
vinti iš fašizmo vergijos greičiau, negu kas gali ma

nyti. Italijai pasidavus, tada ir Hitlerio kinkos dar la
biau sudrebės.

Blilzkriegy laikai baigėsi
“N. G-nė” rašo:

“Nacių Vokietijos armija jau nedaro “blitzkriego”. 
Visam rytų fronte ji vien tūpčioja. Vienur šoka, ki
tur šoka ir toj<pat vietoje.

“Išrodo, kad nacių pajėgumas išsisėmė. Išrodo, kad 
Hitleris taupo savo jėgas vakarų frontui.

“Vaikšto gandai, kad iš rytų fronto Hitleris trau
kia 50 divizijų. Jos ruošiama pasitikt invaziją vaka
ruose. ,

“Dar bus kovų, gal ilgų ir kruvinų kovų. Vis dėlto, 
jos nelemia gero dvidešimto amžiaus kryžiokam.”

Taikos sąjūdis vengruose 1 i
Jau kelintą kartą pasklinda gandai, kad Vengrija sie

kia atskiros taikos su jungtinėmis tautomis.
Ir, reikia pasakyti, kad tie gandai nėra visai iš pirš

to išlūžti.

Karo nuostoliai

“Tėvynė” rusų vokiečių karo dviejų metų sukakties 
proga paduoda abiejų pusių nuostolius:

“Tos sukakties proga abi pusės paskelbė vieni ki
tiems padarytus nuostolius. Rusai skelbia, kad per 
tuos du metus naciai vien Rusijos fronte neteko 
6,400,000 kareivių. Tai tiek buvę užmuštų, paimtų 
nelaisvėn ir dingusių be žinios. Be to, naciai Rusi
jos fronte praradę 42,000 tankų, 56.500 kanuolių, 
43,000 lėktuvų, nekalbant jau apie kitus nuostolius. 
Patys rusai per tą laiką netekę 4,200,000 užmuštais, 
sužeistais, paimtais nelaisvėn ir dingusiais be žinios. 
Rusai praradę 30,000 tankų, 35,000 kanuolių ir 23,000 
lėktuvų.

4*

“Iš kitos pusės, naciai skelbia, kad jie Rusijos fron
te nužudę, paėmę nelaisvėn ir t.t. net 20,000,000 ru
sų kareivių. ,

“Jei vienų ir kitų pranešimams tikėti, tai pasiro
do, kad tik viename karo fronte padaryta begaliniai 
nuostoliai. O kur dar civiliniai žmonės, kurių milio- 
nai žuvo ir dar daugiau milionų suluošinta?... Kur 

’, nuostoliai sunaikintu miesty ir žmonių gyvenimu?...”

Lietuviai dalyvavo 
laidotuvėse

Iš Londono mūsų kores
pondentas praneša, kad kar
dinolas Artūras Hinsley bu
vo palaidotas Westminsterio 
katedroje, Šv. Juozapo kop
lyčioje. Laidotuvėse dalyva
vo karališkos šeimos atsto
vai, diplomatinis korpusas, 
Britų ir Sąjungininkų vy
riausybių atstovai, parlame
nto abiejų rūmų, savivaldy
bių bei įvairių draugijų at
stovai ir 3,000 londoniečių 
su specialiais leidimais — ti- 
kietais. Jų tarpe buvo ir Lon
dono lietuvių parapijos kle
bonas kun. Matulaitis, ma
rijono broliuko lydimas. Su
prantama, kad laidotuvėse 
dalyvavo ir Lietuvos atsto
vybės nariai, su min. Balu
čiu priešakyje. Anglų spau
da skyrė daug vietos velio
nio nuopelnams pagerbti. 
Bendras balsas: tai buvo kil
nus dvasininkas, vadas ka
talikų Bažnyčios Anglijoje, 
gilus patrijotas ir ryžtingas 
veikėjas.. Savo maloniu bū
du jis rado stambių prita
rėjų kilniesiems tikslams ir 
ne katalikų tarpe ir pasida
rė jų vadas. Jis lyginamas 
su kard. Manning. Trejetą 
savaičių prieš mirtį, atsa
kydamas į Londono lietuvių 
stfeikinimą, kard. Hinsley 
per min. Balutį -tsiuntė to
kį padėkos laiškelį: “Aš esu 
giliai sujaudintas rezoliuci
jos, kurią priėmė lietuviai, 
gyvenantieji Londone, ir ma 
loniai prašau Ekscelenciją 
(min. Balutį) perduoti jiems 
mano nuoširdžią padėką už 
šį savaimingą pareiškimą j- 
vertinimo tų mažų darbų, 
kuriuos aš galėjau dėl jų 
(lietuvių) padaryti. Aš mel
džiu, kuo nuoširdžiausiai, 
Dievą laiminti visus juos, o 
taipgi laiminti ir globoti jų 
vientaučius Lietuvoje, kur 
jie kenčia dėl svetimos ga
lybės viešpatavimo. Tegu 
Aukščiausia kuo greičiau 
juos išvaduoja iš retežių ir 
jiems tesu grąžina pilną lais
vę ir taiką.” Pasirašė kard. 
Hinsley.

JUDOŠIŠKAS DŽIAUGSMAS
Chicagos lietuviškųjų bol

ševikų viename savo edito- 
rialų džiaugiasi trijų metų 
sukaktuvėmis, kaip Lietuva 
“įsijungė’’ Sovietų Rusijon. 
Nors tai ir per žemas dar
bas polemizuoti su tais tau
tos išgamomis, bet vis dėlto 
tenka stebėtis Ko šlamšto 
skaitytojų žioplumu, jei juos 
galima taip mulkinti. Ne
veltui sako žmonių priežo
dis, kad nelygu vabalai, — 
vieni skrenda, kiti į purvą 
lenda.

Bolševikų redaktoriai, kad 
mulkinti savo •skaitytojus, 
prie kiekvienos progos gąz- 
dina juos Smetona, lyg ko
kiu baubu. Aišku, dauguma 
Lietuvos piliečių ir Ameri
kos lietuvių Smetonos re
žimu nesidžiaugė ir prieš tai 
vedė kovą. Bet visgi, suly
ginti su Stalinu, jis tebuvo 
“mažas diktatorius”.

Eolševikai džiaugiasi, kad 
Lietuva nusikratė Smetonos. 
Bet kągi jai davė Pozdnia- 
kovai bei Dekanozovai? Čia 
jau reikėtų storos knygos, 
kad galėtum visą atneštą 
blėdį surašyti.

Lietuva savo nepriklau
somo gyvenimo laikotarpy 
padarė milžinišką pažangą 
visose srityse. Ačiū krikš
čionių demokratų lyderiams, 
įvedus žemės ūkio reformą, 
pakėlė ūkį tiek, kad jos pro
duktų eksportas — einant likti svetimos valstybės gk>- 
proporcionaliai, viršyja Ru
sijos eksportą net 25 nuo
šimčiais. Gi bolševikai už
grobę Lietuvą, jos ūkį su- 
smukdė tiek, kad pasėliai, 
bulvės, burokai, žemėje už-

šąlo nenuimti nuo laukų. 
Lietuva per savo laisvą gy- • 
venimą nutiesė tinklą pra
dinių ir aukštųjų mokyklų. 
Bolševikai jas likvidavo ar 
mokesčius pakėlė, kad jos 
sunkiai būtų prieinamos. O • 
kas nežino Lietuvos Sovietų 
Sąjungon įjungimo proceso? 
Gal tik sumulkinti “Vilnies” 
skaitytojai nežino. Ogi tos 
vagystės, kurias papildė bol
ševikai išvogdami turtą ir 
žmones, su pasibaisėjimu 
bus gentkarčių minimos ir. 
rašomos. .
| Kitoje
Vitkus šlyŠčiai tyčiojasi" iš 
lietuvių moterį’. Girdi, jos 
dirbdamos Rusijos karo pra
monėje, stachanovietėmis 
tampa. Buhalterė Kuzmaitė ® 
dirba rūdos kasykloje ir li
ko stachanovietė. Kažin ar 
Vitkus pagalvojo, kad bu
halterei reikėjo smegenis 
džiovinti, kad įgijus moks
lą, gi kasykloje likti stacha- 
noviečiu aukšto mokslo ne
reikia. Jei kas atimtų be
veik paskutinę lėkštę bui
zos už neatlikimą nustaty
tos darbo normos, tai ma
nau ir pats Vitkus liktų sta- 
chanoviečiu, tik ne dėl idė
jos, o dėl buizos.

Jei lietuviai kariauja ar q 
dirba karo laimėjimui, tai 
tik kad agresorius sumušus 
grįžti į laisvą tėvynę, o ne

boję. Tad džiaugkitės jūs 
tautos judos savo tėvynės 
nelaime, tik naužmiirškite 
kokio likimo susilaukė ju- 
das. Toks pat likimas lau
kia ir jūsų. Lietuvaitė

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

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos '

m 
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

R O O S E V E LT
FURNITURE COMPANY

, 2310 WEST ROO8EVELT ROAD
..................................................................................
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šaunus jubiliejinis 
balkis

vestuvių jos vyrą pašaukė 
į karą. Pergyvenę viską, a- 
bu atvyko į Ameriką. Jubi
liatai yra labai draugiški, 

Turi
nuosavą namą prie 49th av., 
Cicero.

Cicero. — Geriau vėliau, malonūs, simpatingi, 
negu niekad.

Birželio 12 d. šemetos sa
lėje įvyko puota paminėji
mui 25 m. vedybinio gyve
nimo Adomo ir Julijonos 
Vainorių.

Svečių prisirinko pilna 
svetainė. Visus jubiliatai pri 
įminėjo dideliu malonumu. 
Vieni šoko, kiti šnekučia
vos, treti vaišinos. Patarną- 
vo Juozas Valaitis ir Stan- 
ley Varpučinskas.

Pakvietus svečius prie 
etronėlė 
Jtkienė)

Vakaro vedėja, baigdama 
programą palinkėjo Vaino- 
riams ilgiausių metų, geros 
sveikatos ir kad sulauktų 
auksinio vedybų jubiliejaus.

Jubiliatams įteikta daug 
brangių dovanų. Ant ryto
jaus Vainoriai iškėlė ant
rus pietus savo giminėms.

Dalyvė

nos plakatų ir paradui ei
nant sėjo juos iš padangių, 
ant tų gatvių, kuriomis pa-i 
radas ėjo. Man teko tos iš
kilmės nufilmuoti, nufilmuo
ti ir kap. Darių, kuomet jis 
ėmė į lėktuvą plakatus ir 

Labai 
gera būtų gauti nors vieną 
tų plakatų. Tai brangi at
mintis.

Iš žuvusiųjų didvyrių rei
kėtų pasimokinti, reikėtų 
sekti jų pėdomis. Tegul a-

Dariaus ir Girėno 10 m. 
sukaki {prisiminus 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
denciją į ‘'Draugą”, kad ka
pitonas Darius rengiasi lėk
tuvu į Lietuvą ekskursiją jr j padanges,
daryti.

Tai buvo pirmutinis tai 
kelionei žingsnis. Ir po to 
jis pradėjo gaminti planus 
Kas vėliau įvyko, visiems 
žinoma ir nereikia rašyti.

1930 metais — Did. Lie
tuvos Kunig. Vytauto me
tais — Chicago lietuviai ren 
gė paradą — eiseną gatvė
mis. Kap. Darius atskridę 
savo lėktuvu, paėmė tos die-

»

J

pie nors vieną-kitą žodį pra
taria mūs organizacijos, mūs nes vaidina kiaulę, 
draugijos. Tegul lietuvių 
jaunimui primenama mūs 
tautiečių ryžtingi darbai tė
vynei ir pasiaukojimas jos 
garbei kelti. Ypatingai da
bar svarbus momentas, kurį 
reikėtų išnaudoti. Reikalų 
Lietuvos atžvilgiu turime 
begales, tik reikia noro dirb 
ti. Jonas K. Milius

Girtas kiekvienas artistas, bes degtinę, savo turtą ir 
sveikatą, o žmonos ir vaikij 

Girtuoklis geria: valsty- ašaras.

REMKITE “DRAUGI

<

i

I

LIQUOR

i 
i

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

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

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

MONUMENT CO.

N. KANTER, sav.

MONARCH 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS *054

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

MUTUAL

I

*

googge

r

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTU V iŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

. (Įsteigta
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAU ŽOLE J AI

ŽENKLAI

įįgįį£ac&.g»;

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

'stalo, šeimininkės jĘetronėiė 
Vaičiulienė, Ona (Statkienė) 
Valaitienė ir mamytė Lau
rinaitienė pavaišino gera 
vakariene.

Po vakarienės M. Vaičiū
nienė, Moterų Są-gos sekre
tore, pakviesta vakaro ve
dėja. Sveikinimus jubilia
tams sudėjo Vainorienės 
pusseserė Kundrotienė iš 
Melrose Park; D. Kuraitis, 
Milda Auto Sales savinin
kas ; A. Bemadišius, Cice
ro biznierius; J. Bogavičius; 
Mikutienė, B. Tumavičia, O. 
Valaitienė. Alb. Statkus iš 
Hammond, Ind. Ant galo 
kalbėjo jubiliatai Vainoriai. 
Buvo susijaudinę. Ypač Vai
norienė, nes jai prisiminė 
praeitas karas, nes jinai tuo 
metu apsivedė Rusijoj. Po

Iš Labdariu Są-gos 
direktorių sus-mo

Susirinkimas įvyko birže
lio 25 d., Šv. Kryžiaus par. 
svetainėj.

Kun. A. Linkus plačiai 
aiškino apie senelių namą.

Daugiausiai buvo kalba
ma apie centro išvažiavimą 
į ūkį. Tas įvyks rugsėjo 5 
d. Margutis su visu štabu 
eina labdariams į pagalbą. 
Nutarta pastatyti estradą, 
kuri piknikų vietoj labai rei
kalinga.

Perskaitytas M. Andziu- 
lienės prašymas, kad būtų 
priimta į senelių namą: Da
bar ji Randasi Oak Foreste. 
Ir daugiau_ randas senelių, 
kurie nori persikelti į lab
darių ūkį gyventi, bet prie
glauda nebaigta ir negalima 
visų priimti. Rap.

BERLAND'S
MALEVOS LR SIENOMS 

POP1ERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUŠIAI 
POI’ltRĄ APKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

PASKOLOS
DAROMOS 

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

FEDERAL
Savings and Loan 

Association 
OF CHICAGO

'Sh£HW<N- W.LL'.A!HS 

Pa:nts

l]

■

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JQHN F. EUDEIKIS 

laidotuvių Direktorius 
AMBULANCE Dieną ir NakU

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Mtmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

400547 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-S4 eOUTH CAUFORNIA AVENL'E 

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

ii stoties WG£S (1300), su Povilu šaltimieru.

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

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKĄ ŽIEMOJ F — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

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

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

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
-NO DRIP" ------- "NO DRIP”

$1.90 už Galioną. — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau 51ė<dės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro jt- 
rauktuv.ų,—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

Dėl Irisui arijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
_____ N. W. Corner &Mh and Šute Streets

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

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

Telephone YARDS 1413

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIAFORNIA AVR. Phone LAFAYETTE 3572

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, UTETNOIS *►-
* — ■

Sužeistųjų karei
vių sąrašas

Washington, D. C. — Ka 
ro departamentas liepos 2 
dieną paskelbė 153 Jungtie 
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie buvo 
sužeisti karo frontuose. Su
žeistųjų skaičiuje peųki yra 
iš Chicagos.

DRAMBLYS

Daug apkeliavo vietų

SUSITIKO
• Chicago, IU. — Brolis ir 
sesuo susitiko po 37 metų 
nesimatymo.

Gražiausi urvai
Didžiausi ir gražiausi 

šaulyje urvai yra Carlsbad 
Caverns, Naujoje Meksiko
je. '

pa-

Ernestas Statkus, 
First Class Petty Officer

Officer f. class Ernestas 
Statkus gimė 1918 m. kovo 
26 d. Lankė Nekalto Prasi-

<F ' .. .............. =

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti,

IŠPARDAVIMAS
Rakandų, Rankiniu Laikrodėlių, Deimanto žiedų. Elektriniu Dul
kių, Valytuvų. Soringsų, MatrasJj, Sofų, Gasiniu ir Anglinių Pečių, 
Kombinacijų Pečiu su Gazu ir su Anglimis, Gerų Parlor Setų, 
Karpetu. Daining Room Setu, Lietuvišku Rekordų, Kaldrų, Blan- 
kefcų, Klijonkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tūbų Philco Radijas gražiame kabinete, naujos radijos. ku

rioms nereikia nei dratu priiungti ............................ $69.50
8 Tūbų Philco Chair Side Radio, 1943 metu modelis .... $89.50 

, Radijos su fonografu, kurios automatiškai pačios rermaino re
kordus, su deimantinėmis adatomis, kuriu nereikia mainyti, 
už .................................................................... $149.50 iki $450.00

Zenith 12 tūbų, 1943 Radija su F. M., už .......................  $149.50
17 tūbų Meisner Radija už ................................................ $129.50
16 tūbų Radija gražiame kabinete už................................ $135.50
Zenith 9 tūbų Consoles, ........................................................ $72.50
Crosley. 10 tūba F. M. Console ........................................ $149.50
Philco 11 tūbų Console, Remote Control ............................ $89.50
Gvarantuotos perdirbtos radijos Consolese po................... $24.50
Rankiniai Laikrodėliai to ............  $9.95
Militariški, rankiniai laikrodėliai, vyriški ir moteriški po $14.95 
Waterproof Rankiniai Laikrodėliai po ............................ $29.50
Bulovą ir Elęin Laikrodėliai po ........................... $24.95 ir auk.
Auksinės Rašomos Plunksnos po ............................................ $2.10

Didelis pasirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karolių, Sidabrinių šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetrų Eastman Movie Camera ................................ $49.50
16 milimetrų Eastman Movie Camera su skūriniu keisu $99.50 
16 milimetrų Eastman Movie Projector $112.00
8 milimetrų Eastman Movie Projector ............................ $55.00

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
užsakvmo.
Ledinis šaldvtuvas “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

laiko ledą ilgai, maistas negenda. Galima vėliau padaryti 
elektriniu .................................    $69.50

ĮSIGYKITE žiemini pečiu dabar, šią savaite.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................ $19.50
Percelain Moore’s Circulating Heaters $59.50, $99.50, $119.50 
Gas Range Victor už ............................................................ $59.50
Bungalon- Gas ir Coal Pečiai po ..................................... r $119.50
Original 4 su gazu, 4 su anglims Skylės už................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ........................... $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:

Drūti coli springsai po ....................................... $8.95 ir $11.95
Geri Vatiniai Matrosai po ...............................  $10.00 ir po $19.50
Patvs geriausi springsai ir vatiniai matrosai po ........... $39.50
Vaikams Lovelės po $15.00. Vaiky lovelėms matrosai po $3.75

Budriko milžiniškas stakas rakandų, užpirktų tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums apsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materiiolo, 

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir po $195.00.
Už seną Parlor Setą duodame nuolaidą. Taipgi jūsų parlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
po $12.95 —
150 3-šmotu Bedroom Setų po ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
125 5-šmotai Dinettes po ............................... $39.50 ir $69.50
Didelės Sofos, $tudio Couches po .................................... $42.50
9x12 Linoleum po ........................................    $3.95 ir po $5.95
4 jardų platumo Linolejos po ............   89c jardui
Paprastos linolejos po .................................................... 82c jardui
9x12 Maneli Carpets po ...................................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik
INCORPORATED

324i So. Halsted St.
ant 3 lotų, 3 aukštai, viskas po vienu stogu, 

Baltas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE,
3409 S. Halsted St.

žymūs Radi o Programai leidžiami Bud riko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą. 
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.

dėjimo Panelės Švenč. lietu
vių parapijos pradinę mo
kyklą, baigė Kelly High 
School ir Diesel inžinerijos 
kursą. Prieš išvykstant ka
riuomenėn dirbo kepykloje 
ir A. D. T. Burglar Alarm. 
Priklausė prie šv. 
draugijos.

Ernestas Statkus 
į kariuomenę-laivyną 
džio 23 d. 1941 m. Gegužės 
mėnesį 1942 m. vedė Geno
vaitę Ambrozaitę, mar- 
ąuetteparkietę. Per du me
tu apvažinėjo daug salų — 
plaukė vandenimis. Džiau
giasi, kad jų laivui nė kartą 
neteko paragauti priešo 
bombų.

Dabartinis jo adresas: U. 
S. S. Manargo, c-o Fleet 
Post Office — 20, San Fran- 
cisco, California. Jo tėvai, 
Antanas ir Elena Statkai, 
gyvena 4446 Washtenaw 
avė., Chicago, UI. E. Stat
kienė yra Moterų Sąjungos 
centro iždininkė, 20 kp. pir
mininkė ir Amerikos Raud. 
Kryžiaus Brighton Parko 
vieneto organizatorė.

Vardo

išvyko 
balan-

i.
Pereito penktadienio va

kare į Chicagą pėkščias at
vyko dramblys Judy. Jis yra 
moteriškos giminės. Judy ke
liavo 18 mailių. Galėjo va
žiuoti troku, bet Judy atsi
sakė. Kai nenori važiuoti, 
tenka pėkščia eiti.

Dramblys Judy buvo nu
pirktas iš Brookfield zoolo
gijos sodo Lincoln parkui. 
Už šį dramblį buvo sumokė
ta $2,500. Judy yra gimusi 
Indijoje prieš 25 ar 30 me
tų.

Dramblys Judy buvo ban
domas įvilioti į troką, bet 
nepasisekė. Tada buvo į- 
trauktas su grandine. Dram
bliui nepatiko trekas, išlau
žė troko šoną ir per šoną 
nulipo žemėn.

Judy prižiūrėtojams atė- 
i jo į galvą mintis — nenori 

važiuoti, gali eiti pėkščia. 
Taip ir įvyko.

Pereito penktadienio va
kare Judy ėjo pėkščia, o 
paskui žygiavo policija su 
motocikliais ir 20 apsigink
lavusių vyrų. Kai vaikai šį 
vaizdą pamatė, jų net akys 
iššoko kaktose.

Antradienis, liepos 6, 1943

COLOGNE KATEDRA SUŽALOTA

I

X Aldona Balčiūnaitė, ci- 
cerietė, liepos 1 d. įstojo į 
Amerikos kariuomenę — W 
AAC. Išvyko į Georgia.

X Margarieta Dobrovals- 
kienė, plačiai žinoma vest- 
saidietė, po sunkios opera
cijos jau pajėgia šiek-tiek 
trūstis apie namus. Sako, 
jaučiasi labai gerai ir kas
dien eina stipryn.

"Draugas” Acme photo

Berlyno telefonuota į Stockholm, ir iš čia radijuota 
Jungtines Amerikos Valstybes, šis paveikslas nori pa

rodyti kairiojo sparno Cologne katedros sužalojimą, po 
RAF iš oro užpuolimo, birželio 28 d. Katedra yra skersai 
aikštės nuo Centrai geležinkelio stoties, čia yra svarbių 
karo taikinių.

Iš
i

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘‘Drauge”.

X Pvt. Adolfas Aleliūnas, 
kuris dabar yra Alaskoj, la
bai išsiilgęs lietuvių. Jo mo
tina užrašė jam “Draugą”, 
kuris, be abejonės, suma
žins jam ilgesį.

X Jonas Leleika, sūnus 
Juozapo Leleikos, gyv. ad
resu 6939 S. Washtenaw av., 
šiomis dienomis išvyko į ka
riuomenę. Randasi Oklaho- 
ma vai.

X Ona Millas, 1347 So. 
48 Ct., Cicero, jau antri me
tai, kaip tarnauja U. S. Na- 
vy slaugės pareigose. Iš pra
džių buvo Great Lakęs, o 
šįmet perkelta į kitą vietą 
ir dabar vienoje slaugių mo
kykloje yra mokytoja. Pa
tenkinta pareigomis ir džiau 
giasi gražia Idaho gamta.

Trys Karaliai karo audroje
TRIJŲ KARALIŲ POILSIO VIETA BOMBOMIS AP
DAUŽYTA. KARAS NE NAUJENYBĖ TRIMS 
KARALIAMS.

Amerikos kareiviai džiunglėse nebijo 
jokiu vargų ir sunkenybių

'tėvams; labai gerai atsilie
pia apie kareivius. Jis pa
reiškė, jog kareiviai dabar 
sumanesni, geriau išauklėti. 

i ir labiau tinka kovai, negu 
pereitame kare. Col. Moffet 
buvo seržantu Rainbow di
vizijoje pirmame pasaulinia
me kare ir gavo Karo Kry-

• žiu The Purple Heart ir pen
kias kovos žvaigždes.

Už dalyvavimą Guadalca- 
nal ir Coral jūros kovoje 
Moffet dar gavo dvi kovos 
žvaigždes. Tr

Jis savo su veninis iš 
džiunglių fronto, krauju ap
taškytą japonų kovos vėlia
vą, kardą ir pistoletą, pado
vanojo žmonai ir šeimai.

Taip pat tenka pasakyti, 
jog pietų Pacifike kraują 
lieja ir lietuviai kareiviai už 
Ameriką ir Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atsta
tymą.

I _______
Skelbkitės “Drauge”

Lt. Col. Robert E. Moffet, Į 
46 metų amžiaus, 6722 Eme- 
rald avė., pereitą ketvirta
dienį, grįžo į namus 30-čiai 
dienų pasigydyti.

Jis dalyvavo Guadalcanal 
kovose penkis ir pusė mėne
sio ir pusantrų metų išbu
vo pietų Pacifiko tarnyboje. j

Col. Moffet tris kartus 
buvo malarijos auka. Jis pa- 

. reiškė, jog Amerikos karei
viai įrodė, kad jie gali pa
kelti įvairiausias sunkeny
bes. Jie gyvena džiunglėse, 
miega lapių urvuose (fox- 
holes) ir kovoja ne tik su 
japonais, bet ir su vabz
džiais, karščiu ir ilgomis. 
Jie mažai turi pasilinksmi
nimų. Kai Joe E. Brown, te
atro žvaigždė, pasirodė ko
vos zonoje su komedijomis, 
vyrams daug džiaugsmo su
teikė.

Col. Moffet parvežė daug 
žinių iš Chicagos vyrų, ku
rie tarnavo jo batalijone, jų 
_____ 1 M_________

— •=^ 
GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Altus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTREBUTOBOF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki-

4>
"" M

Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Europa turtinga savo me-] 
no kūriniais. Kiekviena tau
ta pasižymi meno retenybė
mis ar tai brangiais tepalais 
nudažytais paveikslais, ar 
puikiomis statulomis ar gra
žiais pastatais. Daugelis tų 
meno brangenybių nuo ka
ro nukentėjo. Kai kurie su
žaloti. Kitų gal teliks vien 
griuvėsiai, pelenai.

Pranešama, jog nesenai 
(birž. 28) vienas gražiausių 
Europos miestų, Cologne 
(Koelne), buvo bombomis 
apmėtytas. Tame puolime 
sužalota meniška Cologne 
Katedra, kuri stovi netoli 
svarbių karo taikinių.

Šioje katedroje, sakoma, 
ilsisi Trijų Išminčių kaulai. 
Kaip žinome. Trys Išminčiai 
iš Rytų atkeliavo į Betliejų 
pagarbinti naujai gimusio 
Kūdikėlio, dangaus ir žemės 
Karalių. Šių garbingų vyrų 
ryšiai su mums brangiu As
meninu, Pasaulio Sutverto- 
jumi, iš naujo sukelia mūsų 
dėmesį.

Cologne mieste 
minčiai buvo 
Trims Karaliais,
to vardo koplyčia paskirta 
jų garbei. Trijų Karalių 
kaulai buvo laikomi bran
giame inde. Tačiau, tasai in
das daug nuostolių nukentė
jęs, nes jau ne pirmą kartą 
pergyveno karus. Prancūzų 
revoliucijos metu katedroje 
kareiviai buvo suvarę savo 
arklius. w

Klausimas kyla kokiu bū
du tų Trijų Išminčių kaulai 
atsirado Cologne katedroje. 
Juk jie kilę toli iš Rytų, o 
Cologne randasi Vokietijoj, 
netoli Prancūzijos. Galimas 
daiktas, kad Trys Išminčiai 
atkeliavę į Cologne pasimi
rė. Vienok seni padavimai 
mums sako, kad jų kaulus

Romos Imperijos Imperato- X Town of Lake veikėja 
rė Elena atgabeno iš Kon- E. Gedvilienė jau iš anksto _ 
stantinopolio į Milaną, Ita- pradėjo darbuotis 
lijoje.

1157 metais Imperatorius ta'Jto Parke i^3 
Fridrikas I, vadinamas Bar- čio 15 d- Tokiu bQdu Pra' 
barossa, užpuolęs Milano matoma geros 3ekmSs- 
miestą,, tuos kaulus išgabe
no į Vokietiją. Trijų Išmin- klo Statymo komitetas jau 

pradėjo ruoštis paminėti de
šimts metų sukaktį nuo tra
giško žuvimo transatlanti
nių lakūnų. Iškilmės bus 
liepos 17 d..

X S. Piliackas, jau seniai 
išėjęs į pensiją policininkas, 
nuolatos dalyvauja katalikų 
veikime ir kiekviena proga 
paremia mūs organizacijas. 
Jis yra didelis bičiulis ir L. 
Vyčių.

X 2nd Lieut. Chas. Stul- 
gaitis šiomis dienomis bu
vo parvykęs aplankyti savo 
tėvus (Kenosha, Wis.) ir 
žmoną (Chicagoj). Grįžda
mas į stovyklą sykiu išsi
vežė ir žmoną ir du sūnus. 
Kariuomenėj jis yra bom- 
bardierių instruk t o r i u m. 
Prieš išvykdamas į kariuo
menę jis, kaip ir jo žmona 
(buv. Kvietkaitė) buvo žy
mūs Liet. Vyčių veikėjai.

I Ičių liekanos įteiktos, sako
ma, vienam arkivyskupui 
Reiald, kuris joms paruošė 
vietą, šimtą metų vėliau pa
statyta dabartinė Cologne 
Katedra. /

Rodosi, kad karas jau ne 
naujas dalykas Trims Iš
minčiams.

Cologne Katedra yra vie
na aukščiausių pasaulyje. 
Jos bokštai siekia 515 pėdų 
aukštumo. Vien tik Ulm Ka
tedra (Vokietijoj) pralenkia 
ją aukštumu. Ulm Katedros 
bokštai turi 528 pėdų aukš- I v •
C1O.

PAGROBĖ

antram 
parapijos piknikui, kuris Vy

čio 15 d. Tokiu būdu pra-

X Dariaus-Girėno Pamin-

*>-•*! I

Rytų Iš- 
pavadinti 
Katedroje

per
i

Pereitą penktadienį ““ 
pietus Jerry Muscarellos ta- 
verne ir restorane, 1538 N. 
Halsted, keturi banditai pa
grobė $1,000.
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