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...“and that government of 
the people, by the people, for
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the people, shall not perish 
rfrom the earth.”
,i —Abraham Lincoln
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LIETUVOJE SLAPT* VEIKI* VYRIAUSIA TARYBA 
Amerikos bomberiai < a-avo Romos miestą 
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Sąjungininkų atakos nelietė Vatikano
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 19.

—Amerikos bomberiai šiandien numetė bombas ant mili- 
tarinių taikinių Romos mieste. Didžiausiuoju tokiu taiki
niu buvo geležinkelių centras Romoje. Sąjungininkų ko
munikatas sakė, kad tas terminas esąs labai svarbus ašiai, 
ypatingai persiuntimui vokiečių kareivių.

Lakūnams buvo ; 
.paliesta katedros, 
čios, paminklai ir 
nės įstaigos.

Ryšium su šiuo pirmuoju 
puolimu Italijos 
sąjungininkų lėktuvai pirm 
atakos išmetė tūkstančius 
lapelių, kuriuose Romos gy
ventojai buvo perspėjami 
apie galimybes, kad fašis
tai patys gali bombuoti šven 
tąsias vietas ir net patį Va
tikaną, ir tada pranešti ka
talikiškam pasauliui, kad tą 
padaro sąjungininkai.

Tie lapeliai ir oficialus 
pranešimas iš Generolo Ei- 
senhower štabo pabrėžė, 
kad visos priemonės naudo
jamos, kad nepalietus isto
rinių paminklų ir pastatų. 
Buvo tačiau priminta, kad 
kai kurie militariniai taiki
niai randasi labai arti tokių 
istoriškų pastatų, ir kad jie 
gali nukentėti nuo artimo 
bombų sprogimo. Lakūnai 
specialiai ruošėsi šitokioms 
atakoms, atmintinai išmok
dami Romos miesto planą. 
Juos mokino asmenys, ku
rie patys gerai pažįsta Ro
mos miestą.

Romos miestas buvo bom- 
buotas dienos metu, kad 
įgyvendinus amerikiečių no
rą neužgauti nemilitannius 
pastatus. Tai misijai buvo

aiškiai pasakyta žiūrėti, kad nebūtų 
bažny- -------------------

kultūri
N

sostinės,

specialiai parinkti visi lakū
nai ir bombų valdytojai.

Italijos žmonėms duotas 
perspėjimas ir bandymas, 
nepaliesti bažnyčias ir ki
tus tikybinius centrus riša-’ 
si su Prezidento Roosevelto 
nesenai Jo Šventenybei Po
piežiui Pijui padarytu pri
žadu neužgauti Vatikaną ir 
kitas katalikų bažnyčios 
nuosavybes Italijoj.

Sąjungininkai tvi r t i n o. 
kad fašistai pastatė kelias 
elektros jėgos stotis, kurie 
yra militariniai taikiniai, 
taip arti tikybinių ir kultū
rinių įstaigų, kad jų drebė
jimas galima jausti net pa
čiam Vatikane.

Sąjungininkų štabo prane 
Šimas sako, kad piimas 
bembavimas nepalietė baž
nyčių. Stefani agentūros 
pranešimas per Romos radio 
sakė, tačiau, kad bažnyčios 
nuosavybė buvusi atakuota. 
Pranešimas sako Šv. Lou- 
renzo Fouri LeMura buvusi 
anglo-saksų bomberių šį ry
tą sunaikinta. Ta 

I randasi netoli nuo 
kelių centro, kurį 
ninkai puolė.

Iš niekur kitur 
raportas apie bazilikos su
naikinimą.

i

bazilika 
geležin- 
sąjungi-

negauta

Piety Afrikos Premjera
PRETORIA, pietų Afri

ka, liepos 19.—New Yorko 
Arkivyskupas Francis J. 
Spellman šiandien aplankė 
Premjerą Jan Christian 
Smuts. Jis čia atvyko lėk
tuvu. Aerodrome Arkivys
kupą susitiko Ąmerikos mi- 
nisteris, apaštališkas dele
gatas ir kiti aukšti dvasiš
kiai.

Orėl 
visus 
gynė-

dabar

SĄJUNGIN1NKŲ š T A- 
BAS šiaurės Afrikoj, liepos 
19. — Amerikos Lightning 
lėktuvai nušovė visus 15 
Junkers-52 vokiečių trans
porto lėktuvus, kuomet už- kia milijonus frankų. Pra
tiko juos virš Tironijos jū
ros.

LONDONAS, liepos 19.— 
Paryžiaus radio šiandien 
pranešė, kad Rouea miestas 
paskendęs liepsnose. Gaisro 
padaryti nuostoliai jau sie-

nešime nebuvo pasakyta to 
gaisro priežastis.

(LKFSB) Mūsų korespondentas praneša iš Londono, 
kad tenai gautos patikrintos žinios, jog Lietuvoje slapta 
veikia Vyriausioji Lietuvos Taryba. Jos įtaka didelė ir 
gili. Ją sudaro visų Lietuvos politinių partijų atstovai. 
Jos dėka sugriuvo okupantų kuriamasis “Lietuvos Legi
onas.” Apie lietuvių slaptai suorganizuotą veikimą Lon
done gauta gausiai medžiagos, apie tai žino anglų vado
vaujantieji asmens ir privačiai yra pareiškę savo pasiten
kinimą, kad lietuviai esą geriausiai susiorganizavę ir su
siklausę. Artimiausiu laiku spaudoje tenka laukti smul
kesnių pranešimų.

PRAŠO NEPRAŠYTI 

DAUGIAU GAZOLINO
PHOENIXVILLE, P a., 

liepos 19.—Arti šio miesto 
šiandien buvo prijungta pa
skutinioji dalis didžiojo 
vamzdžio, kuriuo aliejus bus 
pristatomas iš Texas vals
tybės į Phoenixville.

Aliejaus administratorius 
Harold L. Ickes, kalbėda
mas atidarymo iškilmėse, 
prašė amerikiečių neprašyti 
daugiau gazolino šiaip pasi
važinėjimui automobili a i s 
Anot jo. problema užtikri
nimo pakankamai aliejaus 
ir gazolino mūsų kariuome
nėms jau išrišta.

Pramonės sekretoriaus Jes 
se Jonės savo kalboje ts 
proga pranešė, kad ta vam
zdžių sistema kainavusi pen 
kis milijonus mažiau negu 
buvo numatyta, arba $95,- 

*000,000. Buvo manyta, kad 
ta sistema kainuos šimtą 
milijonų dolerių.

PERKRATYS VYRŲ 
ATIDĖJIMŲ PRIEŽASTIS

WASHINGTON, liepos 19. 
—War Manpower komisijos 
pirmininkas Paul V. McNutt 
šiandien pranešė, kad draft 
boardams įsakyta tikrinti 
visus tuos registrant.us, ku
rių tarnavimas kariuomenėj 
buvo atidėtas iš priežasties 
jų darbų. Norima tuo būdu 
sužinoti kiek iš tokių regis- 
trantų ir vėl dirba ne kari
nėse pramonėse.

Dideli mūšiai prie Catania miesto
SĄJUNGININKŲ Š T A---------------------

BAS šiaurės Afrikoj, liepos riuomenėm Catania priemie 
19.—Greit žygiuojančios są- sčiuose, kanadiečiai ir ame- 
jungininkų kariuomenės stu rikiečiai užėmė Piazza Ar- 
mia ašies kariuomenes į merina ir Caltanissetta. Tas 
šiaurrytinį Sicilijos kampą, jų žygis juos privedė iki 10 

mylių nuo svarbios ašies 
pozicijos Enna, centralinėj1 
Sicilijoj. Anglijos aštuntoji 
kariuomenė po Gen. Mcntgj 
mery prasimušė pro stiprų 
opoziciją ant Catania lauka

Pats Catania miestas de
ga po nuolatinių sąjunginin
kų lėktuvų bombardavime 
ir karo laivų apšaudymo __
Sąjungininkų lėktuvai ir ka loj 
ro laivai taipgi atakuoja 
priešų susisiekimo linijas 

i visu rytiniu pakraščiu, ir 
i nuolat puola Messina.

Amerikiečiai suėmė 23,-: 
000 ašies karių nelaisvėn 
Iš viso sąjungininkai suėmė 
su virš 35,000.

Italijos radio šiandien i 
pranešė, kad pakartotinos atgal į šiaurę, 
priešų atakos buvusios at-1 
muštos. Tas pranešimas . _ _ _
taipgi teigė, kad ašies lėk- tiems garnizonams Mundo- 
tuvai bombardavę sąjungi-jje ir Viloje. Pirmieji tokie 
ninku 12,000 tonų aznunici- • jų bandymai Kola įlankoj; 
jos laivą, didįjį krūzerį ii baigėsi nuskandinimu tryli-j 
prekybinį laivą.

Generolas Sir 
Alexander. sąjungininkų pa- ' ninku of<?nsyvo3 pietų Paci- 
skirtas Sicilijos militarinis 
gubernatorius, šiandien pa
skelbė panaikinimą fašistų 
partijos ir visų jų pravestų 
diskriminuojančių įsakymų 
ir įstatymų. Žmonių nuosa
vybių teisės pasiliksiančius

Amerikiečiai ir kanadiečiai 
vanosi pirmyn iš naujai už
imtų miešti}.

Amerikiečiai kitose vieto
se yra tiktai 50 mylių nuo 
Sicilijos šiaurinio krašto, 
kur jiems bus galima per
kirsti didžiausias susisieki
mo linijas tarp Messina ir 
Palermo. Užėmimas Enna 
miesto, pačiam salos vidury, 
perkirstų ašies apsigynimo 
jėgą beveik pusiau.

Sąjungininkai kitose da
lyse varosi pirmyn taip 
greit, kad kanadiečiai viena 
diena užėmė dar-20 mylių 
teritoriją. Raportuose mi
nima, kad italai pasiduoda 
ištisais pulkais. Italai nušo
vė vieną vokiečių generolą, 
kuomet tas pasipriešino ita
lų pasidavimui sąjunginin
kams.

Sąjungininkams ūžė mus 
suvirs trečdalį Sicilijos ir 
gręsiant by kuriuo momen
tu užimti svarbųjį Gerbini 
aerodromą, ašies padėtis iš-

Rusai artinasi prie 

nacių Orei mieste
MASKVA, liepos 19. — 

Rusų kariuomenė jau perė
jo per didžiuosius miškus į 
šiaurryčius nuo Orei, ir da
bar greitai žygiuoja nacių 
Orei įsistiprinimo link. Ru
sai bando kuogreičiausiai 
perkirsti Orel-Bryansk ge
ležinkelį.

Sovietų tankai prasimušė 
toli užpakaly vokiečių lini
jų. Manoma, kad jie tuo bū
du norį apsupti”" patį 
miestą ir sunaikinti 
ten esančius nacius 
jus.

Rusų pranešimu,
einančios didelės orinės ko
vos. Sakoma, kad vokiečiai 
dabar naudoja tūkstančius 
naujų lėktuvų, kuriuos jie 
partraukę iš kitų frontų, iš 
Lenkijos ir iš Prancūzijos. 
Buvo sakoma, tačla-.t, kad 
rusai visvien laiko pirmeny
bę padangėse. Orinėse ko
vose rusai vakar nušovė 58 
vokiečių lėktuvus.

Londono radio praneši
mu, rusai vienoj vietoj pri
ėję iki dešimts mylių nuo 
didžiojo vieškelio ir geležin-i vis daugiau 'prastėjan- 
kelio Bryanske, kuriais na/; Vien tik rytinėj Sicilijos

Nuskandinta daugiau japonų laivų
Dar 13 japonų lėktuvų numušta
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS. Australija, liepos 19. 
I — Pranešama, kad sąjungi
ninkų kariuomenės pradėju
sios didįjį puolimą užėmi
mui Mundos aerodromo. 
Amerikos karo laivai apga
dino tris, ir gal nuskandino 
ketvirtą, japonų karo lai
vus, kurie bandė priplaukti 
ir padėti užpultiems 
nams Naujos Gvinėjos sa- 

, oje.
Amerikos karo laivai šeš

tadieny ir vakar užtiko dvi 
japonų laivų flotilas beplau
kiančias į pietus šiaurvaka
riniu Kolombangara salos 
pakraščiu. Amerikiečių lai
vams pradėjus į juos šaudy
ti, japonų Laivai apsigręžė 
ir kuogreičiausiai plaukė

lomonuose. Jų bombos ten 
nuskandino vieną japonų 
transporto laivą ir sužalojo 
du destrojerius ir kitą tran
sporto laivą, ši apylinkė nuo 
lat sąjungininkų atakuoja
ma, kad užtikrinus, jog ja
ponai ta baze nebegalėtų 
naudotis pristatymui pagal
bos apsuptiems japonams

japo- centr alinėse Solomono salo
se.

i

I

ciai siunčia didesnę dalį sa
vo kariuomenės ir medžia
gos Orei frontan. Anot to 
pranešimo, rusai jau ir da
bar apšaudo tuos vokiečių 
traukinius.

Vokiečių radio raportai 
sako, kad rusų atakos daro
mos 600 mylių frontu. Pri
pažįstama, kad rusai vieto
mis prasilaužę pro vokiečių 
linijas Kuban apylinkėj, 
prie Mius ir Donets upių, ir 
arti Taganrodo.

Antras vokiečių radio pra 
nešimas sakė, kad didžiau
sios tankų kovos, kokios 
dar yra kada buvusios, da
bar eina arti Belgorod, 165 
mylias į pietus nuo Orei.

Suomių ir vokiečių šalti-

pusėj, pakelyje į Messina. 
ašies kariuomenės dar rodo 
pasiryžimą kiek tik galima 
priešintis.

Žymieji frontai dabar iš
rodo šitaip: anglai ir kana
diečiai kovoja su ašies ka- tos pačios.

14,000 kiniečiu pabė- į 
jo nuo japonu Burnoj

ČHUNGKING. Kinija, 
liepos 19.—Vyriausybė va- 
car dieną pranešė, kad maž1 
iaug 14,000 kiniečių, kurie i niai taipgi pranešė apie ki- 
inksčiau gyveno Burmoje tus rusų puolimus prie Ka- 
>abėgo iš Burmos ir grįžo 
Kiniją. Įvairūs pavojai nei 

alkis nei kiti sunkumai ne
sustabdo kiniečių grįžimą į 
savo tėvynę.

relijos, Leningrado Ir Hmen 
ežero frontų. Tie puolimai 
manoma nurodo pradžią di
delės ofensyvos tuose fron
tuose.

Antroj atakoj ant Buin- 
Faisi vakar rytą, sąjungi
ninkai nušovė dar 13 japo
nų lėktuvų. Tad per dvi die
nas jie sunaikino 62 japonų 
lėktuvus.

Sąjungininkų bomber i a i 
ir toliau atakavo Munda. 
numesdami 44 tonus bombų 
ant japonų pozicijų aplink 
Munda ir Lambeti.

Dvi laivų kovos.
Amerikos karo laivai pir

miausiai užtiko tris priešo 
destrojerius prie Kolomban- 
gara salos. Manoma, kad 
vieną jų nuskandino, kitus 
du apdaužė. Tai buvo šeš
tadienio naktį.

Japonų lėktuvai tuomet 
atakavo amerikiečių laivus, 
bet buvo apsiginta ir vienas 
jų nušautas.

Anksti vakar rytą leng
vieji Amerikos karo laivai 
užtiko šešis japonų destro
jerius vakarų 
ra salos pusėj, 
gavo torpeda, 
sakoma priešo 
gręžę bėgo.

Tuo pat laiku sąjunginin
kų lėktuvai atakavo Kahili 
aerodromą, kad nedavus ja
ponų lėktuvams progos pa
kilti ir priešintis sąjungi
ninkų ofensyvai.

Nuo pradžios sąjunginin
kų ofensyvos. mūsų karo 
laivai ir lėktuvai nuskandi
no tarpe 27 ir 30 japonų 
laivų, daugiausiai karo lai
vų. ir nušovė ir sunaikino 
297

i

Japonai matomai ir vėl 
bandė pagelbėti savo apsup-

— w

kos japcnų laivų. Tai buvo 
Harold • pirmose savaitėse eąjungi-

Okininkai pradėjo 

siusti kornus į rinką
WASHINGTON, liepos 19. 

—Komai, kuriuos ūkininkai 
laikė sandėliuose dėl to. kad 
jie skaitė nustatytą jiems 
kainą permaža, jau pradėjo 
vis daugiau ir daugiau būti w 
siunčiama į rinkas. Ūkinin
kai tai daro pasiremdami 
nauja vyriausybės sutarti
mi, kuria žadama ūkinin
kams sumokėti skirtumą 
kainos, jeigu iki šių metų 
spalių 31 d. būtų pakelta 
nustatyta kornams kaina.

Savo laiku buvo bandyta 
pakelti komų kainą nuo 

tuvai yra virš Vokietijos. Į $1.07 iki $1.4o už bušelį.

Anglai bombuoja nacių 
laivus ir aerodromus

LONDONAS, liepos 19 — 
Tęsdami atakas ant naciv 
įsistiprinimų okupuot u o s c 
kraštuose, Anglijos bombe- 
riai vakar naktį atakavę 
nacių aerodromą Abbeville 
šiaurinėj Prancūzijoj.

Pakraščių sargybos lėk
tuvai atakavo nacių konvo
jų prie Den Helder, Olandi
jos, ir apgadino du vokiečių 
laivus.

DNB radio stotis Ber
lyne 1:30 vai. ryte sustojo 
transliavus dėl “techniškų 
priežasčių," kas reiškia lėk-

! fike.
SparĄSa japonus Mundoje.

Raportai iš Mundos apy
linkės praneša, kad ameri
kiečiai, iš lėto užėmę pozi
cijas aplink Munda aerodro
mą, dabar jau pradėjo galu
tiną puolimą ant japonų 
Lambeti apsigynimo punk
te, apie mylią į pietryčius 

1 nuo paties aerodromo Jiems 
padeda bomberiai ir torpe
diniai lėktuvai.

Daug sąjungininkų bom 
bėrių iš naujo atakavo Buir 
-Faisi apylinkę, šiaurės So

I

Kolombanga- 
Vieną jų už- 
Komunikate 

laivai apsi-

Davė darbininkams 5 

centų algų pakėlimu
BLOOMINGTON, III., lie 

pos 19.—Karo darbo taryba 
šiandien išpildė American 
Foundry and Furnace kom
panijos ir Intemational As- 
sociation of Machinists 
kuopos prašymą. Ir davė 
leidimą toj dirbtuvėj pakel
ti algas 5 centus valandai.

priešo lėktuvų.

ORAS
šilta. Iš ryto gali būti 

lietaus.
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Sekmadienis — liepos 25 

diena — jau čia pat. Varg-y 
cfiemią Šešerų Gildo per dau
giau pora mėnesių intensy- 
VatfB darbo, būtent platini- 
me dovanų knygučių tikie- 
tų, rftikime šiaip aukų pa- 
efengimui pikniko lėšų, daug 
ką padarė. Iš anksto gali-Į 
nfa tikėtis, jei tik Dievas 
auteikš gražią ir giedrią die
ną, gildos narių, prietešlių 
ir šiaip draugų suvažiuos 
daug ir parems gražų tiks
lą, nes šio pikniko pelnas 
eina Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės Marijos Seserų ‘ 
vienuolijai.

Užtat, malonūs gildos 
riai bei narės ir šiaip 
rieji seserų prieteliai, 
rie turite paėmę laimėjimo 
knygutes platinimui, užpil
dykite kaip galima greičiau; 
ir grąžinkite tiems, iš ku
rių esate paėmę dėlei leng- 
Vefenio ir skubesnio pasi- 
tvarkymo, kad nereikėtų 
pikniko dieną su jomis varg
ti.

bių Chicagos apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks

Penki lietuviai
įšventinti subdiskonais liepos 21 dieną 7:30 valan

dą vakare, Aušros Vartų 
TT. Marijonų seminarijos parapijos salėje. Valdyba pa 

koplyčioje penki klierikai: 
Juozas Augūnas. Albinas 
Šeputa, Jenas Petrauskas. 
Albinas Gurklys ir Pranas 
Bulovą, buvo įšventinti sub- 
diakonais.

geidauja, kad kuo daugiau
sia kolonijų atstovų 
vau tų, tartis svarbiais 
Simais.

B. Jafcštaite, apskr.

daly- 
klau-

rašt.
I

na- 
ge- 
ku-

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus mitingas įvyks liepos 
20 d. po šv. Onos uovenos. 
Šv. Kryžiaus parap. svetai

Šventinimo apeigas atliko 
Jo Ekscelencija vyskupas 
William D. O’Brien. Jam a- 
sistavo kunigai marijonai: 
Mačiulionis ir Jančius. Ce
remonijas vedė vyskupo ka- nė j. Visi nariai malonėkite 
pelienas kun. Reed. Semina- 
rijon atsilankė nemažai sve
čių, kurių tarpe buvo sve
čias iš tolimųjų rytų — kun. 
Juozas Petrauskas, brolis 
subdiakono Petrausko.

atsilankyti ir n a a jų narių 
atsivesti. Valdyba

Jei 
geros 
mete 
“bingo 
te tai, 
dėkingi.

kas iš narių ar šiaip 
valios žmonių galėtu- 
suteikti^kekią dovaną 
” žaidimui, padaryki- 

būsime jums giliai

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 21 skyr. valdyba širdin
gai dėkoja šeimininkėms, ku 
rios dirbo virtuvėj per T. M. 
Bendradarbių centre pikni
ką liepos 11 d.: prie stalų 
patarnautojoms, aukoto- 
joms. ypatingai biznieriams, 
būtent Berną dišiui, Miliaus
kams, 
kams, Čemauskui ir visiems 
kurie kokiu ners būdu pri
sidėjo. Valdyba

I

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. mėnesi
nis mitingas įvyks liepcs 20 
d., po pamaldų parapijos sa
lėj. Kurios narės turite do
vanų knygutes, malonėkite 
grąžinti. Malonėkite visi na
riai atsilankyti ir naujų na
rių atsives! i. Valdyba

~ /
Waterbury, Conn. — Lie

tuvių komitetas dėl Ameri
kos apsigynimo, rengia mais 
to gaminimo demonstraciją, 
vadovaujant Wa t e r b u r y 
Nutrition Council, įvyks 
penktadienį liepos (July) 23 
d., 48 Green gatves svetai
nėj. Prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga visiems už dyką. Da
bar, kada matosi bus trū
kumai maisto ateinančią žie
mą, Nutrition Council susi
rūpino nurodyti šeiminin
kėms, kaip galima iš anks
to prisirengti, reiškia, pri
sidėti maisto į kenus, kaip 
tai daržovių fruktų ir tam 
panašiai. Tuo tikslu yra ren
giamos šios demonstracijos 
Kviečiama kiekviena, atei
kite, nieko nekainuos ir, pil
nai tikiu, kad jūsų laikas 
ten praleistas išeis jums į 
didelę naudą. L. D. Council

— Bir
želio 26 d. čia buvo graži 
ir gausinga vestuvių puo;a. 
Jonas Meškis vedė Marijoną 
Prakaitis. Kadangi abu čia 
gerai žinomi ir turi daug 
biznio draugų, todėl į vestu
ves atvyko dsugiau negu ke
turi šimtai asmenų.

Meškiai yra seni dienraš
čio “Draugo” skaitytojai.

Jaunavedžiams linkime lai 
mingiausių ilgų metų!

J. J. Aukškalnis, koresp

I
I

Pirkite U. S. Karo Bonus

Gali tekti raciormoti 
pieną

Manoma, kad ateityje ga
li tekti racionuoti skystas 
pienas.

Kainų administracijos ofi
sas pareiškė, jog kiaušinių 
Amerikos rinkoje yra pakan
kamai. Nenumatoma kiauši
nių trūkumo ateityje.

Kol kas pieno yra užtekti
nai. Bet ateityje gali tekti 
kai kuriose vietose pieno 
kiekį apriboti (racionuoti), 
kad visi galėtų gauti pieną.

----- - K
Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje |

l

Platink Įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

DR. VAITUSH, OPT.

extra?extraT
Marijonų Bendra dubių 8 

skyr. svarbus susirinkimas 
įvyks liepos 20 d., po nove- 
nos parapijos svetainėj. Ma
lonėkite atsivesti naujų na
rių. Valdyba

Kadangi darbas eina prie 
galo, užtat iš anksto malo
nėkite ateinantį sekmadienį, 
liepos 25 dieną paskirti šiam 
piknikui Aušros Vartų pa
rapijas “Rūtos” darže, VVest 
Srdėje. Tai linksma ir vai-! 
šinga vietelė. Prašome! K.
■ .r........................

Permainytas 

vardas ir 

adresas

Putrimui, Brazaus

Meksikos pavadinimas pa
eina nuo žodžio Mexltt, tai 
reiškia senovės actekų “ka

i ro dievas”.
p

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Ką reiškia

Lietuviškas 
Žydukas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQtJOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «0.>4

Telefonas SEEI.EY 8760

)

■/

>J
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Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir iųs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnttore Kompani
jai. Jie FER- 
DERB3 fr pa
darys Ji k»ir 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-

:----- fw4rr- 1aens pašinu- 
irimas vttbkią 
spalvų apdau

— telkia — 
SYKER

PATARNA- 
VTMAS!

— kuris — 
Spėriai tarno ja

Tame!

ŠMOTŲ 
Kainos

AUKŠ
ČIAU

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

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MAI.EYOS TR SIELOMS 

l’OPI ERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS _ BRIŠIAI 
PO PI EI<> ATKARPOM DYKAI

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

L1NIŲ INS'rKVMENTV

PASINAI7DOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTL

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su “cases" — 485.00, 427.50,
445.00 ir 475.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAL 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUlKOS, TENOR BANJOS — 
45.50, 48.50, 412.50 iki 435.00. 
striuniniai basai — 440.00 
4125.00 tr 2150.ee. BASO U2- 
dkngalas — 412.00. tdncL 
LIAI 8MUIK0M8. STRIUNINI 
AM8 BAKAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — 41.50, 44 40, 48.00, .214.00 
ir 4.12-OO. Striūnos dėl vlaų virt 
minėtų Instrumentų. BA3S Ii 
ŠNARE DRUMS — 418.50. 422.50. 
$35.00 ir 450.60. PEDALS, HI- 
BOY3, CYMBOLS, Ir DRUM 
SEAD8 pataisomi Jums palau
žant. MOUTH PIECE vieienu 
urass Ir “reed” instrumentazm 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarina- 
tams. Trlflboms, 8axaphones 1> 
taipgi Smulkoms ir Guitarama.

GOLDSTEIN’S MUSIC SBOP 
•14 MaxweU SL, Chleago

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2315 VVEST KOOSEVELT ROAD

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

P4INTS

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — EEMONJAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŪMOMS 

NTJOftllfCIO RATOMS.

PIua LIBFRAL EARNIHG5

yfev
Can 
Be 
Sarr*
•f

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

— 48 Metai Beklntago FMarstvteo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tiet, ČALUHET 4118 r<M. M. Mozeris Sec’y. S2S6 80. HALSTED ST.

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

TA VASARIO VALYMO’ LAIKAS— 
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

♦

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akrų 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 ▼. 

i vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 Soūth AsHand Av.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyri” iš priežas
ties spalvų neregėsimu — (color 
bOndness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENIŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

»:

Nebūkit mrpan- 
člotl nerandals 
paklnkltafa Gy
venkit lluoM nuo 
patrūkimo to<foa.

C I A L —
Iškirpkite 6j skelbimą ir paduo

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

IŠMANKŠT1NIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų TreatmmtĄ

NSRA KO GERESNIO L’2

tk’estor of Cuatom Appilanesa for 17 yra

M S. STATĖ, RM. »1O, 8TA. 41M 
BeMy 1S A.M. TU 5; Monu Frl. TU • P M. 

astoMsy Til 1. Humtar 1 te 4.

■ta yra spacfaTIa garinimo bandymas tr 
nebus kttote IklkraSČInoaa. Taipgi. Sla 
paaifilrmaa nebus atkartotas.

t

NĮj

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirmad., Trečiad., PenSitad. Nu-> 10 ryto iki 6 vak 

LH Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
tų šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

TRU-VISION OPTICAL CO1
DR. M. VVEINE, O.D.

DR. S. VVEINE, OJ).

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787
Namų teL PBOapect 1980

Tel YARdi 2245

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį
5—8:30 P. 1L

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL REPubBc 7868
 • *-*a

TeL CANal 0257
Bei. teL: PBOapect 0659

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

Reaidencija: 6600 8a Artesun Ava 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p 

6 Iki 0 vai vakar*

1751 W. 47th Street

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Aidulę Dirbtuvė 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1

Tik vtaaa pora aktų visam gy- 
vsntmul. Saugokit* jas. leisdami 
Megsaminnotl jaa modernttklaust* 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gatl sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vM« akiu juaupim*. ..

Dr. Jobu J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMEl RISTAI 
1801 8a. Ashhmd Aveniu

Kainrito 18-toe
TeieroMMt OAV& ŪMI. CMcagt 

oran V4GASDO8: 
Kasdlea •:>• a. ii. iki •:>• p. m. 

Trečiad. Ir Mtkd. •:•• a. ta. --------------- y J

s
i

TeL YARds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. muš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:80
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

i
Skaniausia duona yra to

ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadimiais 

Valandos: 3 — 8 pomst,

DR. GHARLES SEDAI
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė, 
(2-troe lubos)

TeL ICDviy 2880 Ohicago, Ui 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ntfo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 įsi. rak. 
Nedėuomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofbo Tel.................VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. ir flakm. tik auMtariua.

DR. EMRY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu NeatstKepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir^ 6 iki 9 vai.; 
Penkt, Seštad. 8:30 Ud 9:30 vii. 
fUtrmaAienfafa Dagai imMtarfma.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to.

ir 
tn
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Antradienis, liepos 20, 1943

(šis straipsnis apie Kiniją yra pirmas iš serijų apie 
Jung. Tautas, šiuos straipsnius pagamino Jung. Tautų 
Informacijos Taryba, ir jie bus išleisti svetimų kalbų 
laikraščiams Jung. Valstijose per Office of War 
Information/.

kilometrų 
pastatyta, 
prakirstas 
neša reik-

Kinija, kuri kariauja ii-' 0 giau negu bi kuri iš alijan- 
tų, baigė šeštą metą karo 
liepos 7 d., ir pradėjo sep
tintą. šeštas metas karo bu
vo jai sunkiausias, bet jis 
baigėsi su militare pergale 
Kinijai ir stipriu pasiryži-, 
mu Kinijos žmonių.

“Tai yra kaip paruošimas 
vietos namui, pastatymas to
ri amo, apsodinimas darželio 
nuėmimas javų ir sulaiky
mas didelio gaisro tame na
me, viskas pačiu laiku”, pa
reiškė Kinijos mokslininkas 
iš Chungking neseniai.

Su visais keliais, kurie 
jungė ją su alijantais, už
darytais. apart mažučio or
laivių kelio, Kinija turėjo 
tęsti savo kovą praeitais 

£ metais su mažesne medžia
gine pagalba jos karo pas
tangai nuo pasaulio negru 
kada nors gavo, šis bloka
das, kuris sekė pagrobimą 
Hong Kong per kurią vietą 
daug reikmenų ir milžiniška 
finansinė parama eidavo ka
ro pradžioje, ir nukirtimas 
Eurma kelio po netekimu 
Burma, tikrai suardė ekono
miją šalyje ir infliacijos 
pradžia pasirodė. Ir priver
tė Kinijos žmones dar sun
kiau
karo produkciją namie.

Su............... . ‘
mais
atlaikius priešą net ir su 
militariais pralaimėjimais 
būtų buvę metas progreso. 
Bet ji daug daugiau atliko 
šitame šeštame karu mete 
ir ji vėl parodė savo galybę 
kaipo tauta ir jos pasiryži
mą įveikti ašį.
Karo frontai

Tautoms Kinijoj. Kinija pir
mą kartą turi oro skėtį, sa
kė dr. T. V. Soong, užsienių 
ministras Washingtone. 
Chungking editorialai įrodo, 
kad gavę daugiau lėktuvų, 
kiniečiai išvarytų japonus 
iš bi kokios tvirtovės.
Naminiame fronte

Naminiame fronte, kinie
čių darbas irgi pasunkėjo 
šeštą karo metą. Bet ir čia 
matosi progresas.

Nepaisant milžiniškų šių 
metų sunkumų produkcijoj, Į 
valdžios įstaigos užbaigė 
tarpe 60 ir 80 nuoš. savo 
1942 m. produkcijos prog
ramos. Gazolino produkcija 
ir gaminimas radio priėmi
mo ir siuntimo aparatų irgi 
perviršino savo nustatytą 
normą. Alkoholius, gryna 
soda, ir transformatoriai ir
gi laikėsi ligi 100 nuoš. nor
mos. Produkcija “eaustie 
soda’’, anglies, tungsten, 
švino ir skardo pasiliko tru
putį virš 70 nuoš. Ir tik 
ležis ir plienas puolė 
60 nuoš., arba mažiau, 
produkcijos normos.

Ckėse daugiau maisto
vo auginta kaip pasekmė 
programos pagerintų sėklų 
ir pagerintais ūkininkystės 
būdais, kuriuos valdžia. įvyk 
dė. Laisvos Kinijos ūkės pri
statė 48,064,962 piculs (vie
nas picul lygus 110.23 sva
rų) dhugiau maisto nėgių 
paprastai, ir apie 13,000,000 
piculs virš nustatyto sieki
nio. Keliai ir gelžkeliai vis 
buvo statomi nors ir nebu
vo galima gauti naujos me
džiagos. Apie pusė suplanuo
tos gelžkelių konstrukcijos

ge- 
ligi 
jų

bu-

dirbti kad palaikyti

šiais pridėtais sunku- 
jeigu Kinija tik būtų

KINIJA - SESI METAI KARO £
viršijo savo nustatytą nor
mą kada 1,092 
naujų kelių buvo 
Kelias buvo irgi 
gyvuliams, kurie
menis į Indiją. Ir upių trans
portacija buvo pagerinta su 
įvedimu naujų “junk” lai
velių ir su nauju kanaliza
vimu upių.
Prie politinės demokratijos 

Vienas svarbus dalykas 
karo eigoj Kinijoj yra prog
resas prie politinės demo
kratijos, kuris atsiektas per 
politinę organizaciją ir per 
mokslą. 18 iš kiekvienos 28 
provincijų (kai kurios ran
kose .užpuolikų) įsteigė vi
suomenės politikos tarybas, 
žmonių išrinktas, kurios vė
liau gali pavirsti į valstijų 
legislatūras. Nauja apskri
čių valdžios sistema, pagal 
kurią kiekvienas distriktis 
įsteigia savo politinius ir 
valdiškus skyrius, žmonių 
rinkimų pagrindu, išmoksta 
pradinius žingsnius demo
kratinės procedūros ir rin
kimų, jau įsteigta 21 iš 28 
provincijų. Ir mokyklose de
mokratijos kursai svarbūs. 
Mokyklos laisvoj Kinijoj pa
sidaugino 4,526 praeitais 
metais, mokinių buvo 9,000,- 
000.

Tai ypatingi demokrati
jos nuveikimai, kurie pri
duoda žmonėms ne tik di
desnę atsakomybę veikti

I 
r

Militarės fronte, 
prasidėjo ir baigėsi su lai 
mėjimais Kinijai ir jos ali- 
jantams. Praeitų metų lie
pos 7 d. kiniečiai atakavo 
priešo svarbias pozicijas 
500 kilometrų fronte Che- 
kiang ir Kiangsi. Japonai ką 
tik atsigavę iš smūgio, kurį 
jiems davė Doolittle užpuo
limas. pradėjo kovą gegu
žės mėn., jie apėmė centrinę 
ir vakarų dalis Chekiang, 
su tikslu sunaikinti būsimas 
alijantų oro bazes Kinijoj. 
Per dvejus mėnesius jie pa
ėmė kelis svarbius miestus, 
tarp jų Kinhwa, Lishui ir 
Chuhsien, ir jie laikinai kon
troliavo Chekiang-Kiangsi 
gelžkelį. Bet neilgai japo
nams sekėsi. Kiniečiai atga1 
atėmė daugiau negu desėtk? 
miestų, su aerodromais Chu
hsien ir Lishui ir japonų 
kontrolė gelžkelių linijų per
traukta.

metas

I

Su šių metų liepos 7 d., 
tikime kitos svarbios perga
lės Kinijai. Su pagalba lėk
tuvais iš Jung. Valstijų ar
mijos Kinijoj po vadovystei 
generolo Stillwell, kiniečių 
armija galėjo atstumti ja
ponų užpuolikus nuo Chung
king ir užimti kontrolę tur
tingų ryžių auginimo plotų 
Hupeh ir Hunan. ši perga
lė parodo, kad oro pagalba 
gali “pasukti į gerą’’ Jung.

japonus liepos 7 d., 1937 m. 
po japonų užpuolimo Kini
jos armijos Lukouchiae 
(Marco Polo tiltas) prie Pei- 
ping. Kinija, generalissimo 
Chiang pareiškė tuom laiku, 
priėjo prie galo jos kantry
bės, ir dabar kovos japonų

(Bus daugiau)

AR KAS NORS RADO?

Glue Machine
“DRAUGAS” HELP WANTED 
AD VERTIS IN G DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolpb 9488-9489

DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

Sf

HELP VTANTED — MOTERYS

PAMESTAS — RANKINIS LAIK
RODĖLIS. Vytauto Darže, laike L 1 
Vyčių organizacijos Pikniko. Kas ' 
rado ir malonės sugrąžinti gaus do
vanų. Atsišaukit prie: VALTER 
KLEVINSKAS. 7358 S. Union Avė., 
tel. Aberdeen 6440.

HELP VA.VTED — VYRAI

NORI PIRKTI

Parduokit Savo
Automobilį

Man reikia Automobilių 
KARO DARBININKAMS 

Mokėsiu Cash už vartojamus ka
rus — bile metų ar modelio.

Matykite PAUL NORKUS
1706 W. 47TH STREET 

YARDS 2418

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
moderninis 6 f lėtų namas—Storas ir 
4 gyvenimui kambariai. Taipgi už
pakaly Cottage, 4 kambarių, beis- 
mentas 2-2-2. Įeigos $80.00. Pada
rykit pasiūlymą.

619 W. 18th ST.

šiame kare bet suteiks jiems 
galimybę prisidėti prie įstei
gimo taikos. Šitie atsieki- 
mai duoda Kinijos žmonėms 
po šešių metų dar daugiau 
pasiryžimo prieš nepaliau
jamą Japonijos karo maši
ną.
šeši karo mttai

Pasaulis netikėjo kad Ki
nija tęs kovą ligi 1943 m., 
kada ji ėmė ginklus prieš

I

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. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir kl-Urmo (whole8ale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808*
V _ _

%Z?
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Labai geros rfiMea moterų kailiniai, kaili ūkais paptiožtajs arb* 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE DR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Į

i

^1

Vieny Metu Mirties 
Sukaktuvės

I

AA
SERGT. FELIKSAS 

KATAUSKAS
Jau praėjo vieni metai, kaip 

Sergt. Feliksas Katauskas žuvo 
Indijoje, liepos 21 d., 1942 m. 
Jis gimė Chicagoje, gegužės 30 
d., 1917 m,.

Kariuomenėje jis tarnavo 
Vienus metus ir pusę.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelius, Antaną ir Petronėlę 
Katauskvu.; tris sesėres — Jad
vygą. Ireną, ir Sofiją; ketu- 
rius brolius — Joną. Bronis
lovą. Alfonsą ir Antaną, kuris 
tarnauja U. S. kariuomenėje. 
Paliko taipgi brolienę Kazi
mierą Kionegger, te*ą Marijo
ną Mazeliauskienę ir jos šei
mą. krikšto tėvelius — Joną 
Mazeliauską ir Marijoną Stu- 
kienę, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Visi esate prašome atsilan
kyti į šv. Mišias, kurios bus 
atlaikytos Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, liepos 21 <1.,
8:00 valandą ryte.

Nuliūdę lieka:— Antanas 
Petronėlė Katauskai 
3518 So. Union Avė.

TeL Yaards 0170

ir

Budriko Moderniška Krautuvė

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

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

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

Tel. Caltmei 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kil.. Nedėlios vaka
re — O-ta valanda.

WHFC, 1450 Kil., K et vergo vaka
re — 7-tą valandą.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį.

EDGEWATER BF.ACTT HOTEL
5349 Sheridan Rd.

VYRŲ! VYRŲ!
Truckers ir Stock Handlers. Turi 
būt stiprūs. Amžius neapribotas. 
65c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovūs 
savaitę

BUTLER
223 W.

darbai, 5 dienos 
f

PAPER CO.
Monroe St.

i

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Dirbti cold storage dirbtuvėje. 
Svarbi pramonė. Gera mokestis, 
viršlaikis.

CHICAGO COLD STORAGE 
VVAREHOUSE CO.

1526 S. Statė — Cal. 4340

AVAREHOUSE DARBININKŲ . 
Svarbioj pramonėj. Gera, mokestis. 
5 dienos j savaitę. Kreipkitės prie 
Mr. Barth.
841 W. CERMAK lst Floor

VYRAMS 
100% 

KARO DARBAI
Pri-a Darbų Kaipo: 

TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN — -
CHECKERS 

Ir Prie Kitų
Eepatyrimo Darbų

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

THE HALLICRAFTERS CO.
6540 S. Lavergne

Operatorių
Lankstyti popierinius 

baksus
DIENOS IR NAKTIES DARBAI 

TURI MOKĖTI SUSTATYTI, 
NUSTATYTI, IR PRIŽIŪRĖTI

STAUDE 1 H? INTERNATIONAL 
GLUE MACH1NES

Naujas Air-Conditioned 
Fabrikas

Nuolatinis ir pastovus darbas: 
karo fabrike; daug viršlaikio.

Ace Carton Corp.
5800 W. 51st St. 

TEL. CRAWFORD 0111

Defense Fabrikas 
Tuoja^s

metai pagelbininkų.- truckers, 
be karo prievolės

Sheet _
naktimis šlavėjų.
iki 60 metų amžiaus. Nereikia pri
tyrimo: $33.S0 iki $40.00 už 4S va
landų savaitę.

DOLE RF.FRIGERATTNG
5910 N. Pulaski.

CO.

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

’ VAUGHAN AND BUSHNELL
2114 Carroll Avė.

VYRO
Abelniems fabriko darbams, su pro
ga išmokti amatą; 52 vai.; time and 
half virš 40 vai. apmokėtos atosto
gos. HARVEY METAL

1625 W. 74tn St.

HELP WANTCD — MOTERYS

ARC Welderių
KVALIFIKUOTI PEREITI 

NAVY KVOTIMUS 
MODERNINE DIRBTUVĖ

I

Įsteigtoj kompanijoj kuri dabar 
yra 100% karo pramonėje

War Labor Board 
Patikrinta Mokesties Rata 
Paimkit Douglas Park “L” 

Iki Durų (52nd A ve.) 
'Emnloyment Ofisas Atdaras 

Sekmad., 10 ryto iki 3 pp. 
Kasdien, 8:30 ryto iki 6 vak.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avo. — Cicero, III.

ABELNŲ MACHINISTU
Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje.

C. M. DRINKW|TER & CO.
2323 S. Michigan Avė.

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI 

Patyrimas Nereikalinga.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetic Rubbar)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers
48 iki 60 vai. savaitė. 

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO. 
5750 Roosevclt Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS 
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Titnekeeper's ofisą.
. FDC.EWATFR BEACH HOTEL . 

5349 Sheridan Rd.

FRF.TGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis.
MICHIGAN IVTF.RSTATE MOTOR 

FREIGHT
2801 F.leanor Calumet S1IO

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

MOTERYS
MES JUS IšMOKENSIM

INSPECTION — MAŠINŲ IR ASS- 
EMBLY DARBAI DABAR ATDA
RI SU GERA PRADINE MOKES- 
TIMI IR MOKANT UŽ VIRŠLAIKI 
LAIKĄ IR PUSĘ.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
Atsineškite Pilietybės Įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

MOTERYS
Karo Darbe
PRITYRIMO
reikia pilietybės

Svarbiame
NEREIKIA

Dienos darbas;
priparodymų; algos padidinimas j 
60 dienų; jei dirbate karo darbą 
neatsišaukite.
NUBIAN PAINT & VARNISH CO. 

1856 N. Leclaire Avė.
Berkshire 5103—Mr. Dunlavey

MERGINOS
MOTERYS
Tai Yra

JŪSŲ KARAS
Mūsų Jaunuoliai

FRONTE

Pasitiki

JUMIS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

Malonios darbo sąlygos. Poilsio 
laikotarpiai, bonai. veltui apdrauda 
ir ligoninės priežiūra.

Jei dabar dirbate ,nrie Defense 
darbų, neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crys+al Co.
1841 W. Carroll Ave.i

i

KREIPKITĖS

Svarbių Darbų 
Svarbiuose Karo 

Fabrikuose

10% BONUS AI

NAKTIES DARBAI

DIRBTUVE RANDASI GEROJ 
RESIDENCIJOS VIETOJ

GERA TRANSPORTACIJA

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS
LAIKE MOKINIMO

NAUJI ĮRENGIMAI

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

KALBAM JUMS. . 
MOTERIMS

IR MERGINOMS
STOKIT Į

TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 
KARO DARBŲ NEBUS 

PRIIMTOS.

KOVĄ DABAR! 
Patyrimas Nereikalingas 

SVARBUS KARO DARBAI 
829.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaite, siūlom liberalius 
bonus ir isidirbimo proga. Dieną 
ir naktį šiftai. Šviesios ir links
mos aplinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto liūdijimus dėl prirody
mo pilietybės.

OFISAS ATDARAS KASDIEN
9 ryto iki 6 vak.

PRECISE DEVELOPMENTS CO.
28 N. Loomis St.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

Employment Office 
5219 S. Western Blvd,

VEITERKŲ 
REIKIA

OFISO VALANDOS:
KASDIEN, 8:30 RYTO IKI 5 PP. 
SEKMAD., 9 RYTO IKI 2 PP.

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER 

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

SVARBŪS KARO IR 
PO-KARO DARBAI 

Gera proga merginoms ir moterims, 
vaikinams ir 
PRAMONĖJE 
Lengvi rankoms 
Patyrimas nereikalingas.

1. —
2.
3.
4.
5.
6.

vyrams SVARBIOJE 
su didele atelčia. 

Assembly darbai.

Vieta patogi prie ‘,Loop." 
Malonios darbo sąlygos. 
Pienuoti algos pakėlimai. 
Apmokami šventadieniai. 
Apmokamos atostogos. 
Apmokami poilsio laikotarpiai.

Atsišaukit J

OTARION, INC.
442-448 N. Wells — 6th Floor.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:10 ryto Iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

GERA VIETA DIRBTI

VYRAI IR MOTERYS

Soda Vyrų 
Steam Table Carver 

Virėju 
Porterių

VISOKIŲ RESTARANUI 
PAGELBININKŲ

Pirmos klesos Restarane randasi 
viršminėti darbai. 
Pastovūs Darbai 

Dieną Ir Naktį Šiftai 
Mokestis yra gera 

Uniformos ir Valgis Duodama
MADISON RESTAURANT CO. 

3950 W. MADISON ST.

REIKIA
Veiterkų — counter merginų—vir
tuvas pagelbos — steam table vyrų 
—bus vaikų — pirmos rūšies res
toranas; geros progos pakilti; nuo- 
lotinis darbas; gera alga.

HARDING’S
21 S. WABASH

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

A
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K34 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; 
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DRAUGAS
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Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
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dedamos. i

— < ——. ,
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III 

Under the Act of March 3, 1879.

Ir Lenkiją norima jungti prie Rusijos
“LENKŲ” DIVIZIJA RUSIJOJ

Alexander Werth, The New York Times korespon
dentas Maskvoje, prieš pora dienų pranešė dėmesio 
vertą žinią. Maskvos apylinkėse šis korespondentas 
stebėjęs Rusijoj sudarytos lenkų kariuomenės paradą. 
Lenkų karių divizija pavadinta Tado Kosciuškos var
du. Ši divizija sudaryta protestui prieš gen. Anders, 
kursai atsisakęs kariauti rusų-vokiečių fronte.

Originalinė lenkų kariuomenė, kuri yra Lenkijos vy
riausybės užsienyje žinioje, savo laiku buvo iš Sovie
tų Rusijos išgabenta ir pasiųsta į kitus karo frontus 
prieš Berlyno-Romos ašį.
KAS STOVI DIVIZIJOS UŽPAKALY?

"Lenkų” divizijos Sovietų Rusijoj užpakalyje stovi 
lenkė komunistė Wanda Wasilewska, Maskvoje veikian
čios “lenkų patriotų” sąjungos vadovė, ir pulk. Berling, 
buvęs gen. Ander’s armijos štabo narys.

Wanda Wasilewska yra lenkų “kvizlingas” Rusijoj. 
Jos visa sąjunga iš tokių pat "kvizlingiukų" susidaro.

Ir ką tai, ištikrųjų, reiškia?
Ir klausti nereikia.

Lietuviškojo pasaulio naujienos

Vyriausioji Lietuvos Taryba
SLAPTAS VEIKIMAS LIETUVOJE

Ne iš vieno, bet iš daugelio šaltinių gaunama žinių, 
kad Lietuvos žmonių pasipriešinimas nacių okupacijai 
vis labiau prasiplečia. Kaip visiems yra žinoma, oku
pantai dekretiškais parėdymais uždarė lietuvių ir po
litines ir kultūrines organizacijas, manydami, kad tais 

-savo drastiškais žygiais užsmaugs lietuvių tautinį ir 
kultūrini veikimą.

Tačiau naciai apsivylė.
Lietuviai, trokšdami savo kraštui laisvės Ir nepri

klausomybės, nesėdėjo ir nesėdi rankas sudėję. Uždraus
ta jiems veikti viešai, jie susitelkė į slaptas organiza
cijas, kad lengviau būtų pakelti sunkioji okupacijos 
našta, kač£ kiek galint gintf savo teises ir, svarbiau
sia, kad vesti kovą prieš pavergėjrus ir tuo padėti są
jungininkams greičiau pergalės pasiekti ir greičiau jų 
kraštą — Lietuvą išlaisvinti.
VYRIAUSIOJI VADOVYBĖ •

Suprantama, kad joks veikimas, ar jis bus viešas ar 
slaptas, negali būti sėkmingas be tinkamos vadovybės. 
Mes niekuomet neabejojame apie tai, kad Lietuvos ko
votojai turi savo vadovybę. Štai, kaip matysite pirma
me puslapyje įdėtoj žinioj, Lietuvoje slapta veikia Vy
riausioji Lietuvos Taryba, kuri turi nepaprastai didelę 
įtaką į Lietuvos žmones. Tarybai, kaip ir pridera, pri
klauso visų Lietuvos politinių partijų atstovai.

TARYBOS DARBAI IR JŲ REIKŠMĖ
Taryba jau daug yra nuveikusi krašto ir žmonių ge

rovei. Ji, be abejonės, ir toliau veiks, nepaisydama di
džiausių pavojų, gins žmonių teises ir ves kraštą į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Šios žinios apie tai, kad Lietuvoje ištikrųjų veikia 
Vyriausioji Taryba, yra labai svarbios ir reikšmingos. 
Tuo būdu mums dar yra aiškiau, kad Lietuvos žmonės 
neina į jokius kompromisus su okupantais, kad jie, siek
dami atstatyti šiandien pavergtą nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, yra nepaprastai ryžtingi ir vieningi. 
Šitoks jų nusistatymas, ryžtingumas ir vieningumas ir 
mums, Amerikos lietuviams, turėtų būti ir pavyzdžiu 
ir akstinu. ■ - «

Daugiau svarbių ir įdomių žinių iš Lietuvos gyveni
mo paskelbsime ryt dienos dienraščio laidoje.

MASKVA PLANUOJA “SOVIETINĘ LENKIJĄ”
Wasilewska su visa savo “patriotų” sąjunga, taip 

kaip ir Lietuvos “kvizlingas” Paleckis su visa lietuvių 
tautos išgamų šaika, stovi už sovietinę Lenkiją. Ji 
priešinasi Lenkijos laisvei ir nepriklausomybei ir sie
kia sujungti Lenkiją su Rusija. Jos suorganizuota “len
kų” Kosciuškos divizija bus įrankiu Lenkijos-Rusijos 
sujungimui. Nieks, pagaliau, nežino, kiek toj “lenkų” 
divizijoj yra pačių lenkų.

Prieš keletą mėnesių, kaip gerai atsimename, Mask
va nutraukė diplomatinius santykius su Londone vei
kiančia Lenkijos vyriausybe. Tie santykiai, tiesa, nu
trūko dėl kilusio ginčo apie rastus 10,000 lenkų karių 
lavonus, įtariant, kad juos bolševikai bus išžudę. Bet
tas ryšių nutrūkimas turėjo gilesnį, pagrindą. 
TIKROSIOS feRIZĖS PRIEŽASTYS

Sovietų Rusija nuolat reiškė pretenzijų prieš tas prieš
karinės Lenkijos teritorijas, kurias jie pasigrobė Hitle
riui lamdant Lenkiją. Lenkų vyriausybė čia pasirodė 
nenuolaidi. Stalinas nutraukė santykius, kad turėti 
laisvas rankas siekti visos Lenkijos susovietinimo ir 
prijungimo prie Rusijos. Todėl, tuoj po įvykusios kri
zės. matėm iškylant Wandą Wasilewską,-plačiai prad- 
dėta garsinti jos vadovaujamą “patriotinę” sąjun
gą”, dabar jau ir “Kosciuškos divizija” atsirado.

Kai prieš kiek laiko Maskvoje posėdžiavo Wasilews- 
kos Sąjunga, Stalinas pasiuntė jai sveikinimą, pažadė
damas atstatyti “didelę Lenkiją”. Bet tą Lenkijos di
dumą pasaulis taip suprato — kadangi ji bus sovieti
nė, sujungta su Sovietų Rusija, ji bus didelė, tačiau ne
turės nei laisvės nei nepriklausomybės.

Sovietinės Lenkijos lenkai nenori ir ne dėl tokios 
Lenkijos jos žmonės šiandien kenčia dideles kančias ir 
lieja savo kraują bekovodami prieš žiaurią ir kruviną 
nacių okupaciją.

Seka mūsų veiklą
Birželio mėn. 11 d. “Išeivių Draugo”, leidžiamo Ško

tijoj, laida įdėjo Amerikos Lietuvių Tarybos laišką, 
kuris buvo pasiųstas Didžiosios Britanijos užsienių rei
kalų ministrui Anthony Eden, kai jis šių metų pra
džioj lankėsi Vašingtone.

ŽEMAITIJOS VYS
KUPUI MIRUS

Bernas. Lietuvos Pasiun
tinybė Berne pranešė per 
radio, kad liepos mėnesio 
8 dieną Lietuvoje pasimirė 
Telšių vyskupas Justinas 
Staugaitis.

A. a. vyskupas Staugai
tis ne tik bažnyčios reika
luose, bet ir tautos atgimi
mo dirvoje buvo stambus ar
tojas. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jo daug pasidar
buota tautos labui šalpos ir 
politikos srityje. Jis tapo 
Lietuvos Tarybas nariu ir 
Nepriklausomybės Nutari
mo pasirašytoju. Prieš tap
damas pirmuoju Telšių vys
kupu, jis yra buvęs Lietu
vos Seimo pirmininku. Rau- 

' donosios okupacijos metu 
jam yra tekę daug nuken
tėti.

Naujai supilto kapo aki
vaizdoje išeivijos lietuviai 
lenkia galvas.
LIETUVIŲ MOKYK
LOS BRAZILIJOJ

Sao Paulo. Šiais 1943 me
tais lietuvių mokyklų skai
čius liko tas pats, kaip ir 
pernai, tik su tuo skirtumu, 
kad Seselės J^ancįškietės 
laiko tris mokyklas, q Lie
tuvių Sąjunga tik dvi. Mat, 
sąjunga šiais merais vieną 
mokyklą — Vytauto Didžior 
jo vardo — kuri randasi 
Vila Beloje, Sao Paulo prie
miesty, kartu su pastatu ir 
inventorium, dėlei stokos lė
šų, perleido seselėms Pran- 
ciškietėms. Taip pat, Parque 
das Nacoes (Sao Paulo už
miesty) Maironio vardo mo
kykla, kuri dėl stokos mo
kinių buvo uždaryta 1939 
metais, yra perleista Lietu
vių Sąjungos kunigvi S. Gri
galiūnui, kuris vietos lietu
viams aptarnauti atidarė jo
je bažnytėlę. Š. M. sausio 6 
d. J. E. Sao Paulo arkivys
kupas įsteigė ten parapiją- 
ir minėtą kun. S. Grigaliūną 
paskyrė jos klebonu.

Visos mokyklos tvirtai lai 
komos lietuvių rankose ir 
lietuvių vaikai jomis pride
ramai naudojasi. Tų mokyk
lų išlaikymas yra garbingas

Gedulo apeigose besergan
tį Lietuvos ministrą atsto
vavo ponia Žadeikienė ir p. 
Rajeckas.

Tą pat dieną jiems teko 
dalyvauti kito kaimyno, ge
nerolo Sikorskio Requiem 
apeigose ir pareikšti Lietu
vos užuojautą Lenkijos at
stovui.

PRISIMENA PASKUTI
NES DARIAUS IR GI
RĖNO DIENAS

Washington, D. C. liepos 
15, Dariaus ir Girėno žygio 
dešimtmetis.

Šia proga p. žadeikis, Lie
tuvos įgaliotas ministras 
Washingtone, prisiminė, kad 
jam teko būti liudininku to 
nepaprastai jaudinančio į- 
vykio, kai “Lituanica”, vai
ruojama Dariaus ir Girėno 
liepos 15 d. 1933, saulei te
kant pakilo iš Floyd Bennet 
lauko New Yorke “kad or
laivio išbandyti” gi iš tik
rųjų, kad nugalėti Atlantą 
ir nutūpti Kaune.

Lakūnams kelionėn besi
ruošiant teko ilgokai pa
laukti išskridime progos. 
Kapitonas Darius dažnai už
eidavo į Lietuvos Genera
linį Konsulatą ir kartais pa- 
siskųsdavo, kad Brooklyno 
lietuviai buvo pradėję abe
joti ar skridimas beįvyks. 
Nepaisant moralinio slėgimo 
bei finansinių ir technikinių 
kliūčių, kapitono Dariaus 
pasiryžimas pasiliko kietas, 
kaip plienas. Jis, mat, že
maitis. Panašiai jautėsi ir 
Girėnas.

Skridimo rytui išaušus, 
tik mažas lietuvių būrelis 
tebuvo išskridimo liudinin
kais. Tai buvo gražus ir ne
užmirštinas rytmetys. “Li- 
tuanicos” motorai besišildy- 
dami taip staugė, kad susi
kalbėti nebuvo galima. Ir 
lakūnu ir stebėtoju širdyse 
buvo tik viena abejonė: ar 
įstengs Lituanica pakilti į 
orą su taip sunkiu gazolino 
ir aliejaus kroviniu? Bet 
štai kapitonas imas* už kon
trolės įrankių, akimis ir gal
vos linktelėjimu lyg saky
damas “ iki pas i m a t y m o 
Kaune’ ’. “Lituanica pasilei
do bėgti ilgu pasibėgėjimo

taku, kurio gale upė. Mes 
gi visi tai matydami lyg 
užburti stovėjom be žado ir 
laukėm stebuklo. Stebuklas 
įvyko: Lituanica pakilo ir 
pasuko per Atlantą Lietu
vos link. Tai buvo didelė va
landa: regėjome didvyriško 
žygio pradžią. Atsimenu, ma 
no žmona ilgai akimis ly- 
dėdama ir skepetaite mosi
kuodama pasakė: “Pavo
jaus baimė jiems svetima..’ 
Traginga didvyrių mirtis

Sekančią dieną nuvykęs 
Čikagon, radau ministrą Ba
lutį. konsulą Kalvaitį ir či- 
kagiečių minią belaukian
čius naujienų. Atėjo ir nau- 
jienos: Darius ir Girėnas 
perskrido Atlantą, bet nak
ties audros užklupti, žuvo 
drauge su orlaiviu Soldino 
miške, Prūsuose, netoli lie
tuves žemės. Tos džiaugs
mingos ir skausmo pilnos 
žinios stačiai parlbloškė či- 
ka,giedris ir sukrėtė visą lie
tuvių tautą.

Darius ir Girėnas savo 
skridimą buvo paskyręs jau
nosios Lietuvos garbei. Tas 
jų žygis turėjo ir turės di
delės auklėjamosios reikš
mės lietuviškajam jaunimui. 
Tas jų žygis vaizdžiai ir 
tvirtai sujungė Ameriką su 
Lietuva. Tautos, kurios ga
li išsiauklėti tokių ryžtingų 
sūnų, kaip Darius ir Girė
nas, negali išnykti. Dariaus 
ir Girėno kantrybė, sąžinin
gas kruopštumas besiruo
šiant ir jų heroišką dvasią 
bevykdant yra purius pa
vyzdys kiekvienam iš mūsų 
šiais klaikiais laikais.

L.P.S, 2.

Atjaučia lietuvio 
kompozitoriaus 
nelaimę.

(LKFSB) Ukrainiečių laik 
rastis “Amerika” Ridėjo 
komp. J. Žilevičiaus paveiks
lą ir aprašymą jo sunkios 
nelaimės — sužeidimo. Drau
ge pažymima, kai Žilevičius 
yra ukrainiečių draugu ir ( 
palaiko ryšius su ukrainie
čių kompozitoriais.

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

Keliu respubliką šventės
Šiomis dienomis LKFSB patiekė mūsų spaudai įdo

mių žinelių iš Pietų Amerikos kai kurių respublikų 
gyvenimo. ,

Liepos 18 d. yra Uragvajaus, o liepos 28 d. yra Peru 
valstybinės šventės. Tuos kraštus mes prisimename, 
nes jie yra pavyzdys, kaip kontinente, kur viešpatauja 
kultūrinė tvarka, gali gražiai gyvuoti ir nedidelės val
stybės: Peru turi 7 mil. gyventojų, o Uiagvajus tik 
truputį daugiau kaip 2 mil. Uragvajuje yra nemažai 
ir lietuvių. Net Uragvajaus vicekonsulas Chicagoje yra 
lietuvis, p. Stungevičius.

Liepos 20 d. pripuola Kokim bijos šventė. Tai, kaip ir 
Peru bei Uragvajus — katalikiški Pietų Amerikos kraš
tai. Kolumbija gyventojų turi arti 10 milijonų. Yra 
šiek tiek ir lietuvių. Mosquera miesto saleziečių mo
kykloje dirba lietuvis dijakonas N. Saldukas. Kolum
bijos lietuviai giliai atjaučia Lietuvos vargus ir arti
miausiu laiku rengiasi daryti žygių pas įtakingus as
menis. prašydami, kad užtartų Lietuvos reikalus. Mos- 
quero3 apylinkėse yra apie 20 lietuvių ar iš Lietuvos 
kilusių 'y»a keletas žydų). Ir Kolumbijos liėtuviai per 
Raudonąjį Kryžių gauna iš Lietuvos žineles, kur sie- 
lojamaąį dėl Sibiran ištremtųjų. s

Tuo laišku buvo prašyta Didžiosios Britanijos vy
riausybės, kad ji “bet kuriuose Europos ateities svars
tymuose, tvirtai palaikytų Lietuvos teisę į politinę 
nepriklausomybę ir laisvą tautos vystymąsi, sulyg At
lanto Čarterio principų.”

Tai parodo, kad ir Anglijos bei Škotijos lietuvių vi
suomenė akylai seka Amerikos lietuvių veiklą.

Sumini ir Klaipėdą
Praėjusio sekmadienio “The New York Times Ma

gazine” laidoje įdėjo tokia antrašte straipsnį: “How 
War Came: extracts from the Hull files”. Rašinys yra 
įdomus. Jame suminima nacių agresija į kaimynines 
valstybes taip pat ir Lietuva, pirmiausiai užimant jos 
uostą Klaipėdą. Straipsnis iliustruojamas atvaizdais.

Max Eastmano straipsnį — “To collaborate ncess- 
fully we mušt face the facts about Risčia”, įdėtą 
“Reader's Digest” šio mėnesio laidoje, persispausdi
no Hearsto dienraščiai ir plačiai citavo jį kiti laik
raščiai.

New Yorko arkivyskupas Spellman dar via tebeke
liauja aplink pasaulį. Katalikiškoji ir nekatalikiškoji 
spauda jo kelionės pasekmėmis gėrisi, jį vadindama 
didžiu ir garbingu Amerikos atstovu — geros valios 
ambasadorium.

uždavinys Brazilijos lietu
viams.
LATVIŲ DIPLOMATO 
LAIDOTUVES

h i * 
Vašingtonas. Liepos JO , • 

dieną čia įvyko liūdnos ir 
įspūdingos apeigos: atsisvei 
kinimas su a. a. Liudviku 
Ekiu, buvusiu Latvijos mi- 
nisteriu Lietuvai 1934 me
tais. Dr. Ekis čia staiga pa
simirė liepos 7 d., palikda
mas žmoną ir studentą sū
nų. Ponas Ekis ilgoką laiką 
yra buvęs Latvijos Finansų 
ministeris ir pastaruoju lai
ku buvo finansiniu ir eko
nominiu patarėju prie Lat
vijos Pasiuntinybės. Jis yra 
parašęs keletą vertingų vei
kalų.

Lietuvoje būdamas, jis lai 
mėjo kauniečių draugingu
mą ir Lietuvos Prezidento 
buvo apdovanotas aukšti 
garbės ženklu. Su jo mirti
mi Latvija neteko uolaus 
darbininko, Lietuva neteko 
kaimyno bičiulio.

' DRAUGAS ACME PHOTO

Gen. George S. Patton, kuris vadovauja Sicilijos ko
voms. jauniausioj! jo anūkė Beatriče ToUen turi tiktai 
tris savaites. Paveiksle matome generolo dukterį (deši
nėje) ir generolo žmoną ^kairėje).
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JOHN F. EUDHKIS

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

NARIAI 
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotu vių 
Direktorių 
Asociacijos.

EVANAUSKAS
Phonen YARDS 1138-38

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

k VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. Į

PASKOLOS
DAftOMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖSIMAIS

P. J. RIDIKAS
ED STREET 110 W. IStk 8TBEEI
Mnbou TAKOS 1«U

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 3571

LACHAWICZ IR SŪNUS
2S14 VTEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

PiERCED WITM BULIETS, YET WASHINGfTON ESCAPED 
lAftMED. J&A

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BL0WN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU 
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

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

— Pašaukit dėl Veltui Apkajnavimo — 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. §i maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

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

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

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

Dėl Insulacljos, Plumblng ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Piumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
______ N. W. Oorner 5Sth and Statė Streeta 

VISI TELEFONAI................................... ATLANTIC 4290

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

ba pabrėždami vienuolio pa-1 taus patarimų keliais, 
šaukimo kilnumą ir ragin-■ --------------------
daihi juos Uoliai eiti Kris- Pirkite V. S. Karo Bonus
r*------------ ~

Split by PDF Splitter



6

/

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IULTNOIS Antradienis, liepos 20, 1943

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

Žuvusio kareivio 

metinės

tu prie trijų altorių. Gimi
nės ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti, parodant šiose 
liūdnose sukaktuvėse atjau
timą jo tėvams ir kitiems 
šeimos nariams.

Bilijonai maišelių 
pupelių
Kainų Administracijos ofi- 

sas iš Washington praneša, 
jog Jungt. Amerikos Vals
tybių gyventojai gaus pa
kankamai įvairių rūšių pu
pelių per dvyliką ateinančių

1 

mėnesių. Per minimą laiko
tarpį būsią 22 200 000,000 
maišelių pupelių. Civiliams 
gyventojams numatyta skir
ti 11.300,000,000 maišelių 
pupelių. *

I

Sgt. Feliksas Katauskas
Sgt. Feliksas Katauskas 

yra vienas pirmųjų lietuvių 
kareivių žuvęs Indijoje. Šie
met, liepos 21 dieną, sueina 
metai nuo jo mirties. Rytoj, i 
trečiadienį, 8 vai. ryto, Šv. 
Jurgio bažnyčioje už jo sie
lą bus atgiedotos egzekvijos 
ir atlaikytos šv. mišios kar-

Ap’.e tai pra- 
sekmadienį

jog jų dieta

KARO BEJ^AISVIAI MELDŽIASI Į

: .. ■< -z -
~ ■■■ ;

Vagys pagrobė pečiu
Chicago, 1’1. — Pereitą

sekmadienį vagys įėjo į au
tomobilių sustojimo vietos 
ofisą, 14 str. ir Wabash avė., 
ir pavogė aliejaus pečių $20 
vertės.sieninį laikrodį ir te
lefono dėžutę. Apie tai pra
nešė policijai Raymond Lu
kas, 2674 West 60th str.

Mirė traukinyje
Važiuojant traukiniui 

New Yorką, traukinyje mirė 
55 metų amžiaus moteris, 
pereitą šeštadienį. Kartu su

i

Per 20 minučių amerikietis nudėjo 4 
japonų lėktuvus Rendova kovoje

Nori diiigiau steiko
Clarkia, Idaho. — šešios- 

dešimt keturi Pothach Fo- 
rest. Ine., medžio kirtimo ir 
vežimo nariai nustojo dirbti I 
dėlto, kad negauna užtekti
nai beefsteak. 
nešė pereitą 
kompanija.

Vyrai sako,
susidedanti “perdaug iš žu- ja važiavo ir jos vyras, 
vieš, žemuogių ir aviečių” ir --------------------
neduodanti užtektinai ener
gijos kirsti ir išvežti aukš- draugus iri kaimynus 
tus Idaho medžius.

---------------- ------------------------- — . ■■■'

TTX H "D X T3 l’ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

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

Paragink užsisakyti

kraštį “Draugas”.

yGk^adalcanal. — Liepos 15 
dieną įvyko kova ore su ja
ponais, šiaurėje nuo Rendo
va salos. Šioje kovoje jau
nas marinas ir jaunas U. S. 
armijos pilotas nudėjo po 
keturis japonų lėktuvus.

First Lt. Ernest A. Po- 
well, 26 metų, Memphis, 
Tenn., Tnarine Corsair pilot, 
nušovė du Mitsubishi bom
bonešius ir du zero lėktuvus 
laike 20 minučių. Tris bom
bonešius ir vieną zero sunai
kino lst Lt. Joe Lesicka, 23 
metų, Westmoreland, Cal., 
lėktuvu P—40 Worhawk.

Laike kovos japonai buvo 
atmušti nuo bandymo sunai
kinti karo medžiagą, kuri 
buvo vežama Amerikos ka
riuomenei žygiuojančiai ne
toli New Georgia salos. Ja
ponai šioje kovoje neteko 45 
bombonešius ir zero lėktu
vus, o mes netekom trijų 

! lėktuvų.
Lt. Powell pareiškė, jog 

buvo sutikta 25 japonų bom
bonešiai ir 50 zero lėktuvų.

23,000 pėdų aukštumoje virš 
Kolombangara salos liepos 
15 dieną. Amerikiečiai japo
nams iškaršė šioje kovoje 
kailį.

X Pvt. Stasys B. Snieč
kus, Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus pranešimu, mi
rė nuo ligų japonų nelais
vėje. Jo sesuo Antanina Jo
nikas gyvena 5028 So. Laf- 
lin St.

____
--------------------------—, 
RACIONAVIMO 
KALENDORIUS
—

Trečiadienis, liepos 21 d., 
paskutinė diena naudoti ga
zolino štampą No. 6, “A” 
knygelėse, ir stamp No. 21, 
kuri gera vienam svarui ka
vos.

Liepos 31 dieną baigiasi 
data dėl P. Q, R ir S serijos 
raudonųjų štampų.

Rngpiūčio 7 dieną baigia
si data dėl N, P ir Q serijos 
mėlynųjų štampų.
e Rugpjūčio 15 diena yra 

paskutinė galiojanti diena 
dėl stamp No. 13, gera pen
kiems svarams cukraus.

Rugpjūčio 31 diena yra 
paskutinė diena patikrinti 
trečiame periode kaleivinių. 
automobilių padangas, kurių 
savininkai turi “C” kortelę.

Rugsėjo 30 diena yra pa
skutinė diena patikrinti ant
rame periode keleivinių au
tomobilių padangas, kurių 
savininkai turi “A” korte
les; paskutinė data vartoti 
kuro aliejaus coupon No. 5.

Spalių 31 diena yra pa
skutinė diena naudoti štam
pas No. 15 ir 16, geros dėl 
10 svarų cukraus kenavi- 
mui. baigiasi data dėl stamp 
No. 18, gera vienai porai ba
tų; paskutinė d’.ena trečia
me periode keleivinių auto
mobilių padangų patikrini
mui, kurių savininkai turi 
“B” kortelę.

X Adv. R. Vasalle-Vasi- 
liauskas, Dariaus-Girėno pa
minklo komiteto pirminin
kas ir žinomas Chicagoj po
litikas, įstojo savanoriu į 
U. S. kariuomenę kapitono 
ranga. Jis priskirtas prie 
karinės administracijos oku
puotose srityse korpuso. Ti
kisi netrukus būti pašauk
tu ir išvykti į paskirtą vie
tą. »

X Petras Daužvardis, Lie 
tuvos konsulo vyresnysis sū
nus, šią vasarą daug plau
kioja, dalyvauja vandens 
rungtynėse ir išplaukia į 
pirmas plaukikų vietas. Good 
boy, Petrai!

X Dr*. P. Brazis, 6757 S. 
Western Avė., per visus me
tus labai daug dirbo ir sa
vo kabinete, ir ligoninėj, ir 
ligonius lankydamas. Be po
ilsio dirba ir šią vasarą. A- 
pie atostogas ir pagalvoti 
neturi kada.

Du italų karo belaisviai atsiklaupę meldžiasi Ft. Leo- 
nard Wcod, Mo., koplyčioje. Vienam iš jų nugaroje pažy
mėtos raidės “P. W.”, tai reiškia prisoner of war. Tūks
tančiai vokiečių ir italų, daugiausia paimtų š. Afrikoje, 
yra U. S. belaisvių kempėse, ten paskirti kapelionai ap
rūpina jų dvasinius reikalus.

i

I

Gera proga patikrinti sveikatą

I 
savo 

lai-

Community taryba, vei
kianti kartu su Chicagos Tu- 
berkuliozo sanatorija tikri
na stok j ardų apylinkės gy
ventojų sveikatą.

X-spindulių vienutė tikri
na žmonių krūtines tais 
spinduliais. Už patikrinimą 
sveikatos mokėti nereikia. 
Sveikatos patikrin;mai bus 
daromi nuo 1 valandos po 
pietų iki 9 vai. vakaro šiose 
vietose ir šiomis dienomis:

Liepos 20 
Cross Hali, S. 
Place.

Liepos 21
Park Field House, 
str. ir 50th.

Liepos 22 dieną Fellow- 
ship House, 831 W. 33rd PI.

Liepos 23 dieną Bethle- 
hem Church, 235 W. 53rd St.

Liepos 26 ir 27 d. Good 
Will Center, 3334 S. Paulina 
str.

Liepos 28 dieną Benton 
House, 3052 S. Gratten avė.

Liepos 29 dieną Fuller 
Park Field House, S. Prince- 
ton avė. ir 45th str.

Liepos 30 d eną McKinley

dieną Holy 
Racine ir 31st

dieną Comell
S. Wood

APRO RAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet
------- - ---------------------- ■■ ------------

DIRBTUVES Tit^f

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

Park Field House, 2210 W. 
Pershing Road.

Šia proga tepasinaudoja 
stok jardų apylinkės gyven
tojai ir gerai būtų, jog svei
katą patikrintų ne tik su
augusieji, bet taip pat pa
tartina patikrinti ir vaikų 
sveikatą.

_______

Didelė aliejaus linija 
baigta vesti '

Phoenixville, Pa. — Iš 
Texas į Phoenixville buvo 
dedami aliejui varyti vamz
džiai. Pereitą pirmadienį bu
vo įdėtas paskutinis vamz
dis. Aliejaus vamzdžių lini
ja yra 1,388 mailių. Kasdien 
bus varoma 285,000 bačkų 
aliejaus į rytus, aliejus bus 
varomas 3 mailes greitumo 
per -valandą.

Aliejaus linija bėga po 13 
upių, užlipa ant 8 kalnų ir 
eina pro tunelius.

125,000 arklių jėgų elekt
ros motorai varys aliejų į 
Philadelphia dirbtuves.

Valdžios pareigūnai ma
no, kad naujoji linija duos 
galimybę panaudoti 70 alie
jaus tankerių karo reika
lams.

♦

I Moteris žuvo liepsnose, 
kai gelbėjo mergaitę 

— i Pereitą šeštadienį Auro
ros priemiestyje 39 metų 
moteris bandė išgelbėti savo 
dvylikos metų giminaitę, 
kai name kilo gaisras iš 
aliejaus pečiaus ž ežirbų.

Moteris su vyru apdegę 
pabėgo iš namo. Name buvo 
palikusi giminaitė. Moteris 
šoko į degantį namą gelbėti 
giminaitės. Giminaitės ir pa- 
sišventusios moters lavonai 
rasti sudegusio namo griū* 
vėsiuose.

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

~ ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Žuvusios moters vyras ko
voja su mirtimi ligoninėje.

Mergaitė buvo atvykusi į 
svečius pas savo tetulę. Bu
vo maniusi grįžti į namus 
penktadienį, bet dar vienai 
dienai pasiliko paviešėti pas 
tetulę. Kitą dieną įvyko ne
laimė ir mergaitė žuvo liep
snose.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRlENA- _ 
MlAUSIASf 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

Žuvo gelbėdamas brolį
Belvidere, IiL — Pereitą 

šeštadienį žuvo devynių me
tų vaikas kai jis gelbėjo sa
vo septynių metų .brolį be
skęstantį. Abu vaikai nemo
kėjo plaukti, 
brolis
lentos į vandenį, 
resnysis brolis šoko jo gel
bėti. Abu paskendo.

Nelaimė įvyko devynios 
mailės į šiaurės rytus nuo 
Belvidere.

Vaikų lavonai buvo suras
ti po valandos.

Jaunesnysis 
nukrito nuo šokimo 

Tada vy

PIRKITE KARO BONUS!

Keturios Brychta sesutės, katalikės slaugės atsiliepda
mos į atsišaukimą dėl 2,000 slaugių kas mėnesį gavimui, 
įstojo į U. S. kariuomenę. Jos pakeltos į leitenantų rangą.

4-RIOS SESUTES LEITENANTES U.S. KARIUOMENĖJ

X Dr. St. Biežio, žinomo 
gydytojo ir veikėjo sūnus, 
yra aviacijos kadetas ir da
bar yra yienoj Alabama stei- 
to aviacijos mokykloj.

X Kun. J. Prunskio, žy
maus žurnalisto ir mūsų ar
timo bendradarbio dėdė ku
nigas Petras Prunskis mi
rė Sibiro ištrėmime. Apie 
velionį plačiau parašysime 
vėliau. Kun. Juozui reiškia
me užuojautą.

X Kun. Petras Malinaus
kas, MIC., Tėvų Marijonų 
seminarijos profesorius ir 
Vargdienių Seserų Gildos 
dv. vadas Šv. Kryžiaus li
goninėj, ačiū Dievui, eina 
geryn. Gildos nariai prašo
mi kun. Malinauską prisi
minti savo maldose.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE M17

Planuoja sumažinti 
gazolino kvotas

Pranešama, kad planuoja
ma sumažinti keturių galo
nų gazolino kvotą.

Sakoma, jog pagal naują 
kvotą privatūs piliečiai as
meniniams pasivažinėjimams 
gausią savaitėje tarp dviejų 
ir trijų galonų gazolino. 
Naujos kvotos bus paskelb- 

į tos laike 30—60 dienų.

Moteris mirė šuny 
kovoje

Chicago, UI. — Pereitą 
šeštadienį 48 metų moteris 
ėjo vedina šunį. Ji sutiko 22 
metų vyrą, kuris irgi ėjo su 
šuniu. Abu šunys susipiovė. 
Moteris bandė šunis skirti, j 
Ji beskirdama šunis perkri- 
to ir mirė. Moters šuo įkan
do vyrui į kairę ranką.

Skelbkitės “Drauge”

X Mr. ir Mrs. Antanas L. 
Bublis, Hammond, Indiana, 
liepos 8 d. susilaukė duk
ters ir davė jai vardą Mar- 
garet Ann. Jos motina se
niau gyveno Brighton Park, 
Chicagoj. Antano Bublio tė
vai gyvena Calumet City. 
Gimusioj i Bublių dukrelė tu
ri tris dėdes kariuomenėj — 
pvt. William V. Bublis, staff 
sergeant Joseph P. Nedzvec- 
kas, Jr., ir Seaman 2nd class 
John Nedzveckas.

X Kun. dr. V. Andriuška, 
Marianapolio kolegijos pro
fesorius, šiomis dienomis ve
da noveną prie šv. Onos 
Dievo Apvaizdos parapijoj, 
kur klebonauja kun. A. Mar- 
tinkus. žmonės gausiai lan
kosi ir klausosi kun. An- 
drauškos turiningų pamoks* 
lų.

X Eduardas Pajaujis, ad
ministracijos darbininkas 
“Draugo” ofise, šią savaitę 
atostogauja.

Į Pirkite U. S. Karo Bonus
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