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

rfrom the earth.”
.i —Abraham Lincoln

VoL XXVII

SĄJUNGININKAI NETOLI NUO MESSINA
Kaltina bendrovę 
laivynu nuskriaudimu

WASHINGTON, liepos 13. 
— Brooklyno Sullivan Dry 
Dock & Repair korporacija 
buvo šiandien apkaltinta 
pristatymu neteisingų sąs
kaitų už laivų statybos ir 
taisymo darbus karo 
transporto laivynams.

Generalinis prokur oras 
Biddle sakė kad apkaltini
mas buvęs padarytas fede
ralinio teismo Brooklyne, 
po F.B.I. investigacijos. Sa
koma, kad kompanija paė
mus suvirš $100,000 daugiau 
negu reikėjo.

Kaltinime taipgi buvo 
suminėti ir penki kompani
jos žmonės, trys vice prezi
dentai ir direktoriai, firmos 
iždininkas, ir vienas admi
nistracijos darbininkas.

JCRA PELNĄ LAIVŲ, KA I PRASIDĖJO INVAZIJA

•’Draugas” Acme phots

Šis paveikslas rodo sąjungininkų kariuomenės išlaipinimą Sicilijoje. Sąjungininkų oro ir laivyno jėgos saugojo 
išlaipintus.

Amerikiečiai nuskandino dar keturis 
japonu laivus Kula įlankoj

Japonai Mundoje laukia puolimo.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Australija, liepos 13. — 

Naujoj jūrų kovoj Kula įlankoj, Solomonuose, Amerikos 
karo laivai nuskandino keturis, o gal net šešis, japonų 
karo laivus. Iš viso Kula įlankoj per vieną savaitę tikrai 
nuskandinta trylika (gal septyniolika) japonų krūzerių ir 
destrojerių.

Iš raportų apie naują laivynų kovą daroma išvadų, 
jog japonai vis dar bando pagelbėti savo garizonams ant 
New Georgia salos. Mundai _____________
ypač gręsia didelis pavojus, iš šiaurių pusės, 
nes sąjungininkai ją apsu
pę iš visų pusių ir r uošiasi 
ją iš japonų atimti.

Pirmas susirėmimas su ja 
ponų laivais įvyko vakar 
dieną, o antras, veikiausiai 
didysis susirėmimas, įvykęs 
anksti šį rytą. Iš gaunamų 
raportų išrodo, kad kova 
dar tebesitęsia.

Pranešimai apie ofensyvą 
prieš japonų didžiausią ba
zę Mundoje parodo, kad ja
ponai tikrai turi kuo rūpin
tis.

Amerikiečiai iškelti Rice 
Anchorage, -į rytus nuo 
Bairoko uosto, sunaikino 
japonų garizoną

Priešo karo centrai 
vis bombarduojami

LONDONAS, liepos 13.— 
Vakar naktį dideli pulkai 

j bombanešių pakilo iš Angli
jos ir skrido pietvakarinės

Sąjungininkų karo laivai 
vis dar tebešaudo į Munda,, 
taikydami ypatingai į aero
dromą.

Nemažiau dešimts japonų 
lėktuvų buvo nušauta, kuo
met jie atakavo amerikiečių 
kareivines. Amerikiečiai pra 
rado septynis lėktuvus, bet 
išgelbėjo tris savo lakūnus.

Bombanešiai ir vėl ataka
vo japonų lėktuvų ir laivy
no bazę, ir Lakūnai ir Ra- 
popo aerodromus, Naujos 
Britanijos saloje. Japonai 
šaudė į juos priešlėktuvi
nėm patrankom, bet ameri
kiečiai visvien išmetė bom-

Enogai bas ant jų pozicijų. Kilo ke- 
prieplaukoj, tuo paruošda- Ii dideli gaisrai, ypatingai 
mi kelią puolimui Mindos i Lakūnai aerodrome.

Vokietijos ir Italijos link. 
Obzervatoriai sakė, kad se
nai kaip skrido toks didelis 
skaičius didžiųjų bombane
šių. Jie išskrido prieblandoj, 
o grįžo po antros valandos 
ryto.

Kooperuodami su sąjun
gininkais Sicilijoj, anglų 
lėktuvai bombardavo Turin, 
šiaurinėj Italijos daly. Pra
nešama tik, kad jie, kaip ir 
visada, išmetę didelius kie
kius bombų ant taikinių. 
Trylika lėktuvų negrįžo.

Pakelyje į Vokietiją, keli 
priešų lėktuvai bandę į jų 
tarpą įsisprausti, bet buvę 
pastebėti ir pavaryti šalin
pirm negu galėję išmesti t
savo bombas ant sąjunginin Laukiama Churchill 
kų lėktuvų.

Keli nacių bomberiai skri 
dę virš Anglijos ir išmetę 
keletą bombų, jų tarpe ir 
padegančiųjų. Didelių nuos
tolių nepadarę.

Anglų ir kanadiečių lėk
tuvai dienos metu vakar 
atakavo šiaurinę Prancūziją 
ir Olandijos pakraštį. Ma
žieji lėktuvai atakavo tran
sporto ir industrijos cen
trus Prancūzijoj, apgadin
dami traukinius Ir trans
porto laivus.

Laivyno sekretorius i Naciai visomis jėgomis 
nesako ar bombavome puola rusų linijas 

japonus, ar ne
WASHINGTON, liepos 13. 

—Laivyno sekretorius Knox 
atsisakė patvirtinti ar užgin 
ti žinią, kad Amerikos lėk
tuvai atakavę japonų Para- 
mushiro bazę, šiauriniam 
gale Kurile salų.

Tokia ataka būtų logiška 
pasėka amerikiečių 
vimo Aleutian salose, 
orinės amerikiečių 
visu laiku didėja.

Ta didelė japonų bazė yra 
861 mylios į vakarus nuo 
amerikiečių bazės Amchit- 
ka saloje, ir tik 630 jūrinių 
mylių tolumo nuo nesenai 
užimtos Attu salos. Didieji 
Amerikos bombanešiai ga
lėtų iš by kurios iš šių salų 
lengvai pulti tą japonų ba
zę.

žygia- 
kur 

jėgos

KARO EIGA ! Kiška atakuota tris 
kartus viena diena

WASHINGTON, liepos 13. 
— Laivynas šiandien prane
šė, kad armijos bombane
šiai tris kartus puolė japo
nų pozicijas Kiškoje. Pras-

MASKVA, liepos 13. — 
Nacių maršalas Guenther 
von Kinge, matydamas, kad 
vokiečiams nesiseka niekur 
per rusų linijas prasimušti, 
šiandien visomis jėgomis 
atakavo pietinę dalį Orel-

AFRIKA. — Sąjunginin
kai užėmė ^ar vieną svarbų 
Sicilijos miestą, tik 50 my
lių į pietus nuo Messina.

WASHINGTON. — Mar-
tiniko gubernatorius Adm. tas oras nedavęs progos ma- 
Georges Robert savo vietą tyti atakų rezultatus, 
užleido prancūzų’ tautinio Kol kas, šį mėnesį Kiška■ 
išsilaisvinimo komiteto pa- buvo tris kartus karo laivų' 
reigūnui Hoppenot.

AUSTRALIJA. — Ameri
kiečiai dasivarė iki vienos 
mylios nuo M inda. Mano
ma, kad labai greit įvyks 
galutinas puolimas tos ja
ponų bazės.

apšaudyta ir daugiau negu 
dvyliką kartų lėktuvų bom- 
buota. Matomai karo laivai 
apšaudo Kiški kuomet tik 
prastas oras neduoda lėktu
vams tą salą bombarduoti.

I

PIRKITE KARO BONUS!

raporto apie Siciliją
Laukiama Churchill raport 

LONDONAS, liepos 13.— 
Politiniuose sluoksn i u o s e 
šiandien kalbama, kad An
glijos Premjeras Winston 
Churchill netolimoj ateity 
išduosiąs parliamentui ra
portą apie Sicilijos invazi
ją. Spėjama, kad jis tai pa
darysiąs sekančiame parlia- 
mento posėdyje.

Garaže sudegė 
penkiolika autobusą

PONTIAC, Mich., liepos 
13.—Anksti šį ryt prasidė
jęs gaisras sunaikino gara
žą ir penkioliką autobusų. 
Nuostolių buvo padaryta

Kursk-Belgorod fronto, tuo'invazijos kariuomenėms se- 
bandydamas toliau pastų-1 kasi- Gen- Eisenhower labai 
mėti vokiečių užimtas vie
tas Belgorode.

Smarkiausi mūšiai Orel- 
Kursk fronte parodė vokie
čiams, kad jie niekur tame 
fronte negali rusų linijas 
pralaužti, tad von Kluge ir> 
sumanė bandyti visą nacių 
jėgą sukoncentruoti vienoj 
fronto daly. Rusų linijos, 
tačiau, tvirtai laikosi. Ko
vos pasidariusios tokios aš
trios, kad tankų įgulos vie
na kitą kovojo rankiniais 
ginklais.

Vokiečiai bandę visą die
ną vakar kur norint fronte 
prasimušti, ir puolė rusus 
dįdžiausiai3 tankų pulkais. 
Rusai sakosi visas nacių 
atakas atrėmė ir pastebėję, 
kad nacių puolimas jau ne
buvęs toks smarkus, kaip 
kad buvo pirmomis ofensy
vos dienomis.

Vokiečių radio praneši
mas sakė, kad rust? armija 
pradėjus atakuoti nacius 
tarpe Orei ir Kirov, 90 my
lių į šiaurvakarius. Jų pra-

krūvon Raguna mieste
Visos ašies tankų atakos atmuštos.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Šiaurės Afrika, liepos 13. 
—Sąjungininkų invazijos kariuomenė stebėtinu greitumu 
žygiuoja pirmyn į šiaurę visu Sicilijos rytiniu pakraščiu. 
Šiandien sąjungininkai užėmė Augusta, Palazzolo ir Ra
gusa. Pastarasis miestas yra svarbus gelžkelių centras. 
Tuoj po tam sąjungininkai iškėlė savo kariuomenes prie 
Catania, ir dabar puola tą svarbų miestą.

Kitose vietose sąjungininkų kariuomenės jau pasie
kė iki 30 mylių į Siciliją. Kanadiečių ir amerikiečių ka
riuomenės suėjo Ragunoje. j 
Sąjungininkams išlipus Ca
tania pakrašty, jie dabar 
randasi tiktai 55 mylias nuo 
pačios Italijos.

Apart 6,000 ašies kariuo
menės anksčiau paimtų ne
laisvėn, sąjungininkai dabai 
suėmė dar daug kariuome
nės ir net Generolą Achilles 
Davė, italų 206 pakraščiu 
divizijos vadą. Visos ašies 
kontratakos buvo atmuštos 
Amerikiečiai ypatingai radc 
kiek didesnį pasipriešinimą 
prie Gėla. Visi priešų tan
kai buvę sunaikinti.

Generolas Dwight D. Ei- 
senhower šiandien grįžo į 
savo bazę šiaurės Afrikoj 
Jis buvo nuvykęs į Sicilija 
pats pamatyti kaip Sicilijos 

i . .. . .

patenkintas ir pagyrė ne
paprastai pavykusią koordi
naciją visų sąjungininkų 
jėgų-

Anglų kariuomenės užė
mė Floridia, Augusta prie
miestį. Anglai, ir kanadie
čiai užėmė Ragusa po to 
kaip tankais atmušė priešo 
kontratakas, tuo užimdami 
didžiąją gelžkelio liniją ei
nančią visu pietų Sicilijos 
kraštu. Jie dabar gali iš ten

varytis ant Cosimo aerodro
mo, arti Ragusos, ir jį už
imti.

Nors jau yra buvę kele
tas ašies tankų puolimų, jie 
visi buvę atmesti. Tie spo- 
radiški pasirodymai ašies 
kariuomenės dar nereiškia 
pradžią tikros ofensyvos 
prieš sąjungininkus.

Sąjungininkai siuntė sa
vo lėktuvus toli už linijų 
bombuoti susisiekimo lini
jas ir militarines pozicijas. 
Lėktuvai ypatingu smarku
mu puolė ašies aerodromus. 
Oficialus komunikatas pra
neša, kad sąjungininkų lėk
tuvai pastebėję italų laivus 
bandančius priplaukti prie 
Italijos ir juos subombarda
vo. Du transportai buvo nu
skandinti ir du karo laivai 
padegti.

Didumas vokiečių kariuo
menės Sicilijoje iki šiol ne
žinomas. Buvo įrodymų, 
kad italų pozicijos buvo 
menkai apginkluotos. Vie
noj vietoj net buvo užtikta, 
kad italai buvo pastatę me
dines kanuoles pakraščių 
sargybos pozicijoj.

Amerikiečių ir bendrai 
sąjungininkų nuostoliai iki 
šiol buvę maži.

tariasi invazijos 
reikalu

13.

(

LONDONAS, liepas
U.S. karo sekretorius Henry 
L. Stimson vakar tarėsi su 
Gen. Jacob L. Devers, Vy
riausiu Amerikos karinių 
jėgų vadų Europoje. Jų pa
sitarimas . veikiausiai buvęs 
apie puolimą pačios Euro
pos iš Anglijos. Spėjama, 
kad vienas diskusuojamų 
klausimų esąs suderinimas 
visų sąjungininkų fcariuo-

AFL unijos vadai 
tariasi su Levvis'u

NEW YORK, liepos 13.— 
John L. Lewis ir American 
Federation of Labor vadai 
tarsis ateinantį antradienį už $200,000, ir įpiesto ausi- 
Vašingtone. Jie tarsis apie 
priėmimą United 
Workers unijos 
AFL. Numatoma, 
priėmimas įvyks 
ateity. '

Mine 
atgal j 

kad toks 
trumpoj

siekimas nukentėjo. Tuoj bu 
vo šauktasi į autobusų fir
mas Saginaw, Jackson ir 
Kalamazco miestuose, pra
šant paskolinti jų autobu
sus.

nešime buvo pripažinta, kad menių po viena komanda, 
vokiečių ofensyvą Orei ir! SUmson,s atsi3akęs t. 
Belgorod frontuose esanti, > - - - - -
sulietėjus. Jie taipgi sakėsi 
sulaikę rusų kontratakas ir 
sunaikinę 400 rusų tankų ir 
123 lėktuvų.

Vakar dieną rusų sunai
kinti nacių tankai padidino 
skaičių iki 2,622 tankų. Bu-

Stimsonas atsisakęs lai
kyti spaudos konferenciją, 

t sakydamas, kad jis dar no
rįs apsižiūrėti pirm negu 
darys komentarus apie karo 
eigą.

Numatoma, kad jis dar 
matysis su Premjeru Chur- 

. chill ir su aukštaisiais Ang-i VLLJLLA AA OLA

vo nušauta 18 vokiečių lėk-!lijcofl karininkais<
tuvų, tad dabar, anot rusų, 
jie per aštuonias dienas su
naikinę 1,125 vokiečių lėk
tuvus.

ORAS
šilta. Gali būti lietaus.

Devintas Chicagos 
ugniaęesis mirė

CHICAGO, liepos 13. — 
Henrotin ligoninėj šiandien 
mirė ugniagesių Kapt. Mat- 
thew McDonough. Tai buvo 
devinta mirtis iš priežas
ties gaisro 419 W. Superior 
St. Penki ugniagesiai buvo 
užmušti ant vietos, o kiti 
keturi buvo griuvėsių užver
sti. Buvo dirbta dešimts 
valandų, kol jie buvo išimti 
iš griuvėsių, bet visi mirė.

Paskutinį kartą tiek .ug
niagesių žuvo Chicagoje bu
vo 1924 metais.

Sakoma Hitleris pats 
■vadovausiu ofensyvai

13 — 
šian-

Adolf 
vado-

LONDONAS, liepos 
Iš patikimų šaltinių 
dien pranešama, kad 
Hitler neva pasiėmęs
vybę vokiečių ofensyvos 
Kursk fronte, ir padidinęs 
ją į didelį bandymą kur 
nors prasilaužti. Jis tai da
rąs prieš savo generolų pa
tarimus.
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$500.00 LIETUVOS VARDUI GARSINTI
Šimtai

Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje^

I

i
I

Apskaičiuojama, jog Jung- 
į tinių Amerikos Valstybių 
žmonės turi ant rankų apie 

nybių krautuvę, 176 N. Statė 4,000,000,000 dolerių vertės 
St., ir pagrobė virš $50.

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

f
pavo-

e/
i

visokių deimantų.

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI Susirinkimai

Rochester, N. Y. — Fede-j 
racijos skyriaus susirinki
me, laikytame liepos 8 d.,Į 
svarbiausiu mūsų klausimu 
buvo Lietuvių Tautines Ta
rybos reikalai ir jos leidžia
mas “Lithuanian Bulietin”.- 
Mūsų klebonas kun. J. Bak
šys gyvu žodžiu nušvietė ta
rybos darbus ir reiualingu- 
mą jos leidžiamo žurnalo. 
Pritardamas jo kalbai J. Ric 
kis įneša, kad mesv rucheste- 
riečiai sudėtume 500.00 do
lerių auką, sumesdami visi 
po $10.00. Jo sumanymą vi
si parėmė ir apklojo stalą 
dešimtinėm, penkinėm ir pa
sižadėjimais. Iš viso surink
ta $100.00. Graži pradžia, 
bet pabaiga dar but> gražes
nė, nes ročes-teriečlai nenori 
visą aukos naštą palįsti ant 
keletos pečių, bet ja dali
nasi. Ypač bus gera proga 
pasidalinti ta našta Lietu
vių Dieną, kuri įvyks para
pijos darže rugpiūcio 8 d. 
Taigi, broliai ir seatstės, mū
sų didis kunigaikštis Vytau
tas kardu švaistėsi ir gynė 
Lietuvos garbę ir jos rubs- 
žius. Jis net savo gyvybę

statė pavojun už tėvynę. Jis 
šiandien mus kviečia tik su 
dešimtinėmis p asus vaistyti
aplink Federacijos valdybą 
ir mūsų tėvynės gumė bus 
apginta. Ir jeigu paseks mū
sų pavyzdį kitos kolonijos, 
be abejo, sudėsim tėvynės 
aukuran penkis šimtus tūks
tančių dolerių. Tada ^es ga
lėsim sakyt, kad girdim bal
są tų mūsų brolių, kurie Si
biro miškuose sunkiai dir
ba, kurie Sibiro katėjimuo
se pūna, kurie Vokietijoje 
dirba sunkiausius Ir 
jingiausius darbus.

Tad, į darbą visit
Aukotojų vardai:

Kun. J. Bakšys,
J.
J.
P.
J.
Marė Urmilaitė 

Baranauskas 
Apanavičius 
Dusevičienė
J. Butrim ....

Mrs. Valeskienė ..
K. Stašaitis..........
VI. Saunoras ....
Ant. Vaitomenė ..

Palaimint-ss Lietuvos dr- 
gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, liepos 14 
d., 7:30 vii. vak., Chicago? 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Lucille S. Dagis, rast. -Į

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Mirė nuo žaizdų 
lietuvis seržantas

Worcester, Mass. — Karo 
Departamentas pranešė My
kolui ir Kristaląvičiamr ku
rie gyvena, 40 Millbury‘gat
vėj. kad jų sūnus seržantas 
Juozas J. Kristapavičius mi
rė birželio 23-čią. betarnau
damas kaipo kulkosvaidinin

Rickis .... 
Braknis ... 
Norkeliūnas 
Šūkis ........

J. 
v.
p.
v.

: e

• t

e •

$10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

7.15
5.00
2.00
2.00
1.00
1.00

Kur tai šiaurės Australijoje Pvt. Lester Groe, Lake 
Mills, Iowa, piešia kitą bombą ir kitą žvaigždę ant Libe- 
rator bombonešio “Chosey”. Sgt. Cliarence Aeschliman, 
Seneca, Kas., stebi. “Chosey” turi 39 bombas, 38 žvaigž
des. Kiekviena bomba ženklina apsiimtą misiją, kiekvie
na žvaigždė ženklina atliktą misiją.

i

Kun. K. Vasys mini 
jubiliejų

Apiplėšė dienos metu Deimantai
Chicago, III. 

žmonių gatvėje. Pereitą ant 
radienį po pietų jaunuolis į- 
ėjo j Katzen Kredit brange->

I

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius! ir rif>iman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAU SIASl 
KALNAS.
Turime didelį 

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

faisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius InstrurnejĮ- 
tus.

DR. S. VVEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO j 
Registruoti ir Ucensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

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

TRU-VISION OPTIČAL CO.
Į DR. M. VVEINE, O.D.

kas skrendančioje tvirtovė
je, Europoje. Jisai buvo su
laikęs 28 metų. Tiktai prieš 
astuonias savaites jisai bu
vo Vorcestery ir jau buvo 
atrašęs du laišku iš Angli
jos. Jisai palieka apart sa
vo tėvų teknikos seržantą 
Joną J. Krista pa vičių, 27 
metų amžiaus. Šiaurinėje Af
rikoje, taipgi seserį Adelę 
Kristapavičiūtę.

I I

Mass., rado didelę parapijos 
skolą ir tik bažnyčios sie
nas. Į trumpą laiką, para
pijiečiams pritariant ir au
kojant, sukėlė fondą ir iš
taisė bažnyčios vidų, sve
tainę, pastatė naują klebo
niją ir įtaisė daug kitų pa
gerinimų ir papuošimų. Vi
są tai padarė ne tik nedi
dindamas skolų, bet seną
sias mažindamas. Garbė pa
rapijiečiams ir jų uoliam ir 
sumaniam vadui, kleb. kun.

Į K. A. Vasiui! |
I

I
I

Worcester, Mass. — Auš
ros Vartų lietuvių parapi
jos, Worcester, Mass.. kle
bonas, liepos 14 d. š. m. mi
ni savo 30 metų kunigavi
mo ir liepos 16 d. mini 55 
metų amžiaus sukaktis.

Kun. K. A. Vasys yra pa
sižymėjęs parapijų adminis
travime. Mažoje lietuvių ko
lonijoje, Westfield, Miass., 
įkūrė parapiją, ir parapijie
čiams gausiai aukojant, pa
statė naują bažnyčią ir kle
boniją. Atvykęs į Aušros 
Vartų parapiją, Worcester,

I
i
<

i

JOHN A. KASS
JEWELKY — WATCHMAKER

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 5 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL YAEda 4787
Namų teL PEOtpect 1930

4 i
--------........................----.--.-..į,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU I 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- I j 

I 
I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tai. CANal 6122

DR. BKŽ1S
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

vakarai* ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA
* 3241 VVest 66th Place

Tel. REJPublie 7868Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

TeL YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

TaL CANal 0257
Boa. teL: PROzpect 6659

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

Rezidencija: 6600 8o. Artezian /Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto tki 3 pji.

6 iki 9 vaL vakare.

LINIV INSTRUMENTU 

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NE16PARDUOTL

TŪBOS, CLA.RINETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su "cases” — $16.04, $37.54,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMU1KO8. TENOR BANJCfe — 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINLAI KASAT — $00.00 
$125.00 ir $150.00. BASO Už- 
DENGALAS — $12.00. ŠNICE
LIAI SMUZKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $$ 00, $5.00, $10.00 
ir $11.00. Striūnos dėl visų vM- 
minėtų instrumentų, BA8S ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $2$.S0, 
$35.00 Ir $50.00. PEDALS. HI- 
DOTS. CYMBOLA, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboma. Sazapboncs Ir 
taipgi Smalkoms ir Gunarams.

GOLD8TEUUS MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell SL, Chicago

Telefonas SEELEY 8760

NfbOklt mitMin- 
člotl nor&nfdala 
pakinkliai. Gy- 
vankft ntio
patrūkimo bd'ios.

C I A L —

— telkia — 
SVKF.S

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Spėriai fanto ja

Tame!

— S P K
Ifikirpkrte A) skelbimą ir prĮduo

kit e mums pirm 30 dienų laiko ir 
in«s nuteiksime jums
DYKAI — FI.EKTROS VEIKIMO 

1AMANK*T1MMA
J&sų Skilvio Muskulų Treatmmt*.

MERA KO GERESNIO Už 

■fSykea&tVtce
Creator of Cuatotn Appllsncss for 17 yra

S. STATĖ, KM. 910. STA. 4188 
Dany ĮSA Ja. Til 5; Mon . Frt. TU t P-M.

SataMsy Til 1. Soaday t to 4.

Uis yrs specialia garsinimo bandymas fr 
nebus kito* IslkraKluoee. Tslpfl. Ms 
pestAlymss nebus atkartotos.

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

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jaa. M. Mmrto. Sec’y. 8236 80. HALSTED 81.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMŲI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

ŠMOTU 
Kainos

AUKŠ
ČIAU

Ui T i w <■■■ "*

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

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MAUTOS IR SIENOMS 

POPIERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRIŠIAI 
POP1EKĄ APKAKPOM DYKAI i

194 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

Ofiso teL VIRginia 0036
Rezidencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 5—8:30 F.

Trečiadieniais pagal sutartį
1L

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

TeL YARds 5921.
Ros.: K£Nwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniai* — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

You
Can 
Be
Surt
of

j k >
X* neVral earhimm

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866 Greitą Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

i
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dtrbtuv* 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik rtona pora aklų Tisam gy- 
vsnlmsl. San roki ta jau. 1 Madarai 
tAacsamlnuotl jas modaruliklauaia 
maSoda. kuria regėjimo mokslu 

gali rutelktl.
M METAI PATYRIMO 

•rirtakime akinis, kurie pagali— 
vto» akių (tempi™* ..

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

h

OFTOMK1BI8TAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampe* lt-toa 
r«lBfawee: GAS AL O&SS. CMoacc

OFISO TALAMDOS:
Kaedlea a. m. iki $:>• *. m.

Trečiad. ir Mtad. • a. m.
ĮM !:*« P. m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-5, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandas: 3 — 8 poniet,

OR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki S:30 taL vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRginl* 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiai, ir Sekm. tik susit&nus.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Ncatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadieniaia nagai antri tarimu

Išmintis yra širdyje 
kuri s turi supratimą.

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

to,

ir
taa
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DIDIEJI AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS DARBAI

Informacijos apie gerovę 
ir priežiūrą karo belaisvių 
ir kas daroma aprūpinti bū
tinais reikmenimis ir neku- 
riais patogumais, kas gali
ma tik per Raudonąjį Kry
žių, yra aprašytos naujame 
leidinyje “Prisoners of War 
Bulletin’’, kurį Amerikos 
Raudonasis Kryžius išleido. 
Šis leidinys yra siunčiamas, 
nemokamai giminėms narių 
Jung. Valstijų Armijos, Lai
vyno ir Prekybos Laivyno 
ir oficialiai raportuotų A- 
merikos civilių internuotų 
priešo rankose.

greitos pagalbos iš Raudo
nojo Kryžiaus.

Šis buletinis atsako į daug 
klausimų, kuriuos nesupran
ta susirūpinusios giminės. 
Jis paaiškina sutartis, ku
rios valdo priežiūra karo be
laisvių, kaip ir apribavimą 
komunikacijų tarp belaisvių 
ir jų šeimų.

Raudonojo Kryžiaus pas
tangos palengvinti karo be
laisvių padėtį išdėstytos ir 
prižada duoti vis tęsti siun
timą maisto, drabužių ir bū
tinų reikmenų, šie daiktai 
siunčiami į Genevą, iš kur 
tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komitetas išdalina 
juos. Komiteto delegatai pa
skirtais laikais aphnko be
laisvių stovyklas Ir žiūri, 
kad belaisviai gautų šiuos 
daiktus. ■*

Pristatymas karo reikme
nų belaisviams yra tik vie
nas iš daugelio pašalpinių 
problemų, kurias Raud. Kry 
žius stengiasi išrišti. Raud. 
Kryžius teikė pagalbą šį pa
vasarį, nukentėjusiems nuo 
visokių nelaimių. Nors pot
vyniai buvo aršiausios ne
laimės, bet kitų nelaimių bu
vo 16 gegužės mėn. 21 val
stijose. Iš viso 264 pašalpos 
darbininkai iš Raudonojo 
Kryžiaus vyriausio štabo 
tuoj stojo darban užkrėsto
se vietose per gegužės ir 
birželio mėnesį. Nelaimių, a- 
part potvynių, buvo miškui 
gaisras, kasykloj ekspliozi- 
ja, fabrike ekspliozija, trau
kinio nelaimė, audros etc.

Potvyniai užliejo 3.000,000 
akrų žemės, sunaikindami 
arba pažeizdami 15.000 bu 
tų, kuriuose gyveno 
43,600 šeimų, iš apie 
rių asmenų kiekvienoj, 
giau negu 25.000 iš tų

I

Penki (traukinio) vagonai 
sėklinių bulvių, užtektinai 
aprūpinti 15,000 šeimų su 
žiemos atsarga, buvo išda
linta birželio mėnesio pra
džioje Illinois-Missouri ne
laimės nukentėjusiems, ku
rie irgi gavo 30,000 pakelių 
daržovių sėklų. Kiekvienas 
pakelis turėjo gana daržo
vių rūšių apsodinti darželį 
iš apie pusės akro arba dau
giau. Raudonasis Kryžius 
dalina šiuos pakelius jau 
per daugelį metų, kas pade
da nelaimių nukentėjusiems 
kuo greičiausia sau prista
tyti maisto.

Nelaimių atstatymo dar
be, kiekvienas atsitikimas į 
atsargiai ištyrinėtas išla-! 
vintų Raud. Kryžiaus dar
bininkų ir pagalba teikia
ma kur reikalinga. Butai pa
taisyti arba atstatyti. Dar
bininkams darbo įrankiai 
duodami. Ūkininkai gauna 
arklį ir plūgą. Raudonojo 
Kryžiaus tikslas yra kuo 
greičiausia sutvarkyti vis
ką, kad žmonės galėtų save 
užsilaikyti, kad apylinkės 
gyvenimas kuo greičiausia 
taptų normalus.

apie 
ketu- 
Dau- 
gavok

+
PRANCIŠKUS SHERPETIS

Gyveno: 4337 So. Fairfield 
Avė., tel. LA'F. 3204.

Mirė liepos 12 d.. 1943 m., 
6:30 vai. vak., sulaukęs 64 m.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr.. Tenenių pa r., 
Lileikėnų kaimo. Amerikoj Be
gyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Petror.ė:ę (po tėvais 
Kromelaitė): 3 dukteris Mari
joną ir žentą Matthew Bruch, 
Eleną ir žentą Pranciškų Shi- 
menas ir Petronėlę ir žentą 
Pranciškų Brooks: 3 sūnus — 
Pvt. Vladislovą (U. S Army), 
Benediktą ir marčią Veroniką, 
ir Raymond; 3 anūkus Arlene 
Brooks. Benedict Paul Sher- 
petis, Jr., ir Robert Bruch: 
pusbroli Juozapą ir brolienę 
Pe^onėlį.^Sįęr^jjp Jr, jų šei
mą: pusseserę Marijoną Vai
čiulienę ir 'kitas' gimines.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos . dr-jos ir Amerikos 
Ijct. Piliečių West Side kliubo.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje. 4348 So. 
California Avė. laidotuvės j- 
vvks penktad, lier-os 16 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ginrnes. draugus ir pažiriamus 
dalvvauti šio'-" laidotnvė«".

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Kūnai. ŽentM. Marti. Anū'-ai, 
Pusbrolis. Bno’i"nė, Puss:iserė 
ir k "tos Gimirėp.

Tziidot. direkt Antanas M. 
Phillips. tel. Yards 4908.

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barter Sol
’COLUMBUS CREW COMPOSED 0F PRISONERS 
WERE SUPERSTITIOUS AMO FEARED THE V0YA6E. 
COLUMBUS STOPPED A MUTINY WHEN HE REMMDED

ATYDA
•'DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISINO DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGO
DARBŲ SKYRIUS

HELP WAXTE1) — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

B U S BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVES PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su proga įsidirbimo. 
Diena ir nakti šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminsim tą patį pro
duktą ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų, 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite J 
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.

2742 W. 36th PLACE
■

Mums Reikia Vyrų

DARBININKŲ
REIKIA

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atneškįt prirodymus pilietybės.

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

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

BUTLER
223 W.

darbai, 5 dienos

PAPER CO. 
Monroe St.

i

DIRBTUVES DARBAI
VYRAMS

Nebijantiems dirbti. Laikas ir 
pusė virš 40 valandų. Pastovūs 
darbai.

SVARBI PRAMONE
Dirbtuvėje piet vakarų krašte 

Atsišaukit 18-tam aukšte
D. W. HAERING & CO., INC.

205 W.' Wacker Dr.

PIRKITE KARO BONUS!

I

Budriko Moderniška Krautuve

DIDELIS
Pasirinkimas

Darbininkų 
Turret Lathe

Mokytojo
Lalhe Hands
Electrician

Int. Grinders
Tool Grinder

Repair Mokinių
Hobbers

Boring Mill
ir

DRAFT EXEMPT VYRŲ

Tokių, kurie neseniai "atgal moki
nosi prie Precision Inspection dar
bu. Viršminėti darbai tik 3-čiame 
šifte, nuo 11 vai. vak. iki 7 ryto.

Viršminėtų Vyrų Reikia 
Išplatinimui Darbams.

100% Karo Darbai
Gimimo Liudijimas ir Availability 

raštas reikalinga.

BRAD-FOOTE GEAR
1306 S. Cicero Avė.

Namams Reikmenų, Gorų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų. Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
DeTmantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

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

I

Jus. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted S t

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuve
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

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.
2742 W. 36th PLACE

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper-s ofisą.
. EDGEVVATER BEACH HOTEL . 

5349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis.
MICH1GAN IVTERsTATE MOTOR 

FREIGHT
2601 Eleanor Calumet 6440

CRATERS
Reekalingi prie išdirbimo medinių 
dėžių (eratas) ir taipgi

HANDY MEN
• Pastovūs darbai, atsišaukite —

CENTRAL PARLOR FRAME 
MANUFACTŲRING CO. 

1311 W. 47th Street

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. 
Pastovūs darbai norintiems dirbti.

UNIJOS MOKESTIS

DECATUR CARTAGE CO.
20th St. S: Wentworth Avė.

(Klauskite Mr. Sheahan)

MEDŽIO DIRBĖJAI
Trimmers. Rip 

Borlhg machine 
dar-

Reikalingi. Stickers, 
sawyers. Routers. 
hands. Gera mokestis, pastovūs 
bai. Atsišaukite j

KROLI, BROTHEKS
1801 S. Miehigan Avė.

VYRŲ REIKTA
; Dirbti cold storage dirbtuvėje. 
Svarbi pramonė. Gera mokestis, 

I viršlaikis.
I

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREHOLTSE CO.
Statė — Cal. 434(11526 S.

RAKANDU FINISHERS 
STOCK VYRŲ 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

ELEVATOR VYRŲ 
Pastovūs darbai. Darbininkams 
laida ant pirkinių. Atsišaukite:

NETCHER’S BOSTON STORE
6th Floor, Employment

nuo-

nau-

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

100% KARO DARBŲ 
IR 

PO-KARO DARBŲ
Norinčios dirbti ir išsilavinti
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 
Shcet Metai Inspectors 

Pre-Testers
Packers

pienuotas pamokų tvarkymas 
toms kurios kvalifikuos

Gerai 
pagelbės 
jsidirbti į daugiau atsakomingesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE Į—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

MOTERYS 
LIUOSLAIKIS
Ne Madoje

KARO LAIKUOSE
i

i STOKIT
DABAR

l

I

ŠTAI PROGA
AlI-around A-l gen. Mašinistui

Mokestis pagal jūsų norą. 
Atsišaukite tuojaus sekančiai — 

THE ARIDOR CO. 
3428 W. 48th Place

SVARBŲ 
KARO

DARBĄ

TRUCKERS - MAREHOUSE
77%c i vai. 40 vai. savaitė. 

$1.16 už viršlaikį.
Geros darbo sąlygos.

CROOKS TERMINAL
WAREHOUSES
5967 W. 65th St.

t

PATYRUSIŲ
MOULDERIŲ

PRIE

Aluminum
Castings

KARO DARBAI 
PUIKI MOKESTIS

Centrai Pattern
& Foundry Co.
3737 S. Sacramento

VYRŲ REIKIA
Prie lengvu, abelnų dirbtuvės dar
bų. Mes išmokinsime. Patyrimas 
nereikalinga. 75c iki 90c i vai. 
40 vai. sav.. laikas ir pusė už virš
laikį. Gausite sykiu ir ligoninės 
apdraudą. Pastovūs darbai.

NATIONAL RIBBON
& CARBON MFG. CO.

626 S. Federal Street

. VYRAS

MERGINOMS
MOTERIMS

100% KARO DARBAI

IR X

ATLIKIT
SAVO

I

Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir nusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietybes.

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

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MTSS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

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

KROLI; BROTnFRS
1801 S. Micliigan Avė.

MOTERŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA
SVARBI KARO DIRBTUVE JIS 

REIK \L\UJ.\ IHRIITI I f S 
DARB AMS. K UP TAI l ž: 

ASSEMBLY 
INSPECTION 

LENGVU MAŠINŲ DARBŲ
CANTF.EN SF.RVTCE—LIGONINES 

PI.EVtS—PUIKIOS DARBO 
SĄLYGOS—GERA PRADINK 

ALGA IR VIRŠLAIKIS

Atsineškite Pilietybės Įrodymus

EMPLOYMENT OFISO VAL.: 
Nuo Pirmad. iki šeštad.

8 ryto iki 4:30 popiet 
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ 
HLRLEY MACHINE CO.

2145 S. 54th Avė. — Cicero

200 200

SLIP STITCHERS
Patyrusios prie siuvimo T~'~ 
kaklaraiščiu (nockties). Gera mo
kestis. Atsišaukite į

CARTER & HOLMES
325 N. Wells St.

DALĮ
DIRBTUVE RANDASI GEROJ 

RESIDENCIJOS VIETOJ

GERA TRANSPORTACIJA

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

Mokantškai palinkęs Ir drafto palluo- 
suotas, reikalingas dirbti Machine 
dirbtuvėje. Gera proga tinkamam vy
rui. 100% Defense darbai. laikas ir 
pusė už viršlaikį.

HARRISON 3057

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

VYRŲ 
MOTERŲ

SVARBIAI PRAMONEI 
švarūs dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Reguliarė mokestis 
laike mokinimo. Užtenkamai virš- 
laiko mokant laiką ir pusę virš 40 
valandų. Apmokamos atostogos ir 
proga jsidirbimo.

2425 S. ROCKWELL ST.

Abelnų Valgykloje 
Darbininkų 

VEITERKŲ 
VIRĖJŲ

BUS BOYS 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

Nuolatini darbai. Gera mokestis ir 
proga įsidirbimo dideliame West 
Side restarane.
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. Madison St.

„ NAUJI ĮRENGIMAI
------------------------------------------3

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 

KARO DARBŲ NEBUS 
PRIIMTOS.

1

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

Employment Office 
5219 S. VVestern Blvd.

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

Karalienė sustatė

pp. 
pp.

AUTO MEKANIKŲ 
BKAKE VYRU 

GAZO PARDAVĖJŲ 
ALIEJUOTOJŲ 

TIRE CHANGERS 
BATTERY VYRŲ 

ABELNIEMS PATARNAVIMAMS
DARBAI ARTI JŪSŲ NAMU 

MOTERIS MES IŠMOKINSIME 
Prie svarbių darbų, gera užmokestis. 
Daug privilegijų, priskaitant nuolai
da perkant, group apdrauda, ligo
ninės apdraudą ir viršlaikis. Senu
mas nesvarbu. Uniformos duodamos 
ir išplaunamos.

KREIPKITĖS PRIE VEDĖJO 
Savo Apielinkės Krautuvėje

FIRESTONE STORES
226 W. Lake St., Oak Park 
6425 
5650 
1818 
6000
4400 W. Madison 
1550 S. Wabash 
1301 S. Wabash

AR RAŠYKITE Į: 26 E. 16th ST.

W. Cermak Rd., Berwyn 
W. Beimont
E. 71st Street
N. Clark

DARBININKŲ
IR SPOT WELDERIV. PATYRUSIU 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ. 

MERGINU — VYRŲ

ŲNITED ORDNANCE 
INDUSTRIES 

7720 Stony Island
Phone Bayport 3272.

Alįirsiai iš pikniko 
Marijos Kalneliuose

Nepaisant lietaus, kuris 
beveik visą dieną vilgė ža
lią Marijos Kalnelių gamtą, 
nemažas būrelis tvirtašir- 
džių lietuvių susirinko pa
silinksminti. Malonūs lietu
viškų dainų garsai ne vieno 
širdį pradžiugino.

Atsilankiusieji džiaugėsi 
šios lietuviškos įstaigos ne
paprastu grožiu, gamtos ža
lumu. Daugelis negalėjo at
sigerėti seminarijos rūmų, 
daržų apylinkės puošnumu.

Nuoširdus lietuviškas ū- 
pas viešpatavo visuose. Vi
si išsivežė daug gražių įspū
džių, žadėdami ir kitą kar
tą atlankyti Marijos Kalne
lius.

Havajuose labai mėgsta
ma plačiai žinoma daina 
“Aloha Oe”. Toji daina buvo 
parašyta karalienės Lilino- 
kaloni. Tai paskutinė salų 
karalienė, kuri atsisakė nuo 
sosto prieš keletą metų kai 

nio^ HavaJai paliko Jungtinių A- 
merikos Valstybių dalis 
1898 metais.

Ruošiasi su Japonija 
apsimainyti 1,500 
nelaisviiį

WASHINGTON? liepos 13. 
—Statė Department parei
gūnas šiandien pareiškė, 
kad derybos sugrąžinimui 
1,500 Amerikos civilinių pi
liečių iš Japonijos nelaisvės 
pasuko į gerąją pusę. Dery
bos vedamos per Tarptauti
nį Raudonąjį Kryžių Švei
carijoj. Japonai nurodo, ko
kius japonus jie nori gauti 
iš Amerikos mainais už 
amerikiečius.

t

MOTERŲ
Reikia prie popieros knygų ir sku- 
durit; skirstymo. Gera mokestis. 
Atsišaukite.
WESTERN PAPER GRADTNG CO.

110! S. Fairfield Avė.

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

ČIA RASITE TĄ DARB7 
KURĮ NORITE GAUTI!

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

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

i kai-
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Italu teita, demokratija ir fašizmas
JI PAKILS PRIEŠ FAŠIZMĄ

Sąjungininkai, besirengdami didžiajam žygiui — Ita
lijos invazijai, radijo pagalba kalbėjo italų tautai, kad 
jie prieš ją, kaipo tautą, nieko neturi. Planuojant in
vazijos žygius, neinama pavergti Italijos žmonių, bet 
norima juos išlaisvinti iš kruvinų fašizmo nasrų.

Toks sąjungininkų vadovybės nusistatymas tikrai 
yra puikus. Mes neabejojame, kad juo džiaugiasi italų 
dauguma, kuri, kaip tik bent kiek laisviau galės pasi
judinti, pakils kai viesulas prieš savo prispaudėjus fa
šistus ir tuo pagreitins jungtinių tautų pergalę.

italų tautoje tebėra gyva demokratijos dvasia ir te
begyvena troškimu ją realizuoti gyveniman visa pil
numa. . i , »

* i - A) .

Kai fašistai nuo mokyklų sienų nuiminėjo kryžius ir 
jų vieton iškabinėjo Mussolinio paveikslą, popiežius Pi
jus XI liūdna širdimi perspėjo dvasiškiją ir visą italų 
tautą, nes dėl to tauta, gali užsitraukti sau didelės 
bausmės. Kai Mussolinis, trokšdamas savo asmeniškos 
garbės, išvedė tautą į karą prieš Etiopiją, popiežius 
Pijus XI dar labiau nuliūdo. Nekartą šventasis Tėvas 
nurodė fašizmo pagrindines klaidas ir pasmerkė jo 
pagoniškus aktus. Sakoma, kad savo gyvenimo pabai
goj popiežius Pijus XI parašė formalų fašizmo pasmer
kimą, bet mirė nebeturėjęs progos tą raštą viešai pa
skelbti.

.•j 9 . .• i
ARTINASI BAUSMES VALANDA

Kad fašizmas yra ir priešdemokratiškas Ir tiesiog 
priešhumanistiškas, pasaulis tai puikiai žino. Pats Mus
solini oficialiame rašte Italų Enciklopedijai apie fa
šizmą sako: “Fašistams viskas yra valstybė ir nieko 
žmogiško ar dvasiško neegzistuoja”. Tai yra totalita
rizmas, siekiąs dominuoti visą žmonių gyvenimą.

Fašistai ne tik savo kraštą į didelį vargą ir pavojų 
įstūmė, bet ir kitoms tautoms daug kraujo nuliejo. Jų 
puolimas Etiopijon, smogimas peiliu Prancūzijos nuga- 
ron, žygiai Albanijon ir Graikijon, aklas parsidavimas 
kruvinam nacizmui, daug prisidėjo prie pasaulio var
gų padidinimo. Fašizmas, dėl to, be jokio pasigailėji
mo bus nubaustas. Ir toji bausmės valanda jau artinasi
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ITALŲ TAUTOS TRADICIJOS

Reikia neužmiršti, kad žmonės, apgyvetousleji Dali
jos pusiausalį, yra vieni pirmųjų, kurie išugdė paval
dinių pilietybę. Senovės romėnai, pirmieji po graikų, 
davė aiškiausią pavyzdį pilnai išugdyto žmogaus kul
tūros balanso, kurį mes vadiname humanizmu. Romos 
Respublika pripažino pilietines žmogaus teises. Valsty
bė pasidarė piliečių globotoja ir saugotoja. Krikščio
nybė įvedė Dievo duotą žmonėms lygybes dėsnį, ini- 
mant nepilietį ir net vergą. Nekartą, tiesa, savanau
džiai imperatoriai tą dėsnį pažeisdavo, bet vis tik ne
sulaikyta žmonių lygybės idėjos augimas. Italų res
publikos viduriniuose amžiuose rodė ne tik aukštą kul
tūros išsivystymo laipsnį, bet ryškus buvo ir augimas 
to įsitikinimo, kad individas dvasiniu atžvilgiu stovi 
aukščiau už valstybę. Italija daug kartų buvo užpulta, 
tačiau puolikai nepajėgė sunaikinti tai, ką ji per šimt
mečius savyje išugdė.
TAUTA LINKO PRIE DEMOKRATIJOS

Po pirmojo pasaulinio karo ėmė smarkiai augti Ita
lijos politinės partijos. Ypač buvo beįsigalinčlo-j kata
likų (Populiarinę Partija.) ir socialistų partija. Tai bu
vo ženklas, kad valstybėj: stiprėja socialinės lygybės 
ir ekonominio gerbūvio sąvoka ir kad netrukus Italija 
turės persiorganizuoti į tikrąją demokratiją. Nėra jo
kios abejonės, kad socialinės ir ekonominės reformos 
būtų buvusios pravestos ramiu būdu, organizuojantis 
piliečiams į specialines organizacijas.

Nuo 1919 metų pradėtu sąjūdžiu džiaugėsi ir popie
žius Benediktas XV.
FAŠIZMAS PASTOJA KELIĄ

Tai gražiai pažangai, kuri jau buvo padaryta, pa
stojo kelią vienas žmogus. Tai buvo Benito Mussolini. 
Fašizmo Atsiradimas ir jo išugdymas, tai jo vieno — 
Mussolinio padaras.

Mussolini savo laiku buvo kraštutinis, karštas socia
listas ir internacionalistas. Bet jis virto karštu fana
tiku nacionalistu. Jam pavyko socialistų partijos jau
nimą ir dar keletą grupių palenkti prie savęs. Savo 
negausingą sekėjų grupę Mussolinis apvilko juodais 
marškiniais ir smurtu bei apgaulėmis įsiveržė į val
džios viršūnes. Kai Mussolini maršavo į Romą, jis ne
turėjo nė penkių nuošimčių Italijos žmonių pritarimo 
savo smurtiškam žygiui. Italų tauta, dėl to, stebėjosi 
ir liūdo, kad ir karalius jam nusilenkė. Jis to pasiekė 
prigavystėmis, intrygomis. Konservatistams pažadėjo 
apsaugą, liaudžiai — medžiaginę gerovę. Užsiriogli
nęs į valdžios viršūnę, jis savo tuščiais pažadais hipno
tizavo liaudį, ypač socialistus, kurie vis tik ilgokai 
tikėjo, kad jis bus geras socialistas nors ir anti-de- 
demokratiškas. į y

VIETOJE KRYŽIAUS MUSSOLINIO PAVEIKSLAS
Nepaisant gražių ir tikrų demokratinių tradicijų, ita

lų tauta fašistų buvo skaudžiai apgauta ir į didelę 
nelaimę įvelta. Bet pačioje gilumoje, kaip ne vienas 
$io kjasto laikraščiu korespondentas yra pažymėję

J. E. vysk. Justinas Staugaitis
Per Šveicariją gauta iš Lietuvos liūdna telegrama, 

pranešanti, kad liepos 8 d. mirė Telšių vyskupas J.ust. 
Staugaitis. Daugiau smulkmenų nepranešama. Eksce
lencija vysk. Staugaitis buvo viena šviesiausių asme
nybių Lietuvoje. Šiemet ėjo 77-tus metus — gimęs
1866 m. lapkr. 14 d.. Jo tėviškė — Tupikų kaimas, Nau
miesčio p a f., šakių apskr.' Mokinosi Naumiestyje, o vė
liau Marijampolės gimnazijoje, drauge s.u kitu dideliu
lietuviu — ark. J. Matulevičiumi. Seinų kunigų semi
nariją baigė ir kunigu buvo įšventintas 1890 m. birž. 
24 d. Pateko dirbti į Varšuvą, kur ketvertą metų buvo 
vikaru ir 6 metus gimn. kapelionu, širdis jį vis traukė 
į Lietuvą ir kai po japonų karo Lietuvoj - radosi dau
giau laisvės, 1905 metais sugrįžo Lietuvon. Metams ap
sistojęs Mariajampolėje jisai įsteigė garsiąją “žibu
rio” draugiją, kuri tiek daug mokyklų Lietuvos liau
džiai įkūrė ir išlaikė. Porą metų pabuvęs klebonu Le
kėčiuose, kaip gabus plunksnos darbininkas, 1909 me
tais pakviečiamas redaguoti žurnalą “Vadovas”. Spau
dos darbas jam buvo artimas, nes jau klieriku bebū
damas rašinėjo į Tilžėje ėjusią “Šviesą”, paskui į “šal
tinį”, “Viltį”. Per 4 metus redaguodamas “Vadovą” 
daug pats straipsnių prirašydavo ir gyvai vedė sky
rius — spaudos apžvalgą ir užsienio bei Lietuvos re
liginio ir tautinio gyvenimo apžvalgą. Toliau ketverius 
metus klebonavo Pakuonyje, o vėliau — Aukštojoje 
Panemunėje. Besikuriant Lietuvos tarybai, kun. Stau
gaitis buvo išrinktas jos nariu, o nuo 1918 m. — jos 
vicepirmininku. Buvo Steigiamojo Seimo vicepirminin
ku. Eidamas tas aukštas pareigas buvo kelis sykius 
įvairiais Lietuvos reikalais deleguotas į užsienį. Jo pa
rašas stovi ir po Lietuvos nepriklausomybės aktu. Pa
žymėtinas jo didelis veiklumas dėl Lietuvos laisvės pir
mosios vokiečių okupacijos metu. Steigiamajam seimui 
išsiskirsčius ir išrinkus pirmąjį Seimą, kun. Just. Stau
gaitis buvo išrinktas jo pirmininku ir, einant konsti
tucija, prezidentui kuriam laikui išvykus, turėjo jį pa
vaduoti eidamas aukščiausias valstybės pareigas. Įstei
gus Lietuvos bažnytinę provinciją, kun. Just. Staugai
tis popiežiaus buvo parinktas Telšių vyskupu ir kon
sekruotas 1926 m. bai. 25 d. Tose pareigose išbuvo iki 
savo mirties.

Amžinos atminties velionis buvo garsus visuomeni
ninkas ir žymus rašytojas. Laikraščiuose jisai pasira
šydavo: Meškus, Panenupis ir kitomis slapyvardėmis. 
Atskiromis knygomis yra jo išspausdinta Katalikų 
Bažnyčios istorija. “Ar gi čia kalta Katalikų Bažny
čia”, “Jaunimo idealas”, “Darbininkų Klausimas” ir 
kt. Didžiausis jo veikalas, pasirašytas J. Gintauto var
du yra 1934 m. išėjęs romanas — apysaka “Tiesiu Ke
liu”, kur, atsiliepiant į Putino “Altorių šešėly”, vaiz
džiai nusakomas Lietuvos atgimimo laikotarpio kunigo 
gyvenimas. Knyga turėjo pasisekimo.

Ekscelencija buvo didelis spaudos prietelis. Tuo klau
simu jisai net yra parašęs ganytojišką laišką, kurį 
baigia žodžiais:

— Pageidautina, kad nebūtų nė vienų katalikų na
mų, į kuriuos nepareitų katalikiškas laikraštis”. Jis 
taipgi žinomas kaip didelis darbininkijos teisių gynė
jas, tuo reikalu ne tik rašęs spaudoje, bet ir veikęs 
per savo diecezijos dvasininkus. Graudu, kad tą didelį 
kovotoją dabar pridengė nacių mindžiojama tėvynės 
velėna.

M
^^?^YRACUSE
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PACHINO
CAPE PASSERO

Mediterronean Seo

I
Amerikiečiai, britai ir kanadiečiai parašiutistai, apsiginklavę peiliais ir Tommy 

guns, nusileido į Sicilijos salą, sunaikino apsigynimo vietas ir nuėjo salos gilumon, pa
ėmė kelioliką miestų.

Sąjungininkai Įžengė i garsų senovės 
miestų, kur ir seniau kovos vyko 
SICILIJA, DIDŽIAUSIA VIDURŽEMIO JUROS SALA. — 
GARSIOS PRAEITIES ŠEŠĖLIAI. — KOVOS PRIEŠ 
PASAULIO GALYBES. — GARSIOJO GEOMETRIJOS 
ŽINOVO ARCHIMEDO GYVENIMO VIETA.

Nekartą esame rašę, kad
šiame kare įvyksta tikrai 
nuostabių dalykų. Girdėjo
me apie sunkius, beveik ne
tikėtinus mūsų kareivių per
gyvenamus kovos laukuose, 
apie nepaprastą jų drąsą ir 
atliktus didžius žygius. Kar
tais tie mūsų kareiviai ko
voja tolimose, mums nežino
mose plataus vandenyno sa
lose, o kartais garsiose isto
rijos vietose.

Šiandien sąjungininkų ka
ro jėgos kaunasi didžiausio
je Viduržemio jūros saloje, 
Sicilijoje. Šioji sala turi apie 
dešimt tūkstančių kvadrati
nių mail.ų dydžio ir beveik 
keturis milijonus gyvento
jų. Viduržemio jūroje Sicili
ja stovi strateginėje pbzici- 
joje, nes jinai turi puikių 
uostų ir yra lengvai pasie
kiama didžiųjų prekybos 
laivų.
GARSI PRAEITIS

Tačiau Sicilija svarbi ne- 
vien savo strategine pozici
ja, bet ji taip pat pasižymi 
ir garsia savo prae.tlmi. Si
rakūzai, sąjungininkų užim
tas Sicilijos miestas, buvo 
vienas didžiausiųjų senojo 
pasaulio miestų ir graikiš
kos kultūros židiniu. Miestą 
pastatė korintiečiai, kurių 
tarpe šv. Povilas taip uoliai 
darbavosi. Istorijos žinovąi 
spėja, kad Sirakuzo miestas 
buvo pastatytas aštuntame 
šimtmetyje prieš Kristaus 
gimimą.

Šiandien Sirakūzai „ turi 
apie 53.000 gyevntojų. Vie
nok šių dienų miestas užima 
tik mažą dalelę to garsiojo 
praeities miesto, kuris kovo
jo prieš didžias anų gadynių 
galybes ir kuris buvo iškilęs 
į kultūros viršūnę?.

Siauros ir kreivos miesto 
gatvės šiandien apšviečia
mos elektra. Gyventojai ver
čiasi vyno, aliejaus ir vaisių 
prekyba. Tačiau aštri ke
liauninko akis tose siaurose,

kreivose gatvėse, tuose griu
vėsiuose mato tik senovės
grožį, pastebi garsiuosius 
graikiškosios architektūros 
šedevrus ir dangų siekian
čius pastatus.
KELEIVIO SVAJONĖS

Guysta jam iš naujo kele
tas pažįstamų bruožų — di
džiųjų poetų, rašytojų. Tose 
gatvėse vėl vaikščioja žy
mus mokslo vyras Archime- 
das su savo išradimais ir 
dėsniais. Archimedas, gar
susis geometrijos žinovas, 
spręsdamas smėly braižo
mas figūras, žuvo žiauraus 
romėno kardu nukirstas. Il
gus metus jisai vienas gynė 
savo išradimais savo gimtą
jį miestą geriau, nei pulkai 
sirakuziečių.

Toliau bevaikščiodamas 
keleivis rastų amfiteatrą, 
karaliaus palocius, milžiniš
ką akmens stalą — aukurą, 
ant kurio valdovas sudėda
vo dievams dovanas. Rastų 
jis ten ir garsias latomijas, 
kasyklas, kuriose gyveno 
vienuoliai, kuriose kovojo 
suimti atėniečiai, tie drą
sūs graikų žemės vyrai, tvir
ti tautos stulpai suvaryti 
nyko diena iš dienos kol pa
galiau užgeso paskutinė jų 
gyvybės prašvaistę.
KARO AUDROJE

Kovojo jie ten keturi šim
tai metų prieš Kristų atvy
kę iš galingos graikų žemės 
ir žuvo jie toje svetimoje 
saloje toli nuo savųjų. Kau
nasi ir šiandien tenai žūt
būtinėj kovoj susikibę di
džiausių pasaulio galybių 
kareiviai. Stipri Sirakuzo 
žvejo ranka išklojo priešų 
eiles, iš savo žemių išvijo 
Kartagenos kareivius ir ate- 
nų stipruolius. Tačiau šišai 
atkaklus ir išklestėjusis 
miestas neišsilaikė prieš ga
lingus romos legijonų ant
plūdžius. kurie užkariavo 
beveik visą žinomą pasaulį. 
Išnyko visas Šio miesto gro

žis ir garbė, nuslydo jis iš 
savo sosto aukštose kultū
ros viršūnėse.

Kristui gimus, Sirakūzai 
buvo tik paprastas galingos 
imperijos miestas. Tie šim
tai tūkstančių, kurie kadai
se mynė Sirakūzo gatves ir 
takelius, kraustėsi į triukš
mingą imperijos sostinę Ro
mą įr ten\k«ą^:1^ jtortuą 
arba vertėsi is savo-amt to 
uždarbių. ’’ ’ .
KRIKŠČIONIŲ 
PERSEKIOJIMAI

Į Sirakūzus atvyko krikš
čionys plėsdami Kristaus 
mokslą vis toliau ir toliau. 
Šita vieta jiems patiko. Čia 
jų skaičiai augo, čia leng
vas susisiekimas su krikš
čionimis Romoje. Deja, ne 
ilgam. Prasideda kruvini 
persekiojimai Ir čia tame
garsiame Sirakūzų mieste 
ilga imperatoriaus ranka 
pasiekia krikščionis.

Krikščionys čia, kaip ir 
kitose vietose, slapstėsi po
žeminiuose urvuose, kata- 
kombose. Tačiau jų nenu- w 
galima dvasia laimi šią ko
vą. Išlindę iš urvų krikščio
nys pastato didžiulę Sira
kūzų Katedrą, kuri pasižy
mi tuomi, kad jinai pastaty
ta aplink seną pagonių šven
tyklą. šventyklos kolumnai 
kaip tik sudaro katedros da-

DIDVYRIŲ RAMYBE 
SUDRUMSTA
Šiandien kulkų zvimbimas, 

bombų sprogimas ir lėktuvų 
užimąs sudrumstė kapuose 
bemiegančių didvyrių ramy
bę; ten ilsisi graikų žemės 
stipruoliai, narsūs Kartage
nos kareiviai, persekiojimuo
se nukankinti krikščionys ir 
iš miego neatsikėlę vienuo
liai. Į

Dabar Sicilijoje kariauja 
narsus sąjungininkų, ameri
kiečių, kanadiečių ir britų 
kareiviai. Jų troškimas su
kurti pasaulyje geresnę 
tvarką, kurioje būtų gerbiar 
mos žmogaus pareigos ir 
teisės. —Pr. Jančius.

CHUNGKING. liepos 10 — 
Kinijos aukštoji komanda 
pranašė, kad kiniečių armi
ja atmušė japonų nu oi imą 
Kotang apylinkėj. Buvo pri
mušta suvirs 700 japonu. £
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CHICAGOJE APYLINKĖSE j Kiek Chicaga turi gyventoju
Km. B. Urba kalbės 
Federacijos mitinge

Katalikų Federacijos Chi
cagos apskrities susirinki
mas įvyks liepos 14 d., š. 
m., Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Prasidės 7:30 va
landą vakare.

Šiame susirinkime bus pa
daryta visa eilė svarbių pra
nešimų. Bet svarbiausia, tai 
bus kun. prof. B. Urbos pa
skaita. Kun. Urba yra vie
nas-iš čia Amerikoj gimu
sių pirmų'ų kunigų. Bet lie
tuviški reikalai visuo
met yra arti širdies. Su lie-1 
tuvių reikalais jis yra labai 
gerai susipažinęs. Mes tuo 
labai džiaugiamės, kad čia' 
gimusieji persiima lietuviš
kais reikalais.

Kun. B. Urba daug širdies 
įdeda į Šv. Kazimiero vie
nuoliją, kurios jisai yra ka
pelionas. Kun. Urba per me
tus laiko pasako daugiau 
kaip 300 pamokslų, pamo
kų ir paskaitų.

Visi Katalikų Federacijos 
Chicagos apskr. atstovai ma 
lonėkite atsilankyti ir savo 
draugus pakvieskite išklau
syti šios paskaitos. Lai visi 
dalyvauja kas tik įdomauja 
paskaitoms ir visu lietuviš
ku veikimu. Valdyba

Ištikimai atii-

Visi išvieno dirba 
vadui pagerbti

Cicero.
kęs pareigas per trisdešimts 
metų, žmogus yra vertas pa
garbos ir atlyginimo. Vie
nas iš tokių žmonių, kuris 
yra daug užsipelnęs, tai Šv. 
Antano parapijos klebonas, 
kun. Ig. Albavičius. Jo pa- 
rapijonai ir draugai įvertin
dami jo darbus, rengiasi jį 
pagerbti sekmadienį, rug
pjūčio 1-mą, Šv. Antano pa
rapijos svetainėj.

Draugijos ir klūbai iš an
ksto perka tikietus ir rezer- 
vuojasi vietas tam vakarui. 
Yra patartina visiems iš 
anksto įsigyti tikietus, nes 
prie durų jie nebus parda
vinėjami.

Seselės, draug su Mondei- 
ka, rūpestingai ruošiasi prie 
muzikalės dalies to vakaro, 
o gaspadinės jau seniai gal
voja, kad tik skaniau pri- 

į rengus valgius.
Nėra atsisakęs nė jauni

mas. Sodaiicijos ir Vyčių 
vietinės kuopos nariai stro
piai lanko prisirengimo ko
misijos susirinkimas, t

Kad. geriau pi iširęngte 
į prie bankieto, susirinkimai 
bus šaukiami kas penkta-*

Jungtinių Amerikos Vals- Chicago metropolitan area 
tybių metropolijų distrik- yra 4,720,493 gyventojai, 
tuose per tris paskutinius 
metus paaugo 2,400,000 gy- j 
ventojų, nežiūrint jog daug1 
vyrų iš visų didelių, miestų 
išėjo į armiją ir laivyną ir 
nežiūrint to pusę milijono 
nukrito didžiausioje metro
polijoje — New Yorke.

Apie tai pranešė pereitą 
sekmadienį J. Walt. Thomp- 
son kompanija. Raportas re
miasi racionavimo knygelė
mis No. 2 ir sakoma, jog 
mažuose miestuose ir kaimų 
apylinkėse per paskutinius 
tris metus sumažėjo 5,600,- 
000 gyventojų.

Panašus apskaičiavimas 
prieš dvi savaites rodo, jog 
Chicagoje paaugo nuo 1940 
metų 56,017 gyventojų, da
bar yra 3,452.825, o Chica- i 
gos priemiesčiuose paaugo 
87,520 gyventojų, dabar yra 
1,267,568. Dabartiniu laiku

Nėra naujas dalykas
Įrodomo, jog stenografi

jos (trumpraščio) sistema 
nėra naujas dalykas. 63 me
tais prieš Kristaus gimimą 
panašiu būdu rašydavę.

! 32 nŪlijonams pagalba Remkite tuos biznierius, kurie . __//y\_____**
VVashington, D. C. Pre

zidentas Rooseveltas, liepos 
7 d., pasiuntė Kongresui ra
portą, kuris rodo, jog Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
suteikė pagalbą daugiau 
kaip 32,500,000 asmenims, 
trisdešimtyje šalių, nuo liep. 
1940 metų iki balandžio 
1943 metų.

garsinasi "Drauge
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Lietuviškas 
Žydukas

4i
I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAITAU,

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST! 
PARTICL'tAB PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 
Distribotors of the famous MonteUo “Most Beautiful" Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPK1TES PRIE —

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

IUAPCUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242»•

I &

J

dienį po lietuviškų novenos 
pamaldų, vietoj kas antrą 
penktadienį, kaip anksčiau.

MMD

ruošias. Visų 
atsilankiusius 

priimti, duoti 
dienos popietį

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQU0R 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «0S4

|
(Rimkute 

■■ ‘'•SENA' 
LIETUVIŲ 

: DRAUGĄ

2202 W. Cermak
Road

omM*

Canal 8887
Bm. I- KAZANAUSKM

Sekretorių*

Važiuosime į Ryano 
miškus

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų centras ruošia 
pikniką sekmadienį, liepos 
18 d., Ryans Woods, prie 
87-tos ir Westem Avė. Ta 
vieta pasiekti visiems pato
gu. Kiek teko girdėt visų 
kolonijų skyriai stropiai prie 
išvažiavimo 
noras, kad 
nuoširdžiai 
progos tos
maloniai, jaukiai praleisti. 
Pasinaudokime vasa relės 
trumpu laiku. Vienutė

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MOKGiOŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKAMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHJCAGO

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the Hm of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory RepraMBtettv*.

SffOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUTMJC 6051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

iRjohn f. eudbkis
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Kaktį

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 8OUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8 vaL Plrmad ir Ketvirta*, vak. 

iš stotie* WGEB (1890), *u Povilu fialtimteru.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Mcmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8KOS KOPEYCIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOVVN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU 
SUTAUPO RUR\ 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. 
boilerių pataisymui dalių, tankų, elektros ir hard- 
WAKE REIKMENŲ.

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

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODl KTO
‘NO DRIP” ------ “NO DRIP”

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

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

Dri Insiilacijos, Plumbing ir Heating, TaKymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
______ N. W. Corner Mth and Statė SCreeta

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23 r d PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN' 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phorn YARDS 4966

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFORNIA AVE. phone LAFAYETTE 3571

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

Tetephone YARDS 1418
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84 vyrai daužo ašį IŠLAIPINTA KARIUO MENĖ SICILIJOJE

Sklandytuvu kareiviai pateko nelais 
vėn, po valandos paspruko

Kitas sklandytuvų karei-Sąjungininkų oro jėgos
Sicilijoje. — Sicilijon sąjun-. vių vienetas paėmė netru- 
gininkų jėgos įžengė ir sėk
mingai veda kovas. Čia no
rime atskleisti 84 kareivių 
kovas prieš ašį. Tai buvo 
sklandytuvų kariuomenės 
vyrai, kurie buvo nuleisti iš 
oro — už priešo linijų, kur 
jie kovojo 14 valandų. Prie
šo jėgos buvo didesnės, ne
gu jų. Jie buvo priversti pa
siduoti priešui, kai jų amu
nicija buvo išsibaigusi ir 
kada 30 vyrų dar stovėjo 
ant kojų.
9

SUKĖLĖ DIDELĮ 
TRIUKŠMĄ

Sklandytuvų kariuomen^ 
penktadienį naktį ( 9 lie
pos) toje apylinkėje sukėlė 
didelį triukšmą. 14 vyrų pa
ėmė svarbią vietą, šis ma
žas būrelis, kartu su 70 ki
tų, kurie pramušė sau ke
lią į tą vietą šeštadienio 
rytą, laikė šią poziciją prieš 
vis augantį pasipriešinimą.

Sklandytuvų kareiviai pa
sidavė po pietų šeštadienį. 
Jie buvo apšaudomi iš leng
vų patrankų ir sunkių ma- 
chine guns per kelias valan
das. Kareiviai kovojo dau
giausia nepasislėpę ir prie
šui sukėlė daug nuostolių.

KAREIVIAI PABĖGO 
IŠ PRIEŠO NAGŲ

Po valandos suimti sąjun
gininkų sklandytuvų karei
viai pabėgo iš priešo nagų, 
kada britų žvalgai apšaudė 
belaisvių sargus. 

iMuhino

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisė m 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą" vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

PAR 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

dirbtl VES ItJ2s

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

T\ X TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:20 valandos popiet

23 moterys pareiškė, 
minimas vyras buvo jas 
puolęs.

Jis turės mažiausia
metus ir 3 mėnesius išbūti 
kalėjime. Jei per tą laiką 
gerai elgsis, galės po to lai
ko būti išleistas iš kalėjimo.

STIMSON NUSKRIDO I ANGLIJA KONFERENCIJAIf

jog

Keturi žuvo
Smyraa, Tenn. — Pereitą 

pirmadienį žuvo du oficie- 
riai ir du kareivai, kai ke
turių inžinų bombonešis su
dužo ir sudegė dvi mailės 
nuo Smyrna Armijos oro 
basės.
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"Draugas” Acme photo

Lt. Gen. Jacob L. Devers (kairėje) vyriausias U. S. kariuomenės vadas Europos fron
te, sveikina karo sekretorių L. Stimson (dešinėje) ir Lt. Col. William H. S. Wright, 
Stimsono padėjėją, kai jie atvyko į Angliją karo pasitarimams.
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kus pakrančių patranką, kai 
tik jie iššoko iš sklandytu
vų.

Visą penktadienio naktį 
tamsumoje vyko mažos ko
vos, kai vienetai ėjo į pa
skirtas vietas. Įslstiprini- 
mai buvo paimti, barakai 
buvo apšaudyti, sargai bu
vo nušluoti ir pietryčių sa
loje priešas pateko į pani
ką, nerimą.

Nėra abejonės, jog sklan
dytuvų kariuomenė tikrai 
praskynė kelią jėgoms, ku
rios pakrantę pasiekė anks
ti šeštadienį.

Tai yra šaunus šio karo I 
įvykis.

Šūviai ęalvėkaryje, 
nukentėjo mergaitė

J

Chicago, III. — Pereitą 
pirmadienį Halsted str. gat- 
vėkaryje, netoli 36th pi., tri
jų juodukų ginče nukentėjo 
Miss Eleanor Macis, 18 me
tų amžiaus, 2856 Emerald 
avė.

Miss Macis buvo pašauta 
į kairę ranką, kada juoduke 
moteris pradėjo šaudyti su 
revolveriu į vieną savo kam- 
panijonų. Su ja važiavo jos 
vyras ir dar k.tas vyras. Po
licija sako, jog tas kitas vy
ras juodukę užpuolė peiliu. 
Ir tada moteris ėmė šaudy
ti į jį ir du kartus pataikė 
jam į nugarą.
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“Draugas" Acme photo

S. kariuomenė išlaipinta iš laivų bėga į Sicilijos pak rantės, liepos 10 dienąK anksti rytą.

dieną teatre
Los Angeles, Cal. — Jer- 

ry Lorrimore, 6 metų am
žiaus, ir jo sesuo Arleen, 
5 metų, nuėjo į teatrą, kai 
tik jis buvo rytą atidarytas.

Sargas abu vaikus teatre 
rado vidurnaktį, po to, kai 
tie vaikai buvo matę septy
nis kartus paveikslus, ketu
ris kartus žinias,- keturias 
apžvalgas, keturis kartonus, 
kąs bus ateity rodoma ir dar 
scenos vaidinimus.

Kai policija vaikus par
gabeno į namus, tada Jerry 
žiovaudamas motinos pa
klausė:

“Mama, ar mes galėsime 
rytoj vėl eiti į teatrą”.

Jis manė, jog 
pabaugins

Freeport, III. — Penkioli
kos metų amžiaus jaunuolis 
susiginčijo su mergaite. Gin
čas baigės jo mirtimi. Jau
nuolis pasikorė pereitą sek
madienį savo tėvų name, an
glių sandėlyje. Jis paliko 
raštą, kuriame parašyta: 
“Betty yra viso to priežas
timi”.

Turime labiau branginti 
savo gyvybę, nes tai yra 
didelė Dievo dovana. Reikia ties capt. John Boland ma- 
jaunuoliams įkvėpti caugiau;n°, 
susivaldymo dvasios.

Pasmerktas kalėjiman
Chicago, III. — James 

Fortson, negras, pereitą pir
madienį kriminaliame teis
me buvo pasmerktas kalėji
man 136 metams už išnieki
nimą, apiplėšimą ir užpuoli
mą.

Mount Vemon, III. — Ro
bert Vannatta, 18 metų am
žiaus, buvęs pataisos na
muose, pereitą pirmadienį, 
pasakė, jog jis nušovė Nor
ma Geraldine Bradford, 21 
metų amžiaus, per klaidą, 
kai jis buvo pasislėpęs už 
medžio, jis norėjo užmušti 
savo pamotę, Mrs. Frances 
Vannatta.

Robert Vannatta buvo pa
sislėpęs už medžio. Kai mer
gaitė ėjo gatve, jis paleido 
šūvį. Paskui paaiškėjo, kad 
jis mergaitę per klaidą pa
šovė. Jis norėjo nušauti sa-

įsilaužė per sieną ir pagrobė pinigus
Chicago, III. — Pereitos 

savaitės gale įgudę plėšikai 
prasimušė ir išdegino sau 
kelią į kambarį, 4717 Irving 
Park road, kur buvo sudėti 
apsaugai pinigai.

Manoma, jog plėšikai pa
grobė iš ten tirp $50,000 ir 
$250.000 pinigų. Buvo išlauž
ta apie 600 dėžučių.

Albany Park policijos sto-

jog tai padarė patyrę 
plėšikai. Jie įsilaužė į ap
saugos pinigų kambarį iš ki
to namo, kuris buvo apleis- 

vo pamotę. Jaunuolis sako
si, kad jis pasigailėdamas 
mergaitės skausmų, į ją pa
leido dar tris šuvius. O be 
to, jis sakosi, kad vėliau 
mergaitę nužudęs, kad turė
tų drąsos nužudyti savo pa
motę ir kitus, kuriuos jis 
buvo numatęs. Jo keršto 
knygelėje buvo pažymėti ke
li asmenys, kuriuos jis buvo 
numatęs nužudyti. Buvo nu
matytas nužudyti ir teisėjas, 
kuris jaunuolį buvo nuteisęs 
į vaikų pataisos mokyklą 
prieš trejus metus.

Jaunuolis buvo surastas 
pasislėpęs po tiltu.
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tas. Plėšikai išmušė 14 co
lių sieną. Jie ilgai ten veikė, 
nes jų gerta minkšti gėri
mai, alus ir pienas, kai jie 
skynė sau kelią prie pinigų.

Sakomo, kad ten daugiau
sia pinigus laikė gembleriai. į

Plėšikai pagrobė nemažai 
pinigų. Kai buvo apžiūrėta 
vieta, nerasta pirštų nuo
spaudų. Vadinasi būta paty
rusių vagių.

Chicago, III. — Du jau
nuoliai sulaikyti už taverno 
apiplėšimą.

Nesusivaldė — dvieju 
gyvybių ir nėra

Sheboygan, Wis. — Pe 
reitą pirmadienį 29 metų 
amžiaus vyras nušovė savo 
žmoną, 22 metų amžiaus, po 
to kai jie susiginčijo. Pas
kui vyras nusišovė.

Sakoma, jog žmona paba
rusi vyrą dėl karvių nepa- 
melžimo.

Šeimoje reikia daugiau 
kantrybės, tokių dalykų ne
įvyks.

Mažiau sviesto
Pereitą pirmadienį 

Food Administration, Wash, 
ington. pareiškė, jog bus 
sumažintas sviesto, sūrio ir 
kondensuoto pieno kiekis ci
viliams gyventojams.

Sakoma, jog kiekvienas 
' asmuo gaus apie 13 svarų 
sviesto per metus, prade
dant nuo liepos 1 dienos. Pe
reitais metais asmuo 
apie 16V> svaro.

War

gavo

Žuvo darbininkas
Herrin, III. — Vienas mai- 

i: neris buvo sužeistas, kai 
krito anglis kasykloje iš vir- 

j šaus. Jis pereitą pirmadienį 
mirė.

Jackson, Mich. — Pereito 
sekmadienio vakare buvo 
pabėgę du kaliniai iš South- 
ern Michigan kalėjimo. Pir
madienį jie buvo su;mti.

Trečiadienis, liepos 14, 1943

X Antradienį, liepos 13 
d., ankstį rytą, mirė Pran
ciška Totoraitienė, gyv. 2144 
W. 23rd St. Paliko liūdinčią 
šeimą ir savo vyrą Joną, ku
ris jau serga apie 15 metų.

X Menininkas Jonas Pili- 
pauskas, 'buvęs Marianapo- 
lio kolegijos mokytojas ir 
“Draugo” redakcijos perso
nalo narys, yra išvykęs į 
Omaha, Nebr., kur mano 
darbuotis ir ilgiau pagyven
ti.

X Petras Varakulis, mū
sų dienraščio agentas Die
vo Apvaizdos parap., labda
rių vadams prasitarė, kad
gal jis finansuos šokiams 
platformos pastatymą lab
darių ūkyje. Tą pačią dieną, 
Vyčių piknike, buvo kalba 
apie platformos įrengimą ir 
tą pačią dieną jį giliukis ap
lankė — piknike zaimėjo U. 
S. karo baną $100.00 vertės*

X Ch. Druktenis, karys, 
vieši pas savo tėvus Mar- 
ąuette Parke. Po poros die
nų grįš prie savo pareigų. 
Jo brolis seržantas Ričar
das tebėra Scott Field, Ul.« 
stovykloj. Jiedu yra daini
ninkės Aldonos Druktenytės 
broliai.

X Kun. dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio kolegijos rekto
rius, veda rekolekcijas TT, 
Marijonų seminarijoj.

X Anastazas Valančius, 
uolus Labdarių Sąjungos 
pirmininkas, atsilankęs į 
“Draugo” ofisą, spaustuvei 
daug darbų davė atlikti. Jis 
sako 
rius remia, o labdariai pa
remia “Draugą”. Mat, ran
ka ranką mazgoja.

X Kun. P. Lukošius, šv. 
Jurgio parap. vikaras, yra 
išvykęs porai savaičių atos
togų.

“Draugas” labda-

X ALT vykdomojo komi
teto svarbus pasitarimas 
šaukiamas Amerikos lietu
vių konferencijos reikalais 
įvyko praėjusio pirmadienio 
vakarą.

X Kun. Petras Gasiūnas, 
Šv. Antano par. vikaras, a- 
tostogauja savo sesers Pet
rošienės ūky Michigan stei- 
te. Petrošienė prieš keletą 
metų daug darbavosi Mote
rų Sąjungoje.

X Pvt. L. J. Esūnas, bu
vęs Vašingtono lietuvių vei
kėjas, sėkmingai baigė ar
mijos virėjų mokyklą. Jo 
brolis jau pakeltas kapito
nu. Randasi Floridoj.

X Aušros Vartų bažnyčio 
je liepos 20 d. bus atlaikyta 
Mišios šv. už žuvusius lie
tuvius dėl tėvynės laisvės. 
Ta intencija pamaldos lie
pos 5 d. buvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. Šv. Mišias už
prašė Federacijos Chicago 
apskritis minint dviejų me
tų Lietuvos pavergimo su
kaktį.
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