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GALAS ARTI
GIRAUD PRIIMTAS BALTUOSE RŪMUOSE

MUNDOJE
AMERIKIEČIAI APSUPO JAPONU 
BAZE IS DVIEJU PUSIU

Tik 6 mylios iki Munda aerodromo

SĄJUNGININKŲ Š T A- Į 
BAS, Australija, liepos 8.— 
Amerikos kareiviai dasivarė 
iki šešias mylias nuo svar
biausio japonų Munda aero
dromo. Jie iš dviejų pusių 
spaudžia japonus ant New 
Georgia salos.

Generolo MacArthur ko- į 
munikate sakoma, kad prie-,1 
šų laivyno jėgos buvo sunai-1 
kintos.

Šis laivų susirėmimas reiš 
kia, kad japonai pralošė pir
mą bandymą atmesti ameri
kiečių puolimą. Naujai pra
sidėję mūšiai New Georgia 
saloj įrodo, jog lemiantis 
mūšis užvaldyti šią salą yra 
jau pradėtas.

Vienintelis amerik iečių 
nuostolis šioje kovoje buvo 
9,100 tonų laivas Helena, 
kuris buvo nuskandintas. 
Išgelbėtųjų skaičius nepa- 
duotas.

Karo laivų susirėmimas 
(įvyko 24 valandos po to, 
kai amerikiečiai išlipo Kula 

i įlankos pakranty keturias 
mylias į šiaurryčius nuo 
Bairoko prieplaukos. Pačiuo 
se pirmuose veiksmuose bu
vo nuskandinta septyni ja
ponų laivai.

Per kovą- trys priešų lai- 
Įvai bandė pasprukti iš įlan
kos. Tuo momentu nors bu-

• vo bandoma išgelbėti iš jū
ros nuskandinto Helena lai-

| vo įgulos narius, bet Ameri-
• kos destrojeriai visvien at- 
' suko savo kanuoles į bėgan
čius japonų laivus. Du jų 
nuskandino, trečią sužalojo.

Amerikiečiams besistipri- 
nant šiaurinėj New Georgia 
pusėj, Australijos kariai žen 
gė pirmyn į buvusias japo
nų pozicijas Mubo apylinkėj, 
į pietvakarius nuo japonų 
Naujos Gvinėjos pakraščių 
bazės Salamauoje.

Nuo Pacifiko karo pra
džios, japonų laivynas yra 
praradęs 344 karinius lai-

• vus. Pirm negu aukščiau 
minimi devyni laivai buvo 
sunaikinti, 137 buvo nuskan
dinti, 36 veikiausiai nuskan
dinti, ir 161 labai sužaloti.
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Amerikiečių lėktuvai vijo
si bėgančius japonų karo 
laivus ir juos bombardavo. 
Bėgyje dvidešimts minučių 
buvo nuskandinta bent de
vyni, o gal net ir vienuolika, 
japonų laivų.

Goebbels valdys 
vokiečių teatrus

STOKHOLM, liepos
Pranešimai iš Berlyno sako, 
kad visi Vokietijos teatrai 
pavesti propagandos minis- 
teriui Paul Joseph Goebbel- 
sui. Nacių vadai pareiškė 
nepasitenkinimą teatrų pro- 
gramais. Goebbels nuomone, 
tie programai nebuvę pritai
kinti nacių karo pastangoms.
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. ••Draugas" Acme photo

Gen. Henri Giraud (kairėje), prancūzų armijos galva š. Afrikoje, Baltuose Rūmuo
se su prezidentu Roosevelt (centre) ir gen. George C. Marshall (dešinėje), U. S. šta
bo viršininkas. Prancūzų generolas Giraud atvyko į Jungt. Amerikos Valstybes tartis 
su Amerikos kariškais vadais.

PUSE MILIJONO NACIU PUOLA 
RUSUS VISU SMARKUMU

Naciams sekasi vien tik Belgorode
MASKVA, liepos 8.—Na-Į 

ciams sekasi tiktai Belgorod j 
fronte, kur jie prasimušė 
pro kelias rusų pozicijas. Iš 
rusų raportų matyti, kad 
visur kitur jie atremti ir nu
kentėjo milžiniškus nuosto
lius.

Sakoma, kad 500,000 na
cių puola rusų linijas bandy
dami kur nors prasiskverbt. 
Anot Maskvos, rusai ne tik 
kad atmuša vokiečių atakas, 
bet keliose dalyse Orei fron
to dar pavarė vokiečius at
gal kontrofensyva.

Vokiečiai pirmą dieną nie
ko nepranešė apie jų armi
jos ofensyvą, o antrą ir tre
čią dienas jie paleido gan
dus būk rusai pradėję ofen
syvą. šiandien jie pirmu 
kartu prisipažino, kad jų 
armijos daliniai kai kuriose

fronto dalyse pradėjo ata
kas, bet ir tai neva vien tik 
todėl kad rusų armija pra
dėjus puolimą.

Berlyno radio sakė ašies 
kariuomenės prasilaužusios 
per tvirtas rusų pozicijas 
arti Belgorodo ir į'pietus 
nuo Orei, ir kad jie sunaiki
nę daugiau negu 400 rusų 
tankų.

Iš Maskvos pranešama, 
kad vokiečiai vartoja sklan
dytuvus pristatymui kariuo
menės ir karinių medžiagų į 
Orel-Belgorod frontą. Tas 
pats pranešimas davė supra
sti. kad rusai naudoja nau
jai išrastas kanuoles ant 
-bombanešių .kuriais sėkmin
gai naikinami vokiečių tan
kai. Šių kanuolių šoviniai 
neva perduri storiausią na
cių tankų plieną.SENATAS ATŠAUKĖ SAVO PLANĄBombarduojant Kiška 

nėra pasipriešinimo 
iš japonų -

WASHINGTON, liepos 8.- 
Apart nuolatinių orinių ati
kų ant japonų pozicijų Kiš
ka saloje, Amerikos karo 
laivai nuo užvakar apšaudo 
japonų pozicijas savo kanuo 
lėmis. Komunikatas sako, 
kad priešo pakraščių kanuo- 
iės neatsiliepia į šaudymą. 
Kiška yra paskutinė japonų 
pozicija Aleutian salose.

Amerikos laivyno jėgos 
dabar veikia ištisai Pacifi- 
ko, ir puola japonus kaip 
Solomono salose pietuose, 
taip ir Aleutian salose šiau
rėje.

PANAIKINTI SUBSIDIJAS
WASHINGTON, liepos 8.1 

— Senatas šiandien pasida- Į 
ve Prezidento Roosevelto 
reikalavimui mokėti reika
lingas maisto subsidijas, ir 
tuo būdu sulaikyti maisto 
kainų kilimą ir pakirsti ke
lią inflacijai.

Vakar dieną Senatas buvo 
pravedęs priedą Commodity 
Credit Corporation byliui, 
kuriuo buvo draudžiama mo 
keti subsidijas grąžinimui

Prašymas pakelti algas 
bus atmestas

KARO FRONTAS
MASKVA.—Rusai sunai

kino 1,539 vokiečių tankus 
ir 649 lėktuvus, ir užmušė, - - -
*30,000 vokiečių. Jie taipgi' kainų į senąsias vėžes. At- 
atsiėmė tas pozicijas, kurias šaukimas to priedo baisa vi- 
naciai buvo užėmę pirmą muose laimėjo 34 balsais 
ofensyvos dieną. **

Vokiečiai tankais prasiver
žė vien tik Belgorod fronte, galima galutinai baigti ir

WASHINGTON. — Ame- kitus reikalus ir kad kon- 
rikos submarinai nuskandi- gresas galėsiąs galų gale 
no dešimts japonų laivų, ku
rie bandė pristatyti reikme
nis japonų bazėms.

AUSTRALIJA. — Ameri
kiečiai iš dviejų pusių arti
nasi prie japonų Munda ir 
Salamaua bazių. Atrodo, kad 
greitai jas užims.

LONDONAS. — Šiandien 
pranešta, kad neramumas 
jaučiamas Graikijoj ir Crete 
saloj. Tai yra pasėka anglų 
puolimo Crete salos anks
čiau šią savaitę.

WASHINGTON, liepos 8. 
—War Labor Board nariai 
šiandien pareiškė, kad dau
guma jų tarybos narių bal
suos už atmetimą prašymo 
pakelti algas 1,100,000 laivų 
statybos darbininkams.

prieš 33.
Numatoma, kad dabar bus

atostogauti vasaros metu.

Naciai nešdinasi 
iš Ruhr slėnio

LONDONAS, liepos
Dingle M. Foot, karinės eko
nomijos ministerijos sekre
torius, šiandien pranešė par- 
liamentui kai vokiečiai visu 
greitumu nešdinasi iš bom
bų sunaikinto Ruhr slėnio, 
iri ima su savim kas tik ga
lima.

Jis savo pareiškimą rėmė 
ant naujausių informacijų, 
kurias gavo Anglijos vyriau 
sybė. Jo nuomone, vokiečių • i
išsikraustymas iš Ruhro OlISŲ UdruininkdlTIS 
esąs reikšmingas tuo, kad WASHIXGTON, liepos 8. 
vokiečiai žino, jog jie prara- —Senai rekomenduotas ofi- 
dę Ruhr slėnį ir šiam kare so darbininkų algų pakėli- 
juo nebegalės naudotis. mas greitai bus leistas, šian 

dien buvo duotas įsakymas 
i jų prašymą greičiau apsvar-

8.

Atskirs nelojalius 
japonus nuo kitu

WASHINGTON, liepos
—Dillon S. Mye * War Relo- 
cation Authority direkto
rius, vakar pranešė Dies ko
mitetui, kad atskyrimas ne- 
jalių nuo Amerikai ištikimų 
jų japonų būsiąs atliktas 
tarp rugsėjo 1 ir spalių 20 
d. Buvo nurodyta, kad 30,- 
000 japonų bus perkelti į

Nori paaiškinimo 
popieros reikalu

WASHINGTON, liepos 8. 
—Karo produkcijos taryba 
šiandien nutarė ateity savo 
nuosprendžius laikraščiams 
popieros paskyrimo reikalu 
viešai skelbti. Tai buvo atsa 
kymas į atstovo Maas reika
lavimus. Maas tvirtino, kad 
jo turimomis žiniomis WPB 
leido tam tikriems laikraš
čiams didesnius kiekius rei
kalingos popieros, ir kad 
dėl to mažesnieji laikraščiai 
turėdavo nukentėti.

M

AP monopolio 
byla pradėta

NEW YORK, liepos 8. — 
Šiandien buvo išklausyta vai 
džios advokatų argumentai, 
kuriais reikalaujama, kad 

• būtų išneštas nuosprendis 
prieš Associated Press kai
po moitcpoliją be tolimesnio 
bylinėjimosi. Jie teigė, kad 
vyriausybės advokatai pa
kankamai įrodė, jog Associ
ated Press firma, kaipo ži
nių rinkimo ir skleidimo 
agentūra veda monopolį, ir 
kad tie įrodymai turį pakak 
ti teisėjams. Bylą klauso 
trys teisėjai, Learned Hand, 
Augustus N. Hand, ir Tho- 
mas W. Swan.

A.P. ir pavienių laikraš
čių advokatų argumentai 
prieš tokį nuosprendį bus

Martiniko reikalą 
turės išrišti Giraud

WASHINGTON, liepos
— Vienas pirmųjų reikalų išklausyti kiek vėliau, 
reikalaujančių sąjungininkų 
ir prancūzų pasitarimo yra 
išrišimas Martiniko klausi
mo, ir paskyrimas sąjungi
ninkams draugingos admini
stracijos toje saloje.

Prancūzų tautinio išsilais
vinimo komitetas, Kurio vie
nu pirmininku yra Genero-

SICILIJA PUOLAMA 
BE PERTRAUKOS

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS, Šiaurės Afrika, liepos 
8.— Neperstojantis bombar
davimas Sicilijos ir Sardini- 
jos salų užsitęsė penktą die
ną šiandien, bombardavimu 
aerodromų ir kitų militari- 
nių taikinių.

Rytinėj Sicilijoj, Gerbini 
aerodromas buvo dar 19 kar 
tų bombarduotas vakar. Nė 
vienas ašies lėktuvas nepa
kilo bombanešiams pasiprie
šinti.

Nors visa vakarinė Sicili
ja jautė bombų svorį, tačiau 
aerodromų tinklas aplink 
Gerbini buvo svarbiausias 
sąjungininkų taikinys. Kiti 
sąjungininkų lėktuvai savo 
kulkosvaidžiais sušaudė ir 
sunaikino kitus 
įtaisymus įvairiose 
Į

karinius 
vietose.

Norima pakelti algas ; naujas‘vietas, ir ten stropiai

ORAS
Vėsu prieš pietus. Truputį j styti ir atitinkamą leidimą į kitus, taip 
Ičiau po pietų. išduoti.. steigti naujušilčiau po pietų.

saugojami. Numatyta, kad 
toks perkėlimas kainuosiąs 
apie $1,000,000.

Nelojalūs ar abejotini ja-Į 
ponai bus sukoncentruoti 
dviejuose ar trijuose cen- Į 
truose, ir kad tiek pat išti
kimų japonų būsią perkelta 

i kad nereikės 
steigti naujų centrų.

WPB vadas Nelson vakar 
užgynė tokius veiksmus, bet 
sutiko su Maas, kad jo tary- las Henri Giraud, štai da
bos nuosprendžiai būtų vie- bar lankosi Washingtone pa 
šai skelbiami. sitarimams su Amerikos
_________________________  aukštaisiais valdininkais ir 
PIRKITE KARO BONUS! karininkais.

I

Uždraudė komų kainos pakėlimą
WASHINGTON, liepos 8. 

— Atstovų rūmų ūkio komi
tetas, devyniais balsais prieš 
šešis, šiandien atmetė bylių, 
kuriuo komų kaina būtų bu
vusi pakelta nuo $1.07 iki

___ A____ -E -

Naujas pavojus gresia 
Snite gyvybei

CHICAGO, liepos 8.—Fre- 
derick B. Snite, Jr., kuris 
gyvena “geležiniuose plau
čiuose” jau septinti metai, 
šiandien pradėjo dar vieną 
kovą su liga, gręsiančia jo 
gyvybei. Jo nelemtasis prie
šas, širdies ataka. Tai penk
toji tokia ataka nuo 1941 
metų.

Jo gydytojas. Dr. E. L. 
Compere buvo išvykęs atos
togų ir turėjo skubiai grįžti 
kuomet jį šaukė ligonio tė- 

Snite tėvai ir žmona

$1.40 už bušelį. Senatas tą 
bylių jau buvo užgyręs.

Komitetas sakėsi vėliau ; vas. Snite tėvai ir žmona 
posėdžiaus ir bandys išdirb- sėdi prie jo dieną ir naktį, 
ti kokį norint planą, kad iš- Jaunieji Snite’ai laukiasi an 
aiškinus šią painią proble- tro kūdikio ateinantį mėne- 
mą. sį.

*

MIRĖ LATVIŲ
DIPLOMATAS

WASHINGTON, 
—Vakar čia staiga mirė
Ludwig Ekis, buvęs Latvi
jos atstovas Kaune.

liepos 8.

VĖL PRADĖJO 
DIRBTI GUMA

AKRON Ohio, liepos 8.— 
Šiandien iš naujo pradėjo 
veikti Goodyear Aircraft 
korporacijos didžiausioji Ak 
ron dirbtuvė. Jos darbas bu
vo sutrukdytas, kuomet štai 
gus ir didelis lietus užliejo . 
pastatą ir privertė dirbtuvę 
užsidaryti.

Toledo mieste vėjo blaško 
mos vilnys išardė pakrantę 
ir užliejo 2500 ak. žemės.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS penktadienis, liepos 9, 1943

Kaip gyvena lietuviai Kolumbijoj 
Pietų Amerikoj
ISPANŲ-INDENŲ AINIAI ŠĮMET SUSILAUKS PIRMO 
LIETUVIO KUNIGO. — PRIEŠ TRIS METUS IMI
GRANTAS, DABAR BOGOTOS DIDŽIŪNUOS TARPE. 
— KOLUMBIJOS V ALDŽIA IR TAUTA STOVI UŽ LIE
TUVOS ATSTATYMĄ.

Kolumbijos respublika sa- Antano taip pat nepažįsta, 
vo pločiu yra gana didelė, nes kuomet Antanas išvyko 
bet gyventojų joje 
daug. Gyventojų dauguma
yra pirmykščių ispanų ko
lonistų ainiai ir šiaip pu
siau susimaišę 
čiais šio 
indėnais, 
taip pat 
silikusių
Yra taip pat 
čių.

su pirmykš- 
krašto gyventojais, 
Pajūriuose gyvena 
nemaža negrų, už- 
nuo

nėra į Jungtines Valstybes, jis 
buvo tik kelių mėnesių.

Klierikas M. Tamošiūnas 
turi dėde Juozą Navazelski 
West Hanover, Mass. 
Lietuvis ponų įtakoj

pavyzdžiui, ]
vadas garsusis dr. Laureano 

1 Gomez su pirmos rūšies lo
gikos išvedžiojimais ir gry
nos tiesos įrodymais gynė 
katalikų idėjas Kolumbijos 
senate. Taip pat ir daugelis 
kitų senatorių pasižymėjo 
nepaprastu nusistatymu gin
ti savo tradicines teises. 
Garbė jiems! Tačiau dėl li
beralų daugumos jie buvo 
nusverti. Koks bus rytojus, 
ateitis pasakys. —K. L.

vergijos laikų, 
ir svetimtau-

prieš penkioli-

Monikai Chudalla-Juškai- 
tytei išvykus su savo vyru 
vokiečiu į Vokietiją, be tri- • 
jų minėtųjų saleziečių, Ko
lumbijoj gyvena dar du lie
tuviai: Stasys Sirutis ir Ti
tas Astrauskas. Stasys Ši
lutis šio karo pradžioj atsi
kėlė Kolumbijos pajūrin ir 
dabar jau treti metai gyve
na pačioj sostinėje — Bo
gotoj. S. Sirutis — didelių

Maž daug 
ką metų iš Lietuves atvažia
vo viena kita žydų šeima. 
Dabar jų priskaitoma virš 
šimto. Jie, kaip ir visur, čia 
verčiasi prekyba.
Lietuvio primicijos

Į Kolumbiją pirmas Uetu-i draa«sa’l ir i
vis atvyko iš 
m.
ko ir kiti trys 
Vienas jų, 
dūkas, buvo baigęs Italijoj 
filosofijos akademiją. -Tad 
jis pasimokęs ispanų kalbos, 
viršininkų buvo paskirtas 
mokytoju ir moksleivių pri
žiūrėtoju. Kiti, du čia tęsė 
novicijatą ir studijavo. Pa
staruoju metu teologijos in
stitute yra du: diakonas N. 
Saldukas, kuris šįmet bus 
įšvęstas į kunigus, ir kleri- 
kas Mykolas Tamošiūnas. 
Šiam netrukus bus suteiktas 
subdiakonatas. Trečias, Ven
clovas Dubinskas, dabar mo
kytojauja. Sekančiais me
tais jis vyks teologijos stu
dijuoti.

Tokiu būdu šiais metais 
Kolumbijoj bus įšvęstas į 
kunigus pirmas lietuvis. Ro
dos, kad iki šiol dar čia ne
būta jokio kunigo lietuvio.

Diakonas N. Saldukas yra 
kilę3 iš Tauragės apskr., Žy
gaičių 
kaimo.
ninkai. Jaunas būdamas lan
kė pirma žygaičių ir paskui 
Būdviečių pradžios mokyk
lą, baigė Žemės Ūkio kursus 
ir Tauragės A. Komercijos 
Mokyklos penkias klases. 
Paskui studijavo Italijoj še
šis metus, Saleziečių Insti
tutuose, ir 1936 metais at
vyko į Kolumbiją. Jis turi 
brolį Antaną Chicagoj ir dė
dę Antaną Kuturį May-! 
wood’e, UI. Dėdės jis nėra 
niekuomet matęs, o brolio

Italijos 1935 
Sekančiais metais atvy- 

sa’.eziečiai. 
Nikodemas Sal-

VYRAS NUMUŠĖ 7 LĖKTUVUS PER DIENĄ

PLATINKITE “DRAUGĄ”

vo: Davidavičius, Venskuto- 
nis ir Legetavičius.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje Į
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YAKDS «78

T“no žuv0 lr*s lietuviai policininkai
(LKFSB) “Wilnaer Zeit-[ 

ung” geg. 4 d. įsidėjo trijų 
i lietuvių policininkų nekrolo
gus. Kovose su plėšikais žu-

DR. M. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
V ALANUOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

TRU-VISION OPTICAL CO.
i

jas, gyvena nemažoj r>ogo 
tos ponų 
bizniu. 1 
krautuvę ir kartu su Grego- 
rium Feldmanu (žydas jur
barkietis) ne blogai verčiasi 
prekyba. i -J

Ekonominis gyvenimas
I
I

Ekonominis Kolumbijos 
gyvenimas šio karo metu nė 
kiek nepasikeitė. Šiek tiek 
yra sunkumų su užsienio 
prekėmis. Taip pat ir šių 
pastarųjų prekių kaina nuo 
pat pirmųjų šio karo metų 
pakilo. Tačiau iš kitos pusės Krašto valdžia 
pakilo žemės ūkio predukei-. Va!d-ia -au nuo 1933 me. 
ja, jų kainos paliko pisto-, ,ų l bf.alų rankose. Pa. 
vios ir dar net sumažėjo. _______________________
Pakilo taip pat krašto pra
monė, ypatingai manufaktū
ros, kosmetikos ir medika
mentų. Kai kurius tų gami
nių net ir eksportuoti pra
dėjo. 1

'Draugas” Actus photo
Mrs. Helen C. Warmer, San FranciscOį žmona Staff 

sgt. Benjamin Warmer, sėdi prie savo vyro fotografi
jos. Jos vyras yra bombonešio šautuvininkas, kuris mi
nėjo savo šešių metų vedybinio gyvenimo sukaktį nu
mušdamas vienoje kovoje septynis ašies lėktuvus virš 
Sicilijos.

įtakoj ir užsiima ------------------------------------------------------------------------------
Turi nemažą radio teigtų keletą kongregacijų staruoju metu buvo pakeis- 

ir vienuolynų, bet personale tas konkordatas su šv. Sos- 
yra daug svetimtaučių, nes tu. Tuo-pakeitimu katalikai 
čia pašaukimų nėra užtekti- daug prarado. Visa tai buvo 

j nai. Kai 
trūksta kunigų. Darbo dirva

! tiek kongregacijoms, tiek ir 
i kitiems dvasiškiams yra ga-
■na plati.

Kolumbijos tauta ir val
džios vyrai yra prielankūs

• Lietuvos atstatymui. Dau
gelis jų yra draugiški taip 
Dat. Dėdei Šamui.
*

kuriose vietose | padaryta neatsisklausus tau
tos ir nesiskaitant su žmo
nių teisėmis nei su katalikų 
sąžine. Tokiu būdu katali
kų ir jų veikimo gairėse 
stovi neaiškus ateities klau-' 
stukas.

Vienok ir čia gerų ir są-
■ žiningų žinosiu netrūksta, j

I

parap., Būdviečių 
Jo tėvai buvo ūki-

I
Beveik visi Kolumbijos 

gyventojai yra katalikai. 
Katalikų veikimas čia yra 
g3na gražiai išplėstas. Yra 
ne mažas skaičius prieglau
dų ir labdaringų įstaigų. 
Nuo pat pirmųjų Ispanijos 
kolonizacijos laikų yra įs-

Katalikai ir jų veikimas

STIKLAS — BRIŠIAI 
POPIEK.y APKAUTOM DYKAI

— PARSIDUODA —

B E R L A N D'S
MALKOS IK SIENOMS 

FOP1ERŲ 
KRAUTUVĖJE

ž:—............................. »
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MĖSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA

LIAI V INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TUBO8, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTEfi 
ąy “cases" — $36.08, $$7.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAL 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINLAI BASAI — $(0.00, 
$125.00 Ir I150.C0. BASO UŽ- 
DENOALAS — $13.00. 8MIČE-
LIAJ SMUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $$.00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visą virt
ini nėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $23.50, 
$35<00 Ir $50.00. PEDATĄ HI- 
BOYS, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasa ir “reed” instrumsotams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAR VICTOR IR 
kttų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. Triūboma 8axaphones Ir ’ 
taipgi Smuikoms Ir Guitarama.

GOLDSTETN’S MŪŠIO SHOP 
•14 MaxweU SL, Chicago

Sherwin- Willi ams 
Paints

— teikt* — 
SYKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializnnja

Tame!
Nebūkit minan

čio 11 aeraasi.l. 
pakinkliai.. Gy
venkit llno«d nuo 
patrūkimo b*«ioa.

C I A L —— S P E
ISklrpkite Sj akelbimą ir prlduo- 

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

IAMANKSTIMMĄ
Jūsq Skilvio Muskulų Tr.-atrvK-ntą.

NĖRA KO GERE8NIO V 2 

vSyAet&tfice 
Cr«ator of CuMon AppliaocM for JT yra 

S« S. STATĖ, RM. ŠIO, STA. 41 SS 
I>W1X ie AM. UI 5; M««.. Vrl. TU 9 P.M.

Saturnas TU 1, Sandas 1 ta 4.

*1. yra apariau, raminimo bandymą* tr 
U.bua kltoaa lalkr^lluoaa. Talpai, tla 
pastfUjMH astma atkartMa*

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RGIC1Ų!
STATYBAI — REMONTĄV1MUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROG4 DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 3%>. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVTV FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

g KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
g TEL CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED 8T.

4

You 
Can 
Be 
Su re 
of

■___ ji K

| Safety
Pfu!^UtIERAL EARMINGS

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866 Greitą Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

Mano 25 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS 1373

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyr’i«: iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

OR. 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 YARd* 4787
Namų tat PBOipect 1930

T«L CANal 6122

DR. BIEŽIS

Skolinant Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA

1751 W. 47 th Street

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
* Ištaisa

1

TeL YABd* 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
irta 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Ofiso teL VUtginia 0036
Beaidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 P.

Trečiadieniais pagal sutarti
1L

TeL YAĘd* 6921.
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

8491 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit* jas. leisdami 
liaęfas minuoti >sb moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti
U METAI PATYRIMO 

prtrtaktmc akintų, kurte pašalina 
vteų aklų įtariau ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smslana, Jr.

TeL CANal 02S7
Re*. teL: PBOspect 6659

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

Reaidendja: 6600 So. Arteeiaa Ava. 
VALANDOS: 11 v. rjpo iki 3 p.p.

6 Dri 9 v*L vakare.

TeL YARd* 3148

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR cnTR.TTR.ri A H 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniai*, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniet,

OR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:56 tai. vak. 
Nedėliomi* nuo 10 iki & vaL dieną

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.

Ofiao TeL............... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiai. Ir Šelmi. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatslliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 
Rafems/Įjaniaiu pagal smftartm*.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

ir 
tu
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Atmoka skolas
Šv. Kazimiero parapija 

gyvuoja labai, gerai, žmonės 
aukoja sulig išgalės. Drau
gijos irgi prisideda su pa
rengimais, parapijos naudai. 
Rengia vakarus, piknikus. 
Visa tai daroma, kad suma
žinus parapijos skolą. Šiuo 
metu jau atmokėta $2,000. 
bet tai dar ne viskas. Sko
los parapija turi daug ir ją 
klebonas pasirengęs mažin
ti visomis priemonėmis.

lė svetainė prie 15 gatvės 
ir Grant St. Daug laiko ėmė 
jos atremontavimas. Dabar, 
jau baigiama ištaisyti pir
mas aukštas, kur bus salė, 
virtuvė, baras, moterims ir 
vyrams legionieriams atski
ri kambariai.

1. čiurlionies galerija

Piknikas
I

Liepos 11 d. parapijos dar 
že ruošiamas mūsų parapi
jos piknikas. Klebonas kun. 
J. S. Martis kviečia ne tik 
vietos, bet ir iš apylinkės 
kaimynus dalyvauti. Jeigu 
šis piknikas pavyks, bus dar 
daugiau atmokėta skolos.

Kleb. kun. J. S. Martis 
dėkoja visiems, kurie iki šiol 
prisidėjo prie skolų mažini
mo fondo darbu, aukomis 
ar geru patarimu. Dėkoja 
iš anksto tiems, kurie at
silankys ateinantį sekmadie
nį.

Viršui bus svetainė paren
gimams ir šokiams. Namas 
mūro ir gerai išrodo. Jau 
iškabinta graži iškaba.

Baigus remontą bus iškil
mingas svetainės atidary
mas, apie tai bus dar pa
skelbta spaudoje.

Gražu, kad lietuviai dar
buojasi. Korespond-

HARTFORD, CONN.
1

I

Buvo parvykę atostogų 
šie kareiviai: Albertas Vi- 
limaitis, Alfonsas Smitkus.

Legionieriai įsigijo 
svetainę

Praeitais metais buvo nu
pirkta nuo vokiečių didžiu-

R

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

HELP AVANTED — VYRAI

GELBĖKIT 
AMERIKAI 

LAIMĖTI

v sa- 
eina 

iš labai senų laikų, — dar 
iš senovės Graikijos, kuri 
prieš visą pasaulį gyrėsi sa
vo septyniais ' stebuklais, 
tarp kurių žymiausias buVo 
Rodo salos milžino statula, 
tokia didelė, kad per jos 
tarpkojį gulėjo dide lavai 
perplaukti. Nuo to laiko įė
jo į paprotį visoms šalims 
didžiuotis savo stebuklais. 
“Stebuklais” čia vadinama 
tokios įžymybės, kurių kitos 
šalys neturi.

Kuriais stebuklais Lietu
va gali didžiuotis? Jų čia 
taip pat randama septyni. 
Pirmasai tai Čiurlionies pa
veikslų galerija. Ji yra Kau 
ne Žaliajame Kalne netoli 
Meno Mokyklos, kur nuo 
senų laikų buvo tvirtovė. Iš 
pažiūros ta galerija — men
kas baltas mūro namukas, 
bet viduje ji turi labai bran 
gų lietuvių tautos turtą — 
Mykolo Kastanto Čiurlionies 
paveikslus. Tokių kitos tau
tos neturi. Jie pasižymi ne
paprastai gražiu spalvų su
derinimu. Kai kas juos va
dina spalvomis išreikšta 
muzika. Jų turinys slėpinin
gas, sunkiai suprantamas, 
bet žavus, nunešantis žiūro
vą kaip į kokį naują užbur
tą, pasakų, pasaulį. Svetim
taučiai, aplankę čiurlionies 
galeriją, negali tais paveik
slais atsigrožėti.
2. Imbradu ąžuolas

Paprotys didžiuotis 
lims savo stebuklais

DRAUGAS” HFJ.P WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMEMT

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 9488-9489

|

v •

w •

laikus ir 
Lietuvos 

atgimi- 
mylimas

HELP W ANT EI) — VYRAI

BUS B 0 Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS 
‘ Reikalingi. Patyrimas nereikalinga.
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. F.DGEWATER BEACH HOTEL . 

5349 Slieridan Rd.

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. ; 
Pastovūs darbai norintiems dirbti, j 

UNIJOS MOKESTIS

DECATUR CARTAGE CO.
20th St. & Wentworth Avė. 

(Klauskite Mr. Sheahan)

IIF.I.P \VANTED — MOTERYS

MERGINU reikia mėsos pakavimo 
dirbtuvėje. Pradinė mokestis 55c j 
vai.. 62c j vai. po 4 savaičių. Abel- 
nai darbo savaitė 4S vai., laikas ir 
nusė virš 40 vai. MON'ror 0570.
.Marhoefer I’aeking Co. 820 I'ulton

MERGINOS
IR

MOTERYS
Stokit Į

KOVĄ
Pagelbėkit Gaminti

SVARBIAS

St. Francis ligoninėje in- 
ternu randasi lietuvis dak
taras Jaukimas iš Lawrence, 
Mass. Teko girdėti, kad pui- 

■ kiai kalba lietuviškai ir ne-! 
sigėdi lietuvio vardo.

Patvirtina žinias apie 
baisų kultūros 
naikinimą Lietuvoje

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas iš Londono praneša, 
kad tenai birž. 8 d. vietinis 
laikraštis ‘Daily Telegraph’ 
labai žymioje vietoje įsidė
jo pranešimą, kad Lietuvo
je įkalinti 4 Tautinės Tary
bos nariai, daug profesorių, 
gydytojų, miesto majorų, ad 
vokatų ir kunigų. Uždaryti 
universitetai ir visi knygy
nai. Sudeginta Lietuvių žo
dyno medžiaga, sudaužyta 
2,000 plokštelių — liaudies 
dainų. Knygos 
instrumentai iš 
gų gabenama 
Vokiečiai ypač 
lietuviai nenori 
lyvauti kare prieš Jungti
nes Tautas. Ypač tas bai
sus kultūros naikinimas pa
sireiškė po Himmlerio apsi
lankymo Lietuvoje.

9
ir svarbūs 

mokslo įstai 
Vokietijon, 

įtūžę, kodėl 
aktyviai da-

Mikolainienė, dr. Mindau- 
gio Mikolainio žmona, grįž
ta atgal į Brooklyn darbuo
tis. Ji, rodos, yra slaugė 
specialistė.

Elena Kedytė baigė slau
gės mokslą. Moterų Są-gos 
kp. jai nupirko dovaną ir 
įteikė per susirinkimą.

Susilaukė naujo šeimynoj 
nario šios poros: Jonas ir 
Ona Gaučiai, Jonas ir Ade
lė Vilkai.

Šiomis dienomis įėjo į mo
terystės luomą: Irena Gied
raitytė, Rakauskas ir Ra
kauskaitė.

Edvardas Povilonis baigė 
Šv. Tarno pradžios semina
riją. Ateinantį rudenį vys
kupo bus pasiųstas į aukš
tesnę seminariją.

Buvo susirgę: Rozalija 
Mončiūnienė, Indriliūnienė, 
Šimkienė, Vailionienė.

Mirė Feliksas Adomėnas 
i ir Mykolas Kembrys.
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Dešimt kilometrų nuo Za
rasų į Abelių pusę Imbradu 
parapijoje Stelmuižės dvare 
yra seniausias gal ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje Eu
ropoje, ąžuolas. Jis toks sto 
ras, kad reikia šešių vyrų 
glėbių, kad būtų galima jį

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

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

[apkabinti. Jo šakos taip 
j pat labai drūtos, susisuku
sios, surambėjusios. Jo stuo 
muo dar nėra labai kiauras, 
nors vietomis, kur lūžo ar 
buvo nukirsta šaka, ir yra 
prakiurę, bet tos skylės yra 
atydžiai lopomos ir visas 
senelis gerai vietos mokyto
jo ir girininko globojamas. 
Tikrais apskaičiavimais šis 
ąžuolas turi apie porą tūks
tančių metų, vadinasi, ma
tęs Kristaus laikus. Jam be
žaliuojant, susikūrė, išaugo 
ir sunyko senoji Lietuvos 
valstybė. Jis matė visus Lie 
tuvos pavergimo 
sulaukė naują 
nepriklausomybės 
mą. Jis yra labai
Lietuvoje ir kas lanko Žara 
sus, tas užsuka ir šio bran
gaus Lietuvos žemės sene
lio pasižiūrėti.
3. Lydavėmj tiltas

Vienas naujausiųjų Lietu
vos geležinkelių iš Tauragės 
į Šiaulius, ties Lydavėnais 
eina per Dubysos upę. Čia 
pati ta upė nedidelė, bet la
bai platus ir gilus jos slėnis. 
Inžinieriai, tie susieji tą gele 
žinkelį, sumanė permesti 
per visą tą slėnį geležinį 
tiltą, kuris jungtų stačiai 
vieną slėnio krantą su kitu. 
Iš to išėjo visai netikėtai 
aukščiausias ir ilgiausias 
Europoje geležinkelio tiltas. 
Didžiausias to tilto aukštis 
vienoje vietoje yra beveik 
200 metrų ir ilgis arti 2-jų 
kilometrų. Lydavėnų mies
tuko trobos apačioje atrodo 
kaip degtukų dėžutės. Til
tas neaptvertas iš šonų, dėl 
to, kai traukinys per jį ei
na, tai atrodo kad ore kabo. 
Didelių vėjų metu šis tiltas 
siūbuoja ir dreba, dėl to va
žiavimas per jį sudaro žmo
gui nemažą pergyvenimą. 

1 Nežinia, ar šiame kare jis 
išliks nenugriautas. v

(Bus daugiau)

i

Švenč. P.

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

Lavvrence, Mass. '•— šv. 
Pranciškaus par., šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 
— spalių 4 d. — tėvas Just. 
Vaškys.

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

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

Chicago, III. — ŠvenČ. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., švenč. P. Marijos 
Nek. Prasidėjimo novena ir 
misijos, lapkričio 29 — gruo
džio 8 d. — tėvas Juvenalis 
Liauba.

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

DIRBTUVES PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su proga įsidirbimo. 

I Dieną ir nakti šiftai. Patyrimas 
(nereikalinga. 100% karo darbai da- 
I 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.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2’42 W. 36th PLACE

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.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2’42 W. 36th PLACE

100% DEFEN'SE DIRBTUVEI 

Aluminum Furnace Vyrų 
Brass Furnace Vyrų 

Darbininkų 
Shipping Clerks 

Atsišaukit Personnel Dept.
Kasdien, 8—5; Sekmad., 10—3.

R. LA VIN & SONS, INC. 
3428 S. KEDZIE AVĖ.

DARBININKŲ
REIKIA

MERGINOS —
MOTERYS

1

Reikalingos rinkti uogas. 45c į 
vai., laikas ir pusė už viršlaįkį.

JOHN SENTON & CO.
500 Orleans St.

MERGINOMS
MOTERIMS

100% KARO DARBAI

Prie lengvu Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir pusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietybės.

THE GERRARD CO., INC.
2915 W. 47th St.

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

Mes išmokinsime jumis. Pastovūs 
ir svarbūs darbai. Atsišaukite į
UNIFORM PRINTING & SLEPIA

351 VV. Chicago Avė.

PUIKI PROGA
DĖL

MERGINĘ IK MOTERŲ
Dirbant draugiškoj retail krautuvėj. 
Mes išmokinsini jumis idomų par
davimo darba ir pradėsim su gera 
alga. Atsišaukite tuoiaus.

NF.ISNER BROS., INC.
1343 Milwaukee Avė.

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

KROLI, BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

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

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ.

BELMONT 4720

VEITERKŲ 
REIKIA

pa-

KARO DALIS
Mūsų Kareiviams Reikia

DABAR

GERA MOKESTIS IR PILNOS 
PAMOKOS LAIKE JŪSŲ IŠSILA
VINIMO GERO AMATO PRIE 
NAUJOS MAŠINOS.

NAUJA DIRBTUVE 
VELTUI GYVYBES APDRAUDA 

NELAIMES, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

PATOGŪS POILSIO 
KAMBARIAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Dabar dirbančios prie svarbių 

karo darbų nebus priimamos.

l

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet 

Sekmad. 9 ryto iki 2 popiet.

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

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

Dieną ir Naktį šiftai

100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atr.eškįt prirodymus pilietybės.

THE GERRARD CO., INC.
„ 2915 W. 47th St.

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYK IT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

200

A A

1I

ANDRIEJUS MILIAUSKAS
Gyveno 2320 W. 23rd Place.

Mirė Liepos 7 d.. 1943, 6:50 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Vil
niaus apskričio. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Oną (po tėvais Stadal- 
nikaitė); 3 dukteris Oną Ma
lakauskienę žentą Petrą ir 3 
anukus. Julia Sakia t žentą 
Ervin ir anūke. Agotą Rui- 
bienę žentą Antaną ir anūkę, 
sūnų Andriejų ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamu. 
Lietuvoje paliko 2 brolius ir 
seserj.

Kūnas pašarvotas Izicha- 
wlcz koplyčioje. 2314 West 
23rd Place.

laidotuvės Jvyks šeštadieni, 
Liepos 10d. 1943m. Iš koply
čios R:30 vai. rvto bus atlydė
tas j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą.. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris. Dukterys, 
Sūnus, Žentai, Anūkai, 

ir Giminė-,.
Laid. direkt. Lachawlcz /ir 

SOnai. Telefonas Canal 2515.

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patvrimas Nereikalinga. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ
(Synthetie Rubter)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers
48 iki 60 vai. savaitė. 

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

200 — MOTERŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA
ĮVAIRŪS DIRRTTVP.S DARBAI 

KAIP TAI UŽ— 
INSPECTTON 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

Cantecn Scrvice — Ligoninės 
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 

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ 

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

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

100% KARO DARBŲ
IR

PO-KARO DARBŲ
Norinčios dirbti ir išsilavinti nau
dingą ateities radio amatą. Darbas 
ir mokyklos pamokos lygaus stovio 
su geriausiu pasiūlymu pripažintų 
radio kolegijų be jokio iškaščio 
studentėms. Darbai randasi sekan
čioms sritims:

Assemblers 
Cable Makers 

Wirers 
Solderers 
Riveters 

Radio Line Inspectors 
Shoet Metai Inspectors 

Pre-Testers
Packers

Gerai pienuotas pamoku tvarkymas 
pagelbės toms kurios kvalifikuos 
jsidirbti j daugiau atsakomingesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE J—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

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

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

(Dlvision St. netoli Elston Avė.)

SHEET METAI, DARBININKAI — 
SHEET METAL PAGELBINTNKAI. 
Puikios darbo sąlygos. 40 ynlandi; 
j savaitę, laikas Ir ptiaė nž viršlaikį.

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

MEDŽIO DIRBfiJAt
Reikalingi. Stickers. Trfmmers. Rip 
sasvyers. Routers, Boring machine 

' hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite 1

KROI.I, BROTHERS 
1801 S. Mi. higan Avė,

PIRKITE KARO BONUS!

VYRU — MOTERŲ 
nakties ponmii’ 

VALYTOJŲ
Dirbti didelėje _______ _
Taipgi Bake shop pagelbininką. 
dienos 
valytojų 
$18.50.

NAKTIMIS
maisto krautuvėje. 
. . 6 

savaitėje. $22.50. Moterų
naktimis, 42 vai. savaitėje.

HILLMANS 
2434 W. Devon.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiltas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAVHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ

HIGH SCOOL 
VAIKINŲ 

Virš 16 Metų 
Nesveikų Darbininkų 

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

DIENĄ IR NAKTJ ŠIFTAI 
Galima sutvarkyti darbo valandas 
jūsų patogumui.

INTERNATIONAL 
T ag & Salesbook Co.
319 N. Whipple St.

NORI PIRKTI

Noriu pirkti batų taisymo mašiną. 
Kas turi parduoti prašome praneš
ti. Ateikite 7 vai. vakare. -

ANTANAS KUNICKAS
2134 W. 23rd Place

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

- --------------- . - i
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DRAUGAS Dar dėl kiny-japonų karo
TIIE LITHUANIAN DAILY FRIEND

034 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays

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

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

; DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašvti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraŠtin ~3-> 
dedamos.

Entered as eecond-Class Matter March 31, 1916 at Cfefc2*e; 72. 
t ..-t? tho Act of March 3, 1879.

Jungi. Valst. užsienių pilitiks
dabartinės administracijos opozicija stipriai kriti

kuoja Jungtinių Valstybių užsienių politiką Daugumo
je atvejų toji kritika neturi jokio pagrindo. Ji buvo 
vedama grynai partiniais sumetimais. Daugelis kritikų 
“nusisvilino pirštus” po įvykio Perlų Uoste 1941 m. 
gruodžio 7 d. Jie “akėjo” Prezidento Roosevelto užsie
nių politiką dėl to, kad jis ieškojo draugų vakarų de
mokratijose. Jie tvirtino, kad Amerikai nereikia “kiš
tis” į kitų kontinentų reikalus. Bet dabar šie ponai ir 
patys mato, kad jie klydo. Administracijos užsienių 
politika buvo vedama apgalvotai, planingai.

Vakar mūsų vedamąjįam straipsny apie Kiniją per 
klaidą parašyta, kad japonai Kiniją užpuolė 1938 m., 
bet turėjo būti 1937 m.

Ta pačia proga reikia priminti, kad per ketvtri.us 
karo metus su japonais kiniečiams nebuvo žinoma, kas 
tai yra laimėti karo fronte. Jie, tiesa, suduodavo prie
šui didelių smūgių, tačiau turėdavo trauktis atgal ir 
savo pozicijas užleisti užpuolikui.

Bet per paskutiniuosius dvejus metus vaizdas pasi
keitė. Ypač dabar, kai pradedami septintieji karo me
tai, kiniečiai pradeda gyventi šviesia viltimi laimėti, 
nepaisant kiek ilgai dar reiktų kariauti, kad pergalės 
pasiekti. Dar pernai šiuo laiku japonų imperialistai te
besvajojo ir tebeplanavo steigti aziatiškąją imperiją, 
nes tikėjosi, kad Kinijai pagalba iš sąjungininkų ne
suspės ateiti ir ji, Kinija, bus priversta pasiduoti. Bet 
šiemet tokių svajonių galvose jau nebėr. Jas išdulkino 
sėkmingi amerikiečių žygiai Pacifike.

Gen. Giraud atvykus
Gen. Henri Giraud, vyriausias prancūzų karo jėgų 

vadas, su palydovais atvyko į Vašingtoną. Jis buvo 
pasitiktas Amerikos karo vyrų.

Jo atvykimas Amerikon turi ryšių ne tik su Afrikos 
vidaus politikos būkle, bet ir su karo reikalais, su Pran
cūzijos vadavimu.

Po sąjungininkų pergalės Afrikoj prancūzų išsilais
vinimo viltys padidėjo. Jiems susidarė galimumai or
ganizuotis ir efektingiau veikti. Ir, be abejonės, prade
dant invaziją Europon, gen. Giraud vadovaujamos 
prancūzų karo jėgos suvaidins svarbų vaidmenį.

JAPONAI TURI NUOSTOLIŲ
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Sovietų Rusijos ir Lenkijos 
vyriausybės užsieny, pla
čiai apie tai rašė spauda. 
Ypač daug apie tai rašė An
glijos spauda. Neatsiliko nė 
Škotijoj einąs “Išeivių Drau 
gas”, kuris ginče dėl Smo
lensko apylinkėse rastų 10,- 
000 lenktj karininkų lavonų 
mato panašumo į Maskvos 
mestus kaltinimus Lietuvai’.

Jie, panašiu būdu apkal
tino mūsų krašto vyriausy
bę, kad kartu su Latvija ir 
Esrija bendradarbiaują su 
•britų imperialistais’ ir ruo
šiasi pulti Sovietų Rusiją. 
Tas, kaip žinome, privedė 
prie mūsų krašto okupaci
jos ir inkorporavimo į So
vietų Rusiją. Sovietų-lenkų 
konfliktas taipogi turi 
našų skonį”.

Taip rašo “Iš. Dr.”

"Draugas" Acme piloto
Amerikos laivyno vienetas užėmė Kola Gulf po paėmi

mo trijų salų New Georgia. grupėje, Solomons centre, ir 
įtraukė japonų Laivyną į kovą. Priešas turi didelių nuos
tolių.

LIETUVOS ŽMONIŲ KANČIOS

pa-

tei-

at-

Konkreti kritika pageidaujama ir reikalinga. Bet kri
tika, kuri yra daroma grynai partiniais sumetimais su 
tikslu pažeisti vyriausybės autoritetą, yra kenksmin
ga. Karo metu ji pasidaro ir pavojinga.

Gerai, kad Valstybės Departamentas, kaip praneša
ma iš Vašingtono, planuoja išleisti į atskirą knygą
visą eilę diplomatinių dokumentų, liečiančių Amerikos 
santykius su kitais pasaulio kraštais, pradedant 1933
metais. • -tsi i i

Šis leiuinys bus tinkamiausiu atsakymu tiems kriti
kams, kurie iki nuobodumo kartoja, kad, girdi, Prezi
dento Roosevelto administracija neturėjo ir neturi pas
tovios ir tikslios užsienių politinės linijos.

Netenka abejoti, kad Valstybės Departamento pla
nuojamas leidinys daug naudos atneš. Jis parodys, kad 
prieš karą vyriausybė visomis galimomis priemonėmis 
rūpinosi palaikyti pasaulyje taiką. Karui prasidėjus 
buvo rūpinamasi Amerikos interesų apsaugojimu. A- 
merika labai sėkmingai organizavo pasipriešinimą a-

Sikorskis ir konfederacija
žuvusis Lenkijos vyriausybės užsieny premieras gen. 

Sikorskis buvo vienas iš didžiausių Centralinės Euro
pos konfederacijos entuziastų. Jis daug pasidarbavo, 
kad dėl tos idėjos įgyvendinimo sudaryti speciales su
tartis pirmoje vietoje su čekais. Nors paskutiniais lai
kais čekų vyriausybė, perspėta iš Maskvos, “atvėso” 
nuo tos konfederacijos, tačiau gen. Sikroskis šiuo žvilgs
niu pasiliko optimistas ir apie konfederaciją dažnai 
kalbėdavo.

* . ■

Ar jo įpėdininkai vykdys į gyvenimą konfederacijos 
idėją, sunku pasakyti. Sąlygos tam, bent tuo tarpu, 
nėra palankios.

Lietuvą pirmą kartą oku
pavus, okupantų valdžia pa
baigoje 1940 metų pasirašė 
su Berlynu sutąrtį lietuvių 
iš Vokietijos ir vokiečių iš 
Lietuvos repatrijavimui. Se
kant tuo su3itarimu per ko- 
vo-gegužės mėnesius 1941 
m. į Lietuvą sugrįžo apie 
20.000 lietuvių iš Klaipėdos 
ir Suvalkų kraštų (daugiau
sia viengungių darbininkų, 
kurių šeimos buvo Lietuvo
je) ir apie 53,000 išvyko iš 
Lietuvos į Vokietiją. Mes 
jau žinom, kad iš tų 53,000

kaimynai, kada 
naudojama jėgos 
metodai. ’ ’

rengiąs šaunias 
Sovietų Rusijos

šiai. Jos politika paveikė ir į neutrales valstybes ne
pasiduoti nacių apgaulėms. Be to, kas nežino, kad At
lanto Čarteris ir Jungtinės Tautos atsirado Jungtinių 
Valstybių vyriausybės iniciatyvos ir veiklos dėka.

pPAUDOS APŽVALGA j
Seniau ir dabar

1882 metais Tilžėj ėjęs laikraštis “Lietuviškoji Cei- 
tunga” įdėjo straipsnį, kuriame tarp kitko buvo taip 
pasakyta;

Amerika, Kinija ir Anglija
Amerikos santykiai su Kinija yra artimi ir nuoširdūs. 

Amerikiečiai politikai ir visuomenė labai vertina kinų 
didžiasia3 pastangas kare su Japonija, šešerių metų 
karo sukakties proga ir vyriausybė ir spauda nuošir
džiausiai sveikino Kinijos vyriausybę, kuri pajėgė tau
tą sujungti ir sėkmingai ginti kraštą nuo pikto, pasa- 
lingo jp riešo.

Kai Madame Chiang, Kinijos generalissimo žmona, 
lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ji čia buvo 
maloniai priimama. Jos nuoširdžios kalbos, kilni as
menybė daug prisidėjo, kad dar labiau sutamprinti ry
šius tarp Kinijos ir Amerikos.

Tačiau reikšminga, kad Madame Chiang, grįždama iš 
Amerikos namo, nesustojo Anglijoje. Pati Anglijos ka
ralienė Elzbieta kvietusi ją atvykti praėjusį pavasarį. 
Buvę3 ir vyriausybės oficialus pakvietimas.

Daug kas klausinėja, kodėl ši garbinga kinų vadovė 
Angliją aplenkė?

Tai reikia aiškinti tuo, kad tarp Anglijos ir Kinijos 
santykiai nėra taip jau harmoningi. Mat, kiniečių po
litikai jaučia, kad anglai mažiau reikšmės tepriduoda 
Pacifiko karo frontui ir net gal įtaria juos įtikinėjant 
Jungtinių Valstybių vyriausybę ir karo vadus koncen
truoti visas didžiąsias sąjungininkų karo jėgas Euro
pos frontan. ,

Nėra abejonės, kad anglai žino, jog po karo Kinija 
norės pasiimti sau Hong-Kongą. Tad, tie dalykai ge
rokai ir atsiliepia į Kinijos santykius su Anglija.

Bet vis tik gera, kad kinų santykiai su Amerika yra 
nuoširdūs. Kitaip ir negalėtų būti. Amerikos karo žy
giai Pa< ifike atitra'jdra Tapnnijns militarines jėgas 
iš Kinijos fronto, duodant progos kinų armijai ne tik 
atsilaikytų be£ ir gulti.

“Bet jeigu mes turime viltį, kad išliks Lietuva, tai 
kuom gi mes tą viltį paremiame.7 Visi mūsų kaimy
nai, jei tik primanytų, tai mūsų kalbą šluote iššluotų! 
Vokiečiai verčia mus per savo mokyklas tapti vo
kiečiais. Maskoliai visais būdais nori surusinti. Len
kai gi susiriesdami tvirtina, jog turim būti jų globoje.

“Taigi nuo mūsų kaimynų nieko gero, tik blogo 
galim tikėtis. Tai iš kur gi laukti pagalbos? Pirmu
čiausiai — ne nuo mūsų kalbos marintojų. Visą viltį, 
visą pajėgą turim semti patys savo tarpe. Nes jei 
žmogus pats sau negelbės, tai ir Dievas jam nepadės.”

“Sandara”, pacitavusi šiuos žodžius, prie jų pri
dėjo įsidėmėtiną pastabą, būtent:

%
“Tai buvo laikai, kuomet apie Lietuvą nieko neži

nojo nei Washingtonas, nei Londonas. Niekas nesva
jojo ir apie tai, jog kada nors iškils Wilsono 14 punk
tų arba Atlanto čarteris. Vienok ir tokiose apysto- 
vose, prieš 60 metų atsirado lietuvių, kurie stojo į 
kovą už savo tčises net keliuose frontuose.

“Šiandie, susipratę lietuviai daro tą patį, tik jau 
platesniu frontu ir didesniame skaičiuje.

“Sąryšyje su tuom reikia prisipažinti, jog bolše
vikiška propaganda sugebėjo kai kuriuose lietuvių 
sluoksniuose paskleisti abejonių ir nepasitkiėjimą a- 
pie Lietuvos atsistatymą. Neretai juk išgirsi žodžius 
“kažin”, “vargiai”, “labai sunku” ir pan. O toks 
ūpas ir svyravimai kaip tik yra naudingi Lietuvos 
priešams.

“Abejonių šiandie neturi būti jokių. Kas abejoja 
ar svyruoja, tas yra menkas kovotojas. Mūsų broliai 
lietuviai nedreba ir prieš nacių durtuvus, o mums 
bent nereiktų lenktis kaip vėjo pučiamai nendrei 
prieš abejojimu propaganda.”

Toliau tas laikraštis 
singą išvadą padaro:

“Vakarų Demokratijų 
stovai turėtų pabrėžti Sta
linui, kad Atlanto čarteris 
nėra koks popiergalis, bet 
dokumentas, kuris yra. ir 
bus tarptautinių sanutykių^ apie 35.000 buvo lietuvių, 
nustatymo pagrindu”.

Padaromas rimias primi
nimas ir lenkams:

“Mes tikime, kad pergy
venę šią krizę lenkai ilgai 
atsimins, kaip turi jaustis 
silpnesni 
prieš juos 
ir šmeižtų

•
Stalinas 

uniformas
diplomatams.

Tos uniformos būsiančios 
šaunesnės negu carų valdo
mos Rusijos diplomatų uni
formos.

Kai kas mano, kad bol
ševikų diplomatus apvilkus 
naujomis uniformomis, pa
sikeis ir rusų politika.

Bet rūbai politikos nepa
keis.

Kol Rusijoj veiks diktatū
ra, kol nebus įvestos ketu
rios laisvės, tol ten nebus 
jokių pasikeitimų.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
liepos 9 d.)

Virš milijono amerikiečių 
Prancūzijoj... Prancūzijon 
jau pasiųsta daugiau mili
jono amerikiečių kareivių, 
būtent — 1,019.115, iš kurių- 
700,000 jau yra mūšių fron
tuose.

kurie dėl susidariusių nepa
lankių sąlygų turėjo apleis
ti Lietuvą. Be tų. legaliai iš 
Lietuvos išvykusių  jų, dar 
keli tūkstančiai pabėgo į Vo
kietiją slaptai. Einant pasi
rašytąja sutartimi, legaliai 
išvykusieji galėjo pasiimti 
su savim šiokį tokį judomą 
turtą; viskas kitas ir jų ne- 
judomoji nuosavybė — ūkiai 
ir namai — tapo valstybės 
nuosavybe.

Vokietijai okupavus Lie
tuvą, prasidėjo vokiečių grį
žimas į Lietuvą. Grįžo ne 
tiek vokiečiai, kurie kada 
tai Lietuvoje gyveno, bet 
daugumoje visai svetimas 
Lietuvai elementas. Vokie
čiai sudarė specialią įstaigą 
rūpintis tų vokiečių kolonis
tų apgyvendinimu. Toji įs
taiga vadovavosi General- 
kcmisariato Kaune sudary
tu protokolu naujakuriams 
apgyvendinti ir žemių. bei 
kitų nuosavybių suteikti. 
Protokolas numatė iškėlimą 
žmoiių, kurie tuo laiku gy
veno vokiečių kolonistams 
numatytose vietose. Einant 
tuo protokolu, be žemių, ku
rios prieš repatrijavimą vo
kiečiams priklausė, koloni
zacijos tikslams turi būti 
paimtos: 1) nuosavybės po
litiškai aktyviai pasireišku
sių lenkų; 2) rusų ir 3) žy
dų. Kas būtent yra lenkas ir 
politiniai aktyvus, sprendžia 
vokiečių General-kcmisaria- 
tas.
LIETUVOS KOLONI
ZAVIMAS

•
Vokiečių santykiai su bol

ševikais... Maskvoje nužu
dytas Vokietijos ambasado
rius gen. von Mirbach. Di
plomatai kalba, kad po to 
įvykio kaizerio valdžia pa
reikalaus dar daugiau kon
cesijų iš bolševiku.

Jau pats “protokolas” pa
kankamai skaudžiai palietė 
kraštą gi tos vokiečių kolo
nizacijos įstaigos darbas 
praktikoje pasireiškė dar 
aršiau. Didelis skaičius lie
tuvių liko išmesti iš savo 
nuosavybių, nes be paskelb
to plano ta įstaiga turi visą 
eilę slaptij instrukcijų, visai

naikinančių aukščiau pa
skelbtą “protokolą” ir duo
dančių neribotą teisę šeimi
ninkauti. Žmonės, kurie iš 
savo žemių pašalinti, tuojau 
priskaitomi prie bedarbių ir 
siunčiami į Vokietiją dar
bams. Rusai irgi gabenami 
iš Lietuvos į Vokietijos už
imtas Rusijos žemes. Tai
syklės numato, kad iškraus
tyti iš savo žemių lietuviai 
turi būti apgyvendinti kur 
kitur ir jie gali paimti su 
savim: baldus. 15 kg. maisto 
asmeniui, 1 karvę, 1 kiaulę 
ir 5 vištas kiekvienai šeimai. 
Lenkams ir rusams karvės 
neleidžiama pasiimti.

Praktikoje ir to neduoda 
su savim pasiimti. Ypač blo
gai yra tiems, kurie pateko 
į lenkų ir rusų kategorijas. 
Iš visos praktikos matyti, 
kad vokiečiai buvusįjį Lie
tuvos—Vokietijos parubežį, 
kaip tai šakių, Vilkaviškio, 
Raseinių bei Tauragės ap- 
skričius, nori išimtinai vo
kiečiais apgyvendinti; iš tų 
apskričių kraustomi visi ne- 
vokiečiai. Jau 1941 m. rug
sėjo mėnesio vidury tų ap
skričių gyventojai buvo 
kraustomi, nepaisant šalčių. 
Visi su vaikais ir ligonimis 
turėjo apleisti savo ūkius. 
Tokie parėdymai dažnai bu
vo duodami naktį ir iškrans- 
tomiesiems dažnai buvo duo
dama 15—220 minučių pasi
ruošti kelionei. Blogiausia, 
kad vokiečių administracija 
tokius iškraustymus atlieka 
ne pati, bet verčia vietinius 
valdininkus tai atlikti, grą- 
sindama jiems, kad jei ne
pildys. bus priskaityti prie 
sabotažninkų ir išsiųsti iš 
Lietuvos.

Pav. 1941 m. rudenį labai 
didelė ūkininkų grupė buvo 
iškeldinta iš Alytaus apskri
ties. Jie buvo surinkti Aly
taus aerodrome ir laikomi 
apie 3 savaites. Vietoje pa
žadėtų naujų žemių, po 3 sa
vaičių tokio gyvenimo, vo
kiečiai atskyrė darbui tin
kamus vyrus ir moteris ir 
nugabeno juos į Kybartus į 
darbo komandas; likusius 
210 asmenis, silpnų, senų ir 
vaikų. buvo nugabenti į 
Radviliškį, kur barakuose 
ant durpyno jiems teko iš
gyventi visą žiemą. Tie ba
rakai nebuvo pritaikinti gy
venti žiemą, dėlto daugumas 
jų ten sirgo. Taip nėra trak
tuojami nei belansvėn pate
kę rusai.

(Bus daugiau).
- . 4

Split by PDF Splitter



Penktadienis, liepos 9, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'American Common', kas jis, ko siekia
veiktų toms problemoms 
ti.

KAM TARNAVO MIES
TELIŲ AIKŠTĖS

Dienose, kada Amerikos 
tauta buvo jauna, ir daug 
metų vėliau, kiekvienas mies 
telis ir kaimas turėjo arti 
miesto centro plotą žemės, 
kuris buvo visiems prieina
mas. Toji vieta vadinos 
“common”. Tai buvo vieta, 
kur gyventojai galėjo susi
rinkti, pasikalbėti, žiniomis 
pasidalinti.
“AIKŠTĖ ’ PO STOGU

Modernizavimas tos idėjos 
neseniai įvyko New York 
mieste. Puošniose patalpo
se, 40 East 40th Street. 
Common Council for Ame- 
rican Unity atidarė centrą, 
pavadintą ‘ ‘ American Com
mon”, kuri žada būti tradi
cinė “American Common”. 
Bus vieta, kur amerikiečiai 
ir ateities amerikiečiai, ne
paisant pažiūrų arba tau- j. 
tos, galės susieiti, pasikal
bėti.

Per “American Common“ 
atsidarymą buvo galima 
jausti tradicinį amerikiečių 
draugiškumą. Įvairių pažiū
rų ir tautų žmonės, susirin
kę patvirtino, kad kur tik 
amerikiečiai susirenka ben
drai svarstyti dalykų, ten 
ir atsiranda “American Com 
mon”.
PREZIDENTIENĖS 
LINKĖJIMAI

Atidarant “American Com 
mon’ ’ prezidento Roosevel- 
to žmona atsiuntė: tokią, te
legramą:

“Mano geriausi linkėjimai )ei me3 tikr*‘ norim >steign 
pasisekimai American Com
mon. Įsteigimas centro, kur 
amerikiečiai įvairių auklėji
mų, rasių ir pažiūrų gali su
sieiti ir bendrai svarstyti 
dalykus, yra išreiškimas tik 
ros Amerikos demokratijos 
sielos. Šiandien neužtenka 
kovoti prieš diskriminaciją. 
Mes turime žengti į naujas 
ir konkrečias formas drau
giškumo ir kooperacijos. Aš 
esu tikra, kad “American 
Common’ ’ tai atsieks suda
rydamas tarpusavį susipra
timą ir siekimą bendrų tiks
lų, tarp senų ir jaunų ame
rikiečių.”

KITŲ ŽYMIŲ ŽMONIŲ 
MINTYS

JAPONAI PATAIKĖ Į GAZOLINĄ

kitos

Kny 
visai 
save

žinomas 
Jacob A. 
autorius; 
American

DANGIŠKASIS DVARAS 1

D1RBTUVR.N

l

su-
G.

"Draugas Acine photo
Port Moresby apylinkėje, New Guinea, japonams pasisekė įmesti bombą į sąjungi-

ARBA
ŠV. LIUITGARDOS MALDA

Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge
lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios' Marijos Litanija, ir 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato, j— Kaina 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

1 ! LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

COMMON COUNCIL 
REKTORIAUS PA
REIŠKIMAS

DI-

Kalbėtojais pirmame 
sirinkime buvo: E ari 
Harrison, Commissioner Ge- 
neral of Immigration and 
Naturalization; Elmer A. 
Carter, buvęs redaktorius 
negrų žurnalo “Opportuni- 
ty”; Edward Corsi. viršinin- j 
kas Immigration Bureau, 
Ellis Island; majoras Sigurd 
Arnesen, norvegų 
redaktorius; Mrs. 
Riis; Will Irwin, 
Robert D. Kohn,
Common pirmininkas ir ki
ti.

“American Common” bus 
vieta, kur žmonės galės ge
riau vienas kitą pažinti, pa
sidalinti idėjomis, klausytis gazolino atsargas. Matosi dūmai ir liepsnos,
įdomių kalbų, diskusuoti 
bendras problemas, klausy
tis muzikos ir susipažinti

' su visokiomis meno formų-1 
mis. “American Common” | 
stengsis įvertinti daugelį ■ 
grupių, kurios prisidėjo prie Į 
Amerikos gerovės.
DEMOKRATUOS
PRIEŠAS

“American Common” 
darymo pranešime pasaky
ta:

“Demokratija neturi di
desnio priešo, kaip atsisky
rimą vieno nuo kitų. Izolia
vimas vienos grupės nuo ki
tos yra blogas tikram vie
ningumui, kuris šiandien 
svarbesnis, negu bet kada. 
Karas mums parodė, kad

APLANKĖ LIGONIS 748 KARTUS IR IŠDALINO Lietuvis benediktinas 
866 LAIKRAŠČIUS i gavo mokslo 

daktaro laipsnį
(LKFSB) Baigiantis

ati-

, išdalinta — 34, surinkta me 
dalikėlių ir kitų religinių 
dalykų dėl išdalinimo —134, šiems mokslo metams. Wash 
kalbėta su tėvais dėl leidi- įngtono katalikų unlver si te
mo į lietuvišką kat. mokyk- įe gavo bažnytinių teisių 
lą 32 vaikų, iš jų 13 pra- mokslo daktaro laipsnį be
dėjo lankyti parapijinę mo- nediktinų ordeno kunigas tė- 
kyklą. Pareiškiant atjauti- vas Raimondas Matulėnas. 
mą šeimos nelaimės, aplan- j jįs.ai yra lietuvis, kilęs iš 
kyta pašarvotus numirėlius, Waukegano. Benedi k t i n ų 
prie jų pasimeldžiant 169 vienuolyne yra jis jau šeše-

vieną 
tiks-

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANT ĮJOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materioius. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami 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(LKFSB) Eiti į varguolių 

butas, sėdėti prie ligonio lo
vos. lankyti šeimas, kurios 

| neleidžia vaikų į lietuviškas 
: mokyklas, kurios nelanko 
' bažnyčios — šitokie yra da
bartinio laiko šūkiai ir sie
kimai. Praktika parodė, kad 
viena iš pačių tinkamiausių 
tam darbui organizacijų y- 
ra Marijos Legijonas. Jis 
pradeda plėstis ir tarp lie
tuvių. Vienas jo skyrius, va
dinamas — prezidija — y- 
ra įsisteigęs ir Chicagos Šv. 
Jurgio parapijoje. Birželio 
mėn. čia įvyko visų Chica
gos Marijos Legiono vadų 

i susirinkimas, kuriame lietu
viškasis Marijos Legiono 
skyrius (Dangaus Vartų 
Prezidija, Šv. Jurgio para
pijoj) padarė savo darbuo- Paveikta, kad vienas suau- benediktinas: tėv. Simas Ra- 
tės apyskaitą, kuri sužavė- gęs priimtų krikštą ir vie- 
jo ir kitų tautų veiklius ka
talikus: nuo 1942 m. bal. 20

i d. (nuo savo įsikūrimo) iki 
1943 m. birž. 2 d. Šv. Jur
gio par. Marijos Legiono 
nariai išviso apsilankė į 
mus 346 sykius, ligoniai 
muose buvo aplankyti 
kartus, ligoninėse — 
kartus. Išdalinta katalikiš
kų žurnalų ir brošiūrų — munijų — 35, sukalbėta mal 

, 1,004, kat. laikraščių išda- — $3. Narių tame Mari- 
. linta - 865, novenų lapelių 3OS Legiono skyriuje yra 

apie 10, bet visi persiėmę 
apaštalavimo dvasia, dirba 
tyliai, bet su pasiryžimu, 
susirinkimus turi kas savai
tę, jų metu kiekvienam pa
skiriamas uždavinys, ką tu
ri atlikti. Aukščiau numinė
tieji dsrbai yra atlikti vi
sų, padedant vietos kuni
gams.

• I
I

naują pasaulį, turime siekti 
toliau, negu mūsų seni pa
pročiai”.

Amerika kaipo tauta, bu
vo sėkminga dėl to, kad ji 
galėjo suvesti daugelį gru
pių į vieną vietą. Ameriko
niška kultūra, kuri repre
zentuoja visas mūsų gyven
tojų grupes, dar vystosi.

FLIS

(LKFSB) Domininkonų 
vienuolyno brolis Antoninas 
Jurgelaitis, “Studentų žo
džio’’ bendradarbis, parašė 
straipsnį į trimėnesinį žur
nalą “Dominincaru,”- Straip
snio tema — 
artimo meilė”, 
spausdintas minėto žurnalo 
pavasariniame numeryje.

“Šv. Tomas ir 
jis buvo iš-

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
4

Parlor Setų Išdirbėjai
JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

na- 
na- 
345 
403

kartus; surinkta prenume
ratų katalikiškų laikraščių 
141, duota pamokymų apie 
tikėjimo tiesas suaugusiems 
144 kartus, pataisyta 8 mo
terystės, atlikta specialių 
artimo meilės darbų — 23, 
paveikta, kad grįžtų prie 
sakramentų 20 žmonių, ku
rie nepraktikuodavo religi
jos pareigų per eilę metų.

— 496. medalikėlių, rožan
čių ir kitų religinių dalykų

tas metų, kunigu įšventin
tas prieš trejus metus. Nau- i 
jasis daktaras apsigyveno 
Peru. III., kur tėvai benedik
tinai turi Šv. Bėdos kolegi
ją ir kunigų seminariją. Tėv. 
dr. R. Matulėnas seminari- z 
joje dėstys moralinę teolo- 
giją ir kolegijoje — klasi- [p 
nes kalbas. Tose pat įstai 
gose dirba ir kitas lietuvis Į|

kauskas, brolis žinomos ope
ros solistės Marijonos Ra
kauskaitės. Brolis apie jos 
likimą dabar žinių neturi. 
Paskutinė žinia buvo gauta

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

nas suaugęs — pirmą ko
muniją, du paaugę vaikai 
pakrikštyti. Ligonių paruoš
ta priimti komuniją — 32.
Be to, meldžiant Dievo pa- jar sovietų okupacijos me- 
Laimos tuose apaštalavimo per ambasadorių Stand- jtžl 
darbuose Marijos Legiono ley, ka(j solistė tada buvusi ® 
intencija išklausyti šv. Mi- sveika, tebesidarbavusi sa- 
šių 252, atlikta šv. Valan- v0 srityje. *
dos pamaldų 17. priimta ko-_____________

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

di
1.

Kalbėdamas apie 
“Ajnerican Common” 
lą, Read Lewis, direktorius 
Common Council, pareiškė:

‘ ‘Praeitais keliais metais 
daug buvo kalbama apie 
svarbą kovoti diskriminaci
ją, kuri vis tik veikia prieš, 
įvairias mūsų gyventojų | 
grupes. Kova prieš diskri
minaciją yra svarbi ir rei
kalinga. Common Council 
žada pradėti naujus būdus 
ugdymui draugiškumo, koo
peracijos, vieningumo."

Lewis pareiškė, kad Ame
rican Common tikslas yra 
suvesti amerikiečius įvairių 
kilmių — senus ir naujus 
gyventojus, rasės ir tikėji
mo sykiu kaipo lygius part
nerius, kad jie viens kitą 
geriau pažintų, kad jie ben
drai diskusuotų ir bendrai,

I

NŪN ENTERED RELIGION AT 61

Enjoying a family reunion in New Orleans, with »ome of her nina 
living chUdren. two of them nuna. Mother Theresa. 73. of the Mis- 
slonary Servante of Chrlst the Master and St. Anthony is pietured 
with her daughters. Siater Teresita and Siater de Lourdes. both mem- 
bers of the School Siaters of Notre Dame. Mother Theresa, who 
entercd religion at «1. is stationed at the motherhouse at Cemcnt- 
, W , yUle. Tex._New Orleane Statės photo. (N.C.W.C.)_

290 Londono lietimą 

karijOffenėje
(LKFSB) Londono lietu

vių parapija veda sąrašą 
kariuomenėn išvykusių lie
tuvių. Ten vis daugiau nau
jų vyrų šaukiamaį karinę 
tarnybą. Dabar turimieji są
rašai rodo, kad jau 290 Lon
dono lietuvių yra ginklo tar
nyboje. Dauguma jų yra 
Šiaurės Afrikoje, kiti Indi
joje, yra net Burmoje ir ki
tur.

jungtinėse Amerikos I 
Valstybėse yra 324 į

lietuviai kunigai
(LKFSB) Neseniai iš spau 

dos išėjęs kapitalinis veika
las “Amerikos Lietuvių Ka
talikų Darba’.’’ be daugelio 
kitos medžiagos duoda są 
rašą ir adresus lietuvių ku 
nigų, esančių Jungt. Amer. 
Valstybėse. Iš sąrašo aiškė
ja, kad šiame krašte yra net 
324 lietuviai kunigai. Tik
rumoje šis skaičius bus net 
didesn’.s, nes knygos spaus
dinimas užsitęsė kelis mė-. 
nesiūs, o per tą laiką kelio
se seminarijose buvo įšven-! 
tinti nauji lietuviai kunigai. • 
Ta proga tenka pažymėti, 
kad “Amerikos Lietuvių Ka
talikų Darbai” duoda daug
svarbios istorinės medžią- j 
gos apie lietuvių darbus V ’ 
S A. Knyga spausdinta “A- I 
menkos” spaustuvėje (222 Į 
S. Ninth St., Brooklyn 11
N. Y). '------------------ ------

Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą. 
Parašė Vysk. P. Būėys, M. 1. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................ ....

Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .........................................................

Mtsijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ..............................................................................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .......................

Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais". Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kama ..............................................................................

29-tas Tarptautinis Euchari.v.inis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
juomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
žemėiapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. 
Kauta ..............................................................................

Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas— labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai jns- 
ta. Kaina .....................................................................

8. išpažinties Paslaptis. J. Spiimann as. Vertė B. Kasai-
tis. įdomus aprašymas kaip kunigas, neKaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudj, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. Z30 puBl. Kama

9. Svenč. Jėzaus širdies lnlronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. 1. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie svč. Jėzaus širdies. Mažo lormato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ........................................

$1.00
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4.

5.

6.

7.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

"DRAUGAS"

$3.00

31.5*

$1.00

$1.00

$1.00

50c

75c

I
IJ

35c

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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Nuotykis su viena darbininke Čikagoje
- Pasibeldė į mūšy duris, uždusus, su 
užkaitusiu veidu. - Pasikalbėjimas telefonu. !
- Kodėl ji pusryčius valgys tik po 5 v. vakarei
- Tos lietuvės gilus pasišventimas ašaras 
traukė.

— Ir niekad nepraleido- 
te?

— Neatsimenu, ar kada 
praleidau.

— O buvo kai kada ir 
lengva išpildyti ?...

— Buvo visaip. Ypač, 
mamytė sirgo. Prie jos 
vos tekdavo budėti. Gerai, 
kad ką surasdavau ligonį 
pasaugoti nors kokiam pus
valandžiui. Dabar motinėlė 
yra mirusi. Tėvelis rytą pu
sė po keturių išeina į dar
bą. Aš atsikeliu jam pusry
čius pagaminti, įdedu jam 
užkandį, išleidžiu į darbą, 
tada dar kokią valandą pri- 

nenoriu taip į gulu, atsikėlusi skubu į baž- į 
praleisti. Tai dirbau visą nyčią o tada į GrįJ

sveikos, 
sušilusi

kalbėjo

Jau ruošėmės pietus vai-; 
gyti, kai į duris pasibeldė 
netikėta viešnia. Tai buvo 
fabriko darbininkė, 
jaunos išvaizdos, 
nuo skubėjimo.

— Atleiskite, —
ji, — šiandien pirmas mė
nesio penktadienis. Ar aš 
negalėčiau priimti komuni
ją?

— Bet gi netoli dvyliktos, 
ar jūs dar nevalgiusi iki 
šioliai?

— Nieko burnoj neturė
jau. Taip išėjo, kad rytą 
negalėjau į bažnyčią ateiti. 
Bet birželio mėn. i p i r m o 
penktadienio

IR ŠUO VYKSTA Į KARO FRONTĄi

kai
lo-i “Mister” U. S. Army Air Force policijos šuo, dėvintis 

oxygen mask, sėdi šalia savo šeimininko sgt. Harold E. 
Rogers, Flying Fortress šautuvininko. Jie pasirengę skris
ti virš priešo teritorijos.

priešpietį nevalgiusi, o per
pietų ,pertrauką atskubėjau atlieku? vakarienę paruošiu,

žūsi iš darbo namą ruošą

čia, į bažnyčią... Ir vėl tuoj 
turėsiu grįžti į darbą.

Priėmusi švenčiausį, 
koše paslėpusi veidą, 
dėsi nuoširdžiai.

Prisipažinsiu, kad tos lie
tuvės 
aukos 
beveik 
kė.

— Žinau, kad dabar sku- į 
besite į darbą, — pratariau 
dar į ją, — bet ar negalė-, .. . laiškustumete padaryti man vie
nos malonės — pašaukti te
lefonu.

Prižadėjo. Buvo netoli tre 
čios valandos po pietų, kai 
suskambo telefono varpelis.

— Pasakykite, — ėmiau 
klausinėti, — ar jau pus
ryčiavote?

•— Tą.sybę sakant, dar 
ne. Nebuvo kada. Mūsų į- 
staigoje pietų pertrauka tik 
pusę valandos. Kol atsku
bėjau į bažnyčią, pasimel
džiau, buvo tik 5 min. prieš 
12, kai išėjau iš bažnyčios, 
tuoj reikėjo stoti vėl į dar
bą. Pavalgysiu, bus viskas 
gerai.

— Ar seniai jau pildote 
pirmus mėnesio penktadie
nius?

— Nuo savo pirmosios 
komunijos.

ran- 
mel-

I
gilus pasišventimas, 
dvasia, man pačiam 
ašaras iš akių trau-

9 ¥

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

į
Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
Ml AUSIASl 
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. Pašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

man labiausiai patiko 
“Cloister and the Hesrth”, 
be to malonu buvo skaityti 
apie šv. Teresėlę, šv. Kotri- 
ną iš Sienos, apie prancūzų 
kankinius.

— Ar nenusikamuojate 
kada, kai taip daug ką no
rite atlikti?

— O, nuvargstu dažnai 
taip, kad nuėjus į bažnyčią 
kitą kart verkti norisi. Bet

i

ir
is

o vėliau tai nubėgu į neto- 
lies esančią bažnyčią, kur 
kas vakarą pamaldos, palai
minimas, kur galima Kry
žiaus kelius apeiti...

— Ką gi darote šiaip lais
vu laiku ? z

— Kartą į savaitę va-i
žiuoju į kapines, mamytės dįes> daug apie tai galvoju, 
aplankyti. Autvarkau j o s motina sirgo ilgai, sko- 
kapą... Dažniausia važiuoju jos liko, dirbame su tėve

liu ir norime kaip greičiau 
grąžinti. Brolis mokosi, no
riu jį išleisti į kunigus...

— Tai vėl, grįžtant prie 
pirmykščio klausimo — jau 
trečia valanda, o Tamsta 
dar pusryčių nevalgei?...

— Kad darbas... Vandens 
tai nugėriau...

— Žiūrėk, kad nenualp- 
tum.

reikia pasišvęsti. Bažnyti
nės gi praktikes mano dva
siai daug paguodos duoda.

— Ar nesvarstote kada 
į vienuolyną stoti?

— Tas būtų arti prie šir- 
L,

su tėveliu. Sekmadieniais 
-------- > parašau. Besimoky
dama akademijoje susipaži
nau su seselėmis, tai joms 
parašau. Buvau gavusi sti
pendiją lankyti vasaros ka
talikų akcijos kursus. Tai 
buvo labai maloni savaitė 
Paskaitų metu pažinau vie
ną pagyvenusį jėzuitą, gi
lios dvasios žmogų, tai ir 
jam kartkartėmis laišką pa
rašau Tcjiau — kartą į 
mėnesį pirmą sekmadienį, 
važiuoju į Hinsdale aplan
kyti savo brolį, kurs yra 
įstojęs į tėvų marijonų vie
nuolyną. Džiaugiuosi, jei 
gaunu progos ir paskaity 

įti...
— Ka3 Jums geriausiai 

patiko iš skaitytų knygų?
— Noriu skaityti lietu

viškas, bet man gana sun
ku gauti knygų. Iš angliškų

vis kalbėdama telefonu, 
Tamsta prašei pašaukti 
sakėte, kažko norėjote 
manęs sulaukti?

— Jau turiu, ką norėjau. 
Man buvo svarbu gauti dau
giau žinių, noriu šį tą para
šyti...

— Tik jau apie mane ne
rašykite, — buvo jos pas
kutinis prašymas. Nurami
nau, kad jos vardo nebus 
paminėta.

Tas pasikalbėjimas tele
fonu baigėsi. Popietę ilgai 
vaikščiojau po kiemą mąs-

■ tydamas:
— Laikraščiuose pilna ap 

rašymų ir paveikslų gengs- 
terių, plėšikų, pilna paveiks
lų kelius kartus išsiskyru
sių aktorių, ar kitą kurį, 
skandalą padariusių moterų, 
bet kaip mes mažai žinome 
apie tas pasišventeles, ku
rios kietai dirba, kad sąži
ningai skolas išmokėtų, ku
rios pamiršta savo laimę, 
kad globotų pasenusį tėve
lį ir leistų brolį į mokslus

K. J. Prauskis

— O, ne. Dėl šito nemir-1 
siu. Aš pakankamai stipri, 
pripratus. O priimti komu
niją pirmą birželio penkta
dienį man daug džiaugsmo 
sudarė. Parvažiuosiu į na
mus ketvirtis po penkių, tai 
pavalgysiu viską kartu: pus' 
rytį, pietus ir vakarienę. O 
paskiau eisiu į r.oveną, ku
rią daugelis iš mūsų pildo
me per visus metus penk
tadieniais prašant taikos.

— O, tiesa, — pratarė ji

mi

i

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617
—..................................................... .....................................1 >

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Antanas Oksas, Jr. 
šį rytą išvyko i Dėdės 
Šamo tarnybą

Bridgeport. — Antanas i 
Oksas, Jr,. sūnus Antano ir 
Teodoros Oksų, gyv. adresu) 
3520 So. Emerald Avė., šį 
rytą, liepos 9 d., išvyko į 
Dėdės Šamo karinę tarnybą,

I 

palikdamas savo jauną žmo
nelę Bronislavą, taip pat ir 
seserį Oną, po vyru Mažei
kienę.

Skaudi ir liūdna tai buvo 
valanda, kuri palietė ne 
vien Oksų šeimą, bet ir dau
gelį Antano draugų ir pa
žįstamų.

Negaliu praleisti nepaste
bėjęs, kad jaunieji Oksai, 
kaip ir jų tėveliai ir sesutė, 
priklausė prie daugelio pa
rapijoj organizacijų ir drau
gijų. Bet už vis daugiausia 
visa šeima turi didelį prisi
rišimą prie savo parapijos 
ir Tėvų Marijonų Bendra
darbių draugijos. Jie visuo
met lankydavo jų visus pa
rengimus ir gausiai juos pa
remdavo. Pasitikime, kad 
ir ateityje nepamirš.

Nors Antanas Oksas 
pergyveno sunkią ir skau
džią atsiskyrimo valandą su 
savo sena motinėle ir jeena 
žmonele Bronislava, bet, ži- Į 
nodamas, kad jisai nėra pir
mutinis ir paskutinis, jaus
damas, kad tai yra būtina' 
pareiga, pasitikėdamas Die
vu ir šeimos maldomis, ti
kisi kada nors ir vėl sugrįž
ti prie savųjų. 1

Pasilikę namiškiai, nors 
ir su didele širdgėla, atei
nanti sekmadienį, liepos 11 
d., dėlei susiraminimo, ryž-' 
tąsi atvykti į Tėvų Marijo
nų Bendradarbių išvažiavi-

PRANEŠIMAS
★ \

Pranešama, kad tik ką išėjusi iš spaudos įdo- 
knyga —

"KUN. J. NAVICKAS
JO GYVENIMO IK ASMENS BRt'OŽAI"

yra skiriama tiems, kurie įsirašo į a. a. kun. J. Na
vicko Fondą Nariais arba bent Rėmėjais.

★

Aušros 
vyrų ir 
piknikas 
“Rūtos” 
saidiečiai 
kyti ir

I' draugus. Bus gera muzika 
Bus gėrimo ir valgio, bus 
daug visokių dovanų. Atsi
lankę nesigailėsit.

“Rūtos” daržas randasi 
adresu 2323 W. 23rd Place. 
Pikniko pelnas eis draugi
jai ir parapijai.

Tą pačią dieną bus drau
gijos pusmetinis susirinki
mas. Po susirinkimo atsida
rys piknikas. Fr. Žebrauskas

Vartų Panelės 
moterų draugijos 
bus liepos 11 d., 
darže. Visi vest- 
kviečiami atsilan-l 

atsiveskit ir savo

ŠV.

mą Marijos Kalneliuose, 
Hinsdale, UI., kad pasiguos
ti su draugais ir pažįsta
mais. Draugas

į

I
I

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

NARIAIS yra skaitomi tie asmens, kurie auko
ja Fondui bent $100 00. Kas aukoja mažiau (bet ne 
mažiau $5.00) yra Fondo RĖMĖJAS.

★

Kas norėtų įsirašyti į kun. J. Navicko vardo 
Fondą, tesikreipia šiuo adresu:

REV. C. RĖKLAITIS, M. I. C. 
Marian Hills Seminary, 

Hinsdale, Ulinois
Kompani-

S

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

M
»: i. j.

lA
jūsų parlor

......-.„■■■.■■■TT.------------------------------------------------------- -

H R R Yr* GerUn8,M laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienom!* — nuo 7 valandos ryto iki 8:20 valandos popiet

I

Penktadienis, liepos 9, 1943
i—.i r ———— ■ ■ i

Pataisymas ir 
atsiprašymas

“Draugo” No. 158 kores
pondencijoj apie L. Vyčių 
Chicago apskr. dieną, dėl 
spaustuvėj padarytos klai
dos — praleistų eilučių — 
įvyko nesusipratimas. Vie
toj “bufete darbavos brigh- 
tonparkiečiai, ciceriečiai, va 
dovystėj Valaitienės”, turė
jo būti: bufete darbavos 
brightonparkiečiai, cicerie
čiai, vadovystėj J. Brazaus
ko, o virtuvėje darbavos 
northsaidietės, vadovystėj 
Valaitienės. Virtuvėj “chef 
cook” buve Ona Kizelevičie- 
nė, o jai pagelbėjo: Šerpe- 
tienė, Zinkevičienė, Aleknie
nė, Deksnienė, Juozunaitie- 
nė, Slautienė, Karečkienė ir 
Valaitienė.

Rengimo komisija šiuo at
siprašę northsaidiečių dėl į- 
vykusios klaidos.

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
Čionai 

IŠPARDAVIMAS

%

Raka^rln. Rankini” Laikrodėliu. Deimanto Flek+rinin Dul
kiu. Valytuvu. S^ringsu. Ma+rasn. So<u. Gasiuin ir Ang’iniu Pečių, 
^ombinaciin Pečiu su ir su Anglimis. Gerų Parlor S»tn,
Karpei Daroinr Room Setu. Lktaivišk” Pe'-ordų, Kaldrų, Blan- 
ketų, Kliionkių 4 jardų pločio. Geros Maliavos.
6 Tnbn Philco T?adiias grožiam" kabinete, naujos radijos k”- 

rinrna nere’kia n»i drotn priinngti ........................... $«9.50
8 T”i»n Philro Cbair Side Radio. 1943 metai mM^lis .... $89.50 
Radi los su fonografu, kūrina automatiškai načios n^rmaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuri” noro^kin msinv+i, 
”ž ....................................................... ,............. $149.50 iki 8*50 00

7®nith 12 tnhn. 1943 Padria su F. M., už.......................$149 50
17 tnhn Me>«ner Rūdija už ................................................ $100 50
i<5 t”bn Radiia gražiame kabinete už .........................  $125.50
Zenith 9 *nhn Consoles, ........................................................ $70 50
Frnsley. 10 taihn F. M. Console ........................................ $140.50
Philco 11 tūbų Cnnenle. Rnvnnte Control ........................... $90 50
G varo n tvotos nerrH»-htos radijos Consolese po ................... $04 50
P-nkfohl Laikrodėliai no ................................................ . $0 95
Militariški. rankiniai laikrodėliai, vvriški ir moteriški po 8*4 95 
W5»tnrnroof Rankiniai I.°»krodčliai po ........................... $29 50
Bulovą ir FJrin Laikrodėliai po ............................ $24.95 ir auk.
Avkcinėa Rašomos Plunksnos no ............................................ $2.10

Didelis pasirinkimas doimantin’u ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karo*”i, Sidabriniu šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetru Fastman Movie Camera ..... ....................... $40 50
IR rr>’’:metrn Fastman Movie Camera su skūriniu keisu $90 50 
16 mUim“trų Fastman Movie Proiector $*12 00
8 milimetru F.aatman Movie Proiector ........................... $55-00

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
nŽaakTTnO.
Ledinis šaidvfuvas “Cooierator” atrodo gražiai, nedarytas, už

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

ĮSIGYKITE NEMINT PECITT DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................ $19 50
Perceiain Moore’s Circulating Heaters $59.50, $99.50, $119 50 
Gas Range Victor už ............................................................ $59 50
Bnngalow Gas ir Coal Pečiai po ........................................ $119 50
Original 4 su gazu. 4 su anglims Skylės už................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ...........................  $199.50 ir auk.

BE D DIN G SKYRIUJE:

• 4 •

Drūti coil snrin<rsai no ........................................ $8.95 ir $11 95
Geri Vatiniai Matrosai no.................................. $10.00 ir po $*9 -50
Patvs geriausi springsai ir vatiniai matrasai po .......... $39 50
Vaikams Lovelės no $15.00. Vaiku lovelėms matrosai po $3 75

Budriko milžiniškas atakas rakandu, užuirktu tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums aDsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš sero prašaus materiiolo, 

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir no $19500.
Už sena Parlor Setą duodame nuolaida. Taipgi jūsų Darlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
po $12.95
J 50 8-šmotn Bedroom Setų po ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
125 5-šmotai Dinettes do ....................  $39.50 ir $69.50
Didelės Sofos, Studio Couches po .................................... $42.50
9x12 Linoleum po ............................................ $3.95 ir do $5.95
4 jardu platumo Linolejos po ........................................ 89c jardui
Paprastos linolejos po .................................................... 32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ...................................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 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 Radio Programai leidžiami Budriko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą. 
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.

Z

Split by PDF Splitter



A.

Penktadienis, liepos 9, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 7

Važiuojam Į Marijos Kalnelius, 
sekmadienį, liepos 11-tą dieną

Prašome įsidėmėti, kada eina traukiniai
Sekmadienį, liepos 11 d. Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Draugijos išvažiavimas Marijos Kalneliuose, kurie šiuo 
metu ypatingai labai gražiai atrodo.

Traukiniais į Marijos Kalnelius, Hinsdale. III., galima 
nuvažiuoti Buriington R. R. Patogiausia stotis — prie S. 
Western Avė. ir 18th St. Iš Chicago pro tą stotį trauki
niai eina šiomis valandomis: 9:45, 11:30 ir 12:34. Iš Hins
dale grįžta į Chicago šiomis valandomis (popiet): 4:28, 
5:55, 6:58 ir 7:42.
, Minėtomis valandomis stoty je bus vadai, kurie vado
vaus ekskursantams. Bilietai į abi puses (round trip) 50 
centų.

Tėvų Marijonų ūkyje ekskursantams bus paruošta vis
ko: valgio, gėrimo ir įvairaus pasilinksminimo. Visi sma
giai praleis dieną gražiuose, žaliuose Marijos Kalneliuose.

Wesl Pullman 
Žinių-žinelės

Mūsų kolonijos darbšti ir 
pavyzdinga sodalietė Eu- 
genia Radavičiitė praeitą 
savaitę įstojo į šv. Pranciš
kaus vienuolyną Pittsburgh, 

i Pa. Linkime Eugenijai Die
vo palaimos ir ištvermės kil
niam pašaukime.

Reikia pažymėti, kad < 
Pranciškaus ir Valerijos Ra-1 
davičių šeimyna yra viena j 
žymiausių mūsų parapijoje. 
Ji gausiai remia parapiją ir 
kitas kilnias įstaigas. Jų sū
nus Evoldas jau antri me
tai, kaip eina parapijos trus- ’ 
tiso pareigas.

♦ * ♦

Moterų Są-gos piknikas, 
I Dievo Kūno šventė ir graži 
procesija, vienos vestuvės, 
pora krikštynų ir t. t. Visa 
atsakomybė krinta ant re
porterio. Mat, ir jam reikia 
atostogų.

♦ # e

Ateinantį sekmadienį 8 
vai. Mišiose Šv. Vardo Dr-ja 

1 eis bendrai prie Šv. Komuni
jos. Po visam mokyklos 
kambaryje bus svarbus mė
nesinis pasitarimas. —Rep.

Vardadienis ir 
sukaktis

1

10 METŲ NUO TRAGIŠKO DARIAUS-GIRĖNO 
ŽUVIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI RUOŠIAMOS 
IŠKILMĖS PRIE JU PAMINKLO

Dariaus-Girėno Paminklo nėjime būdami geri lietu- 
Komitetas ir Sukaktuvių viai ir ištikimi Amerikos pi- 
Minėjimo Rengimo Komisi- liečiai sukaktuvių proga- iš- 
j,a kviečia visus dalyvauti i 
10 metų minėjimo iškilmėse' 
ir programoj liepos 17 die
nos pavakarėje, Marąuette 
Parke.

Per trejetą savaičių dien-Į 
nesi

matė iš West Pullmano, o 
lvis-gi buvo per tą laiką vi
sokių įvykių, kaip tai: mo
kyklos mokslo meto baigi
mas ir graži programa, vai
kučių pirmoji šv. Komunija,

rašty ‘ ‘Drauge” nieko

mu dirba išvien, kad iškė- 
tinkamą pagerbimą. Jis yra 
to užsitarnavęs.

Tikietai komisijos plati-

narni. Pasirodo, kad kun. I 
Albavičius turi draugų ir 
visose Chicago kolonijose

MMD
Ciceros žmonės iik kruta, 

tik bruzda ir ruošiasi prie , 
!• paminėjimo savo gerbiamo 
klebone, kun. Ig. Albavi- 
čiaus, vardadienio ir tris- 

1 dešimt metų kunigystės su
kakties. Įspūdingos iškilmės 
ir bankietas rengiamas sek
madienį, mgpiūčio 1 d.

i Jaunimas, draug su seil
ius savo mylimam klebonui i

i

t?

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

laibai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PE0P1ES CLOAK and BR1DAL SHOP 
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588 

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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
k
I

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

B
<

■'.g?.'

oMONUMENT CO. I
| fflARGUTiJ'

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

pirkome už kelias dešimtis 
tūkstančių karo bonų, kad 
pagreitinti ašies sutriuški
nimą ir mūsų brangios tė
vynės Lietuvos išlaisvinimą

Todėl ir šiemet kviečia
me visus dalyvauti Dariaus- 
Girėno žuvimo 10 metų su
kaktuvių minėjime.

I

Reng. Komisija

su-

Gi-

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

savo
lai-

i
Lietuviškas 
Žydukas

”extr a7Txtr aT
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Musų pastatytas
TĘVASIS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

NULIUDIMO

Visi atsimename tą tra- 
gingą lietuvių tautai dieną, 
kai 1933 m. liepos mėnesio 
17 dieną S. Darius ir S. Gi
rėnas nugalėję Atlantą, su
tiko iki šiol neišaiškintą 
mirtį Soldino girioje. Juodu 
troško, kad jų tėvų žemės 
vardas LIETUVA skambėtų 
po visą pasaulį. Kaip seno

sios Lietuvos narsieji kar
žygiai atmušdami dažnus 
kryžiuočių puolimus' pasau
liui skelbė apie lietuvio pa
jėgumą ir narsumą, taip Da
rius ir Girėnas savo žygiu 
ryžosi pasauliui parodyti, 
kad lietuvių tautos sūnūs 
ir šiais amžiais yra dvasios 
galiūnai.

Minėdami šias liūdnas
kaktuves mes, lietuviai, pa- 
sisemsim ii Dariaus ir 
rėno testamento naujos drą
sos ir pasiryžimo tautiniams 
darbams. Pernykščiame mi-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

MONARCH LIQL’OR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS «O54

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIK1S

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieaą ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFOENIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), bu Povilu Šaltimieru.

GARY, INDIANA LAIDOTUV1Ų IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 j 

iki 2 vai. popiet. -
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- j 

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

6755 S. Western Avė., Chicago/Ht; |
Telefonas — GROvehill 2242 |

r f <

I M
r.-

I

MA U ŽOLE J AI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

■S-. - $

Jin

Ši Firma Virš 50 Metų 
T<w Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDHTONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

i JOHN W. PACHANKIS
"J —THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Mtmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOVVN IN ROCKVVOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKĄ ŽIEMOJE — PALUKO VfiSUMA 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- 
VVARE REIKMENŲ.

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

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
•NO DRIP” ------- “NO DRIP”

$1.90 už Galionų — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blėdės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro įt
rauktini-— Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

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

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLYD.
N. W. Corner 55th and Statė Streets

VISI TELEFONAI . ATLANTIC 4290
P

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-88

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 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNLA AVE. Phone LAFAYETTE 8572

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

Telephone YARDS 1419

/ /
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
' laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

* —1 ■ ........

PASIŽYMĖJĘS 
LIETUVIS

Lietuvis kariuomeneje baigė fotografų 
mokyklą

T

Jonas Auksutis

v 
išvyko gruodžio 21 d. 1942 
metais. Dar būdamas namie 
turėjo patraukimą prie foto
grafo darbų. Pabuvojęs ke
liose kempėse įstojo į foto
grafų mokyklą ir ją baigė 
gegužės 22 d. šiais metais, 
gaudamas diplomą fotogra
fo laboratorijos techniko.

Dabar yra Clovis kempė
je New Mexico, kur atlieka 
įvairius pasiruošimus.

Jono tėvelis mirė 1925 m., 
o jo motina Agnės Auksu- 
tienė gyvena 3438 S. Lowe 
Avė. Kiek tik turėdama at
liekamo laiko nuo darbo 
dirbtuvėje uoliai dirba ka
talikiškose organizacijose. 
Eina pirmininkės pareigas. 
Net dviejų draugijų yra pir
mininkė: Šv. Onos Draugi

jos ir Šv. Pranciškaus Rėmė-

Jonas Auksutis gimė Či
kagoje lapkričio 14 d. 1912 
metais. Pradžios mokyklą 
baigė Šv. Jurgio parapijoje, 
Bridgeporte. Pabaigęs Til- 
den hig^h school dirbo įvai
riose įmonėse, o paskutiniu 
laiku dirba plieno liejykloje 
So. Chicago.

Priklausė prie Šv. Jurgio 
parapijos choro ir Holy 
Name Society. Į kariuomenę [jų Dr-jos, Bridgeporte.

V______________________________
Pereitą trečiadienį gauta 

žinia, jog lietuvis lt. Victor 
A. Juška, 1801 So. 50th avė., 
Cicero, gavo pasižymėjimo 
ženklą Oak Leaf Cluster vie
toje antrojo oro medalio dėl 
orinio transporto darbų 
New Guinea.

Lt. Victor Juška pirmiau 
buvo apdovanotas už pasi
žymėjimą kovose Dist- 
inguished Flying Cross ir 
oro medaliu.

Lt. V. Juška vasario 6 die
ną dalyvavo kovoje su japo
nų zero lėktuvais, kurie ata
kavo sąjungininkų transpor
to lėktuvus ir buvo atlikęs 

; 50 misijų. Už tai jis pirmiau 
buvo apdovanotas DFC 
ženklu.

Pavogė $1,000 iš kavos puoduko
TRYS MERGAITĖS SUIMTOS DĖVINČIOS VYRIŠKUS 

RŪBUS, KAI PAAIŠKĖJO VAGYSTĖ

NEŠIOJO VYRIŠKUS 
RŪBUS

Policija pareiškė, kad Miss 
Karr, Miss Wright ir Miss j 
Nelscn nešiojo vyriškus rū
bus, kai jos buvo areštuo
tos ir norėjo, kad jos būtų 
vadinamos pirmais vyriškais) 
vardais.

Miss Karr, veikdama pa
gal William instrukcijas, 
slėpės už piano iki buvo už
darytas tavernas pereito 
trečiadienio rytą.

Miss Karr pareiškė, jog 
apie pusvalindį vėliau Ge
orge Sturm paėmė $2,087 iš 
kavos puoduko, kur jie bu
vo paslėpti, ir paskui nuėjo 
į jos kambarį, kur pinigai 
buvo suskaityti.

Miss Karr pareiškė, kad 
ji gavusi $270 išėjo su “Lef
ty” Nelson. Policija rado 
$100 pas ją ir $170 pas Miss 
Wright, kuriai Miss Karr 
davė pasaugoti.

George Sturm buvo areš
tuotas Paddock klube, 2827 
Broadway, ir pas jį rasta 
$1,431.

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį buvo sulaikyta 
keturios moterys ir du vy
rai, kai paaiškėjo $2,000 va
gystė taverne, 1900 Wol- 
fram. Policija sako, jog jų 
byloje yra susimaišę mora
liniai ir kriminaliniai klausi
mai.
TURI STOTI Į TEISMĄ

George Sturm, 42 metų. 
3820 Gladys, ir Miss Marga- 
ret (Mike) Karr, 18 metų. 
15 E. Delavvare, turi stoti 
šiandien į Felony teismą va
gystės byloj. Wil’iam Sturm, 
424 S. Austin, George brolis, 
sulaikytas kaipo padėjėjas.

Taip pat sulaikyta Miss 
Margaret (Lee) jVright, 20 
metų, Miss Grace (Lefty) 
Nelson, 20 metų, ir Mrs. Ja- 
ckie Sullivan, 18 metų, ku
rios gyvena pas Miss Karr.

Capt. Russel Corcoran, 
Sheffield avė. stoties, pa
reiškė, kad tos moteriškos 
kaltinamos dėl netvarkingo 
elgesio “todėl, kad aplinky
bės tai rodo, kur jos gyve
no”.

I

Peorijos lakūnas perkando virvę ir 
išgelbėjo savo ir dviejų gyvybes

Wal!etta, Malta. — Libe- Lennhausen, iš Peoria, 
rator lėktuvo šeši įgulos na- Lennhausen perkando su 

..................... - - .riai bombardavo Lecce, Ita
lijoje. Jų lėktuvas turėjo 
nusileisti į jūras. Įgulos na
riai buvo išgelbėti britų mi
nų sėjiko, kuris liepos 5 die
ną juos atgabeno į Maltą ir 
jie yra gydomi nuo mažų 
susižeidimų. Jų lėktuvas tu
rėjo nusileisti į jūras po to, 
kai Messerschmitt sužalojo 
jų lėktuvą.

Mažiausia trys lakūnai 
buvo išgelbėti dėl greito 
galvojimo ir tvirtų dantų 
lėktuvo co-pilot Lt. Robert

ATSISAKĖ KARIAUTI
' W ■

Acme photo

John Jack Irskens, 33 metų (kairėje), ir Robert Bresky, 
32 metų amžiaus, vokiečiai priėmę Jungt. Amerikos Val
stybių pilietybę buvo pašaukti į kariuomenę. Jie buve 
Fort Sheridan, III. Jie atsisakė kariauti prieš ašį. Tiem 
dviem vokiečiam Chicagos federaliniame teisme buvo at
imta šios šalies pilietybė.

Katalikai turi būti veiklesni ir uolesni
1 Kristus buvo vienintelis 
vadas, kuris savo gyvenime 
vykdė tai, ką Jisai žmonėms 
skelbė. Tai pasakė vienas 
žydų rabinas, anot Kun. 
Lord.

12,000,000 galonų 
vertės rasta gazolino 
kuponų

Indianapolis, Ind. — Be- 
simaudydami vaikai upėje, 
netoli Veedersburg, rado ga
zolino racionavimo knyge
les, kurios turi 12 milijonų i 
galonų vertės.

Sakoma, kad daugiausia 
knygelės turi “T’ kuponus, 
išėmus keletą “R” kuponų. 
Kuponai buvo rasti pereitą 
pirmadienį besimaudančių 
vaikų.

Manoma, kad gazolino ku- 
, ponai buvo pavogti, kai jie 
buvo gabenami iš Washing- 

, ton į Dalias, Tex., Kainų ad
ministracijos sandėlį. Daug 
kuponų A, B ir C buvo pa
imta tuo laiku ir tie kupo- 

I nai naudojami juodoje rin
koje, — pareiškė James 
Strickland, Indianapolis dis- 
trikto kainų administracijos 
direktorius.

Vedamas tardymas.

Savo paskaitoje apie So
cialinę Išganytojo Dvasią 
Kun. Lord pabrėžė, kad 
šiandien pasaulyje mažai 
vadų ir šiaip jau žmonių lai
kosi tų gyvenimo dėsnių, 
kuriuos kitiems skelbia. Šie 
žmonės kitiems prikaišioja 
blogus darbus, bet patys sa
vo kalčių nenori matyti.

Prieš akis jis mums stato 
Kristaus pavyzdį, Kuris 

[ pats įgyvendino visa, ką 
skelbė žmonėms.

Savo kalboje Kun. Lord 
pranešė, kad būtų daug nau
dingiau suvartoti bent ma
žą dalelę tų pinigų, kuriuos

I

RACIONAVIMO 
KALENDORIUS

Sekmadienis. — Įsigaliojo 
raudonos R stampos.

Liepos 21 diena. — Pa
skutinė diena naudoti štam
pas No. 6, A knygelėje ir 
baigiasi stamp No. 21 galio
jimas, ši stampa gera vie
nam svarui kavos.

Liepos 31 diena. — Bai
giasi data dėl P, Q, R ir S 
serijos raudonųjų štampų.

Rugpiučio 7 diena. — Bai
giasi data dėl N, P ir Q se
rijos mėlynųjų štampų.

Rugpiučio 15 diena. — Pa
skutinė galiojanti diena dėl 
stamp No. 14, gera pen
kiems svarams cukraus.

I
X Kapelionas A.

Švedas, MIC., gautomis ži
niomis pakeltas į kapitono 
laipsnį, šiuo metu jis ran
dasi kur nors Pacifiko sa
lose.

X Liet. Vyčių dienos ko
misija praeitą trečiadienį 
Darius-Girėnas salėje buvo 
suruošus kuklias pagerbtu- 
ves pikniko darbininkams- 
ėms pagerbti. Visi buvo pa
tenkinti tekiu komisijos ges
tu.

Įdomus koncertas

sociali- 
pašalin-

sąlygos,
nepasitenkinimas

išleidžiame karams, 
niam neteisingumui 
ti iš musų tarpo.

Blogos gyvenimo 
bedarbė,
pagimdo klaidingų mokslų 
perus, kurie užnuodija žmo
nių protus, užliūliuoja jų 
širdis, atitolina juos nuo 
Dievo, nuo viso to, kas gy
venime yra gera, gražu, do
ra.

j
Kun. Lord ragina katali

kus uoliau veikti socialinėje 
srityje, nes nuo to priklau
so visa Bažnyčios ateitis. 
Socialinius neteisingumus 
pašalinę laimėsime Kristui 
daug naujų sielų.

Taip kalbėjo Kun. Lord 
katalikiškojo veikimo kur
suose, kurie vyksta šią sa
vaitę Chicagoje, Morrison 
viešbutyje. —Ten Buvęs.

Lincoln Parke šiandien 
(liepos 9d.), 8:30 vai. va
kare, įvyks koncertas, kurį 
rengia Civilinės apsaugos 
ofisas, kurio tvarkytoju yra 
majoras Edward J. Kelly.

Į koncertą atvykusiems 
nereikia mokėti pinigų, gali
te be pinigų pasiklausyti 
gražios muzikos. Šiame kon
certe bus išpildyta ir kan
tata.

Panašios rūšies koncertai 
įvyko pereitą antradienį ir 
trečiadienį. Tų koncertų tik
slas. kad žmonės turėtų pro
gos nors valandą pamiršti 
įvairius rūpesčius ir atgai
vinti juos dvasioje, nes gera 
nuotaika yra pagrindu lai
mėti karą.

I

motinai 
neužilgo

Sena moteris tikisi atgauti regėjimą
Nubausta gengė

Chicago, 111. — Pereitą 
trečiadienį teisėjas Donald 
S. McKinlay, kriminalinia
me teisme, nubaudė kalėji
mu penkis gengės narius, 
jaunus kriminalistus, už plė
šikavimą. , šeštasis už savo 
prasikaltimus gavo du me
tus bandymo, pirmus šešis 
mėnesius turės pabūti kaun- 
tės kalėjime.

Platinkite “Draugą”.

I

Chicago. — “Dar neatga
vau savo regėjimo, bet ti
kiuos, kad Dievas išklausys 
mūsų maldas”. Taip sako 
Mrs. Margaret Moylan, 77 
metų amžiaus moteris iš 
Bayard, Ia. Ji buvo atvyku
si į Marijos Skausmų Moti
nos šventovę (Shrine of Our 
Sorrovvful Mother) Chicago
je;

Prieš 6 metus Mrs. Moy
lan regėjimą nustojo. Dabar 
ji tegali atskirti tik tamsą 
nuo šviesos. Trys operaci
jos atitaisyti jos regėjimą 

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

kad per
įgytas 
Skaus-

Chica-

III. 
sa

vo dantimis virvę, kuri lai
kė guminę valtelę pririštą 
prie lėktuvo. Kai co-pilotas 
perkando virvę, tada valte
lė atsileido nuo lėktuvo. Pa
skui jis įtraukė Lt. 
Garett, iš Tresno, 
Lt. Carl Johnson, 
Angeles, Cal., kurie 
sąmonės, į valtelę.

Taigi lėktuvo co-pilot su
manumas ir tvirti dantys 
išgelbėjo jo ir dar dviejų la
kūnų gyvybes.

Wilmer 
Cal., ir 
iš Los 
buvo be

GERKIT TIK 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 Alus yra pagamintas 1S importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOBOF 

Ambrosia & Hecfar 
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

nepasisekė.
Mrs. Moylan su savo vy

ru Jonu, 81 m., girdėjo apie 
nepaprastas malones 
amžinoj novenoj prie 
mų Motinos.

Todėl jie atvyko į
go. Nuo 6 vai.’ ryto iki 10 
vai. vakare jiedu atliko apie 
18 novenos pratybų. Kiek
viena pratyba tęsiasi apie 
valandą. Abu meldėsi, kad 
Mrs. Moylan atgautų regė
jimą. Kiekviename lavinime 
Tėvai Servitai novenos ve->
dėjai, prašė tikinčiųjų mels
tis ta pačia intencija.

“Niekuomet neužmiršime 
pamaldų grožio ir mums su
teikto besimeldžiančiųjų ti
kinčiųjų suraminimo”, taip 
pasakė Mrs. Moylan kun. 
Terrance A. Seery, O. S. M., 
novenos vyriausiajam vedė
jui.

i

Šimelis
vieši

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., Mariar.apolio kolegijos 
rektorius: kun. A. Sandys, 
MIC., “Laivo’’ red.; ir ke
letas brolių-marijonų šiomis 
dienomis yra rekolekcijose 
Marijos Kalnelių seminari
joj-

X V. Jodelis, 3243 W. 
Fulton Blvd., šiomis dieno
mis grįžo iš Los Angeles, 
Calif., kur buvo nuvykęs a- 
tostogų proga. Parvežė glė
bius sveikinimų čikagie- 
čiams nuo prelato J. Macie 
jausko.

X Vestsaid ietis Dačiola, 
kuris, kaip neseniai rašyta, 
buvo Afrikoj sužeistas, jau 
savo ranka parašė 
laišką, kad tikisi 
parvykti name.

X Baltramiejus
su žmona ir sūnumi 
pas vestsaidiečius Bartkus. 
Ta proga atlankė ir “Drau
go’’ įstaigą. B. šimelis yra 
ugniagesių New York Cen
trai geležinkelio. Pittsburgh, 
Pa. Yra “Draugo” skaity
tojas.

X Vincas Spiraeskas su 
dukterim Violet išvyko a- 
tostogų į Wisconsino val- 

i stybę. Spirauskai yra žino
mi Brighton Park veikėjai 
parapijoj ir draugijose, taip 
pat neatsisako pasidarbuoti 
ir centralinėms organizaci
joms. V. Spi^auskaitė yra 
buvus L. V. spaustuvės di
rektorė.

X Thomas D. Blažina, šį
met baigęs aukso medaliu 
Morgan Military Academy, 
liepos 1 d. įstojo į West 
Point. Jis taip pat buvo iš
laikęs kvotimus ir į 
Akademiją Annapoly. 
keturis metus Morgan 
Military Academy jis
studentų garbės sąraše. Pa
sižymėjo ne tik moksle, bet 
ir sporte. Jo motina yra lie
tuvė (po tėvais Mockus), 
augus šš. Petro ir Pauliaus 
parapijoj, West Pullman.

X Izabelė Ežerskienė, ad
resu 3364 S. Lituanica Av., 
amžiais nebūtų tikėjusi, kad 
vienų metų sūnus galėtų 
motinai pavojingai akį su
žeisti. Bet tai patyrė ji pa
ti. Skaitant knygą, jos vie
nų metų sūnelis tą knygą 
taip patraukė, kad vieno la
po kraštas įpiovė akies lė
lę. Dabar Ežerskienė jau 
antra saveitė yra stropioj 
gydytojo priežiūroj, nes bi
jomasi, kad, kartais, tą a- 
kim gali netekti regėjimo.

1
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Reikia išmokti 
susivaldyti

Springifeld, III. — Dr. Ro- 
land R. Cross, valstybės 
sveikatos direktorius, liepos 
7 dieną, pareiškė, jog dau
giau’kaip 50 procentų asme
nų serga venerinėmis ligo
mis, negu visomis kitomis 
didesnėmis suaugusių ligo
mis. &

Gydytojas sako,
pirmus šešis mėnesius 1943 
metais buvo ar yra paliesti 
venerinių ligų 29.466 asme
nys, o kitomis didesnėmis 
ligomis 18,315 asmenų. Tai
gi Illinois valstybėje veneri
nės ligos viršija kitas ligas.

Kova su venerinėmis ligo
mis yra tvarkingas gyveni
mas. Reikia išmokti susival
dyti.

Parašai ant kuponų
Automobilistai po liepos 

21 dienos pradės naudoti 
naują A kuponų knygelę ga
zolinui pirkti. Kuponų savi
ninkai turės pasirašyti ant 
kiekvieno kupono, kad ne
galėtų kitas pasinaudoti 
tais kuponais.

k

DINGĘ KARO 
LAUKE

Washington( D. C. — Ka
ro departamentas liepos 7 
dieną pranešė 113 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardžių, kurie yra 
dingę Europos, Š. Afrikos, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa- 
cifiko apylinkių kovose. Din
gusiųjų skaičiuje yra šeši 
chicagiečiai.

350 rūšių
žuvis minnow šioje šalyje 

turi 350 rūšių. Tai yra di
džiausia šios žuvies šeima.

Jūrų
Per 

Park 
buvo
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