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NACIAI SICILIJOJE PRADEDA KOVOTI
AMERIKIEČIAI RUOŠIASI PRIBAIGTI! 
japoną pozicija Mubo bazėje

Patrolės prie Mundos kovoja japonus.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Australia. liepos 15. — 

Specialus štabo pranešimas sako, kad sąjungininkų ka
riuomenės artinasi prie japonų tvirtovės Mundoje. Tuoj 
įvyks galutini veiksmai dėl šios strateginės Salamaua 
linijos. Sąjungininkų ka
riuomenės jau pavarė japo
nus iš kelių apsigynimo vie
tų tarp Mubo ir Salamaua.

Kaipo pradžią pastangų 
japonus išvaryti iš Mubo 
apylinkės, sąjungininkai oro 
atakomis ir kariuomenės 
puolimais užėmė Green kal
ną. vieną iš svarbiųjų pozi
cijų Mubo srityje. Prie to. 
sąjungininkai dar apsupę 
nemažą būrį japonų prie 
Mubos.

Kartas nuo karto arti 
prie Mundos įvyksta susirė
mimai tarp amerikiečių pa- 
trolių ir japonų kareivių. 
Sąjungininkų bomberiai nuo 
lat atakuoja japonų susisie
kimo linijas ir aerodromus, 
iki 250 mylių j šiaurę nuo 
New Georgia salos. Ameri
kiečiai kareiviai dabar yra

SĄJUNGININKŲ UŽIMTOS VIETOS
$

I tik vieną mylią nuo Mun-! 
j dos. Raportai nurodo, kad 
dėl nuolatinių atakų iš oro 
ir apšaudymų iš karo laivų 
japonams Munda jau pasi
darė beveik bevertė.

Štabo atstovas pareiškė, 
kad kol kas tik keli maži I 
susirėmimai teįvykę. Tuo 
pat kartu jis perspėjo, kad 
amerikiečiai dar nesuėjo su j 
pačia didžiąja japonų jėga.

Sąjungininkų bomberiai 
atakavo Ballale ir Kahilij 
aerodromus Bui» apylinkėj, 
ir ten pradėjo didelius gaia- 

i rus. E aka aerodromas, 250 
mylių į šiaurę nuo Mundos. 
taipgi buvo atakuotas. Ma
žas japonų transporto lai
vas buvo amerikiečių nus
kandintas Beagle kanale, ■ 
netoli Velia La velia salos: 
pakraščio.
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Pietinėje Sicilijos dalyje sąjungininkai užėmė ne tiktai svarbią

Karo laivai bombavo Rommel lėktuvas 
nebuvęs nušautas

STOKHOLMAS. Švedija, 
liepos 15.—Pranešimai 
Berlyno užgynė žinią, 
maršalas Erwin 
buvęs transporto 
kurį sąjungininkų lėktuvai 
nušovę pakelyje į Siciliją. 
Berlyno radio pavadino tą 
žinią grynu prasimanymu, 
bet nepranešė, kur Rommel 
dabar randasi.

Gal ir toliau laikys

I 
I

japonus Kiškoje
WASHINGTO\. liepos 15.| 

— Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos karo lai-

I 
vas ir vėl bombardavo japo
nų pozicijas ant Kiška salos 
Tai buvo ketvirtas toks ap
šaudymas japonų Kiškoje 
per aštuonias dienas.

Nuo 1942 m. rugpiūčio mė 
nesi© Kiška sala buvo tik 
lėktuvų bombuojama. Pas
tarųjų dienų apšaudymai iš 
Amerikos karo laivų nurodo v. . . .. ..
galimybę japonų bazės puo- uZIITIldS lEFIlOrijČIS 
limo netolimoj ateity. Kiška LONDONAS, liepos 
yra paskutinioji japonų tvir Premjero padėjėjas Clement 
tovė Aleutian salose ir ame- Atlee šiandien pareiškė par- 
rikiečiai ruošiasi juos iš ten 
iškraustyti.

Londone palaidotas 
Generolas Sikorski

LONDONAS, liepos 15 — 
Po iškilmingų gedulo šv. 
Mišių, kurias laikė tik va
kar iš Indijos atskridęs len
kų Vyskupas Gawlina. Gen. 
Wladyslaw Sikorski kūnas 
buvo palaidotas kapinėse 
tuoj už Londono miesto. Di
delės minios žmonių dalyva
vo laidotuvėse. Tarpe Lenki
jos vyriausybės ir kariuome 
nės atstovų dalyvavo ir vi
sų Jungtinių Tautų kariuo
menių atstovai Londone.

1S 

kad 
Rommėl 
lėktuve,

Siciliją.

Anglai atrėmė nacių tankų puolimus; 
Amerikiečiai užėmė dar 7 aerodromus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 15. 
—Sąjungininkai vakar prie Augusta atmušė didelias ašies 
atakas, kuriom vadovavo prityrę vokiečiai kareiviai, o 
šiandien ir vėl puolė ant Catania miesto rytuose, ir ant 
Agrigento pietinėj Sicilijoj.

Stiprios ašies jėgos atakavo sąjungininkų kariuome
nes. pralauždami jų linijas prie Augusta uosto pirm negu 
buvo atremti ir pastumti atgal. Vokiečiai vartojo savo 
didžiuosius tankus, bet są
jungininkai kelis jų sunai
kino. Tai buvo didžiausias 
iki šiol ašies pasipriešini
mas.

Anglų ir amerikiečių para 
šiutistai ir sklandytuvų pri
statyti kareiviai sėkmingai 
atlieka savo užduotį. Ta
čiau, pasipriešinimas visur 
darosi žymesnis, ypatingai 
prie Catanijos, į šiaurę nuo 
Augusta.

Naujieji sąjungininkų lai
mėjimai padidino užimtų 
miestų skaičių iki 19. Did- lijoj. 
žiausias jų yra Modioa, ku- Italų ir vokiečių artileri- 
rį kanadiečiai užėmė po to, ja apšaudė anglus prie Au- 
kaip jie jį apsupo ir nedavė gustos. Melilli miestas, kurį 
priešams jam pristatyti rei- anglai buvo pirmiau praėję 
kalingos pagalbos.

Sąjungininkai užėmė ir bar užimtas, 
dabar valdo Pachino, Bis-

Gela - Farello,
Licata,

ir Pozzallo aerodro- 
12.000 ašies kariuo- 
paimtos nelaisvėn, 

suėmė 8.000.
gyventojai 

bet taipgi 
sąjungininkų

ugusta:
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rieimeje Sicilijos dalyje sąjungininkai uzeme ne tiktai svarbią laivyno bazę 
gusta, bet ir tokius miestus, kaip Raguza, Palazzolo ir Noro. Sąjungininkų karo jėgos 
deda pastangas užimti Maršalą, Palermo, Messiną ir kitus Sicilijos miestu^.

Au-
I

ni, du artimus miestus apie 
10 mylių į vakarus nuo Au
gusta. Anot to pranešimo, 
tą .užėmimą įvykdę parašiu
tistai ir komandos, kurie nu 
sileidę užpakaly priešo lini
jų. Jie taipgi tuose mies
tuose turi apsupę vieną a- 
šies kariuomenės diviziją.

Amerikiečiai užėmė kelis 
kalnus prie Agrigento. Jie 
pirmiau buvo užėmę Naro ir 
dabar gręsia ašies susisieki
mo linijoms vakarinėj Sici-

Rusai atsiėmė du kaimus Belgorode !A^5kasi®' W
Nacių ofensyvą sulietėjo visam L_____
MASKVA, liepos 15.—Rusų armija kontratakavo vo

kiečius Belgorod fronte ir atsiėmė kelis kaimus toj apy
linkėj. Jie pravedė savo ataką kaip tik nacių puolimai 
sulietėjo. ------

Orel-Kursk fronte vokiečiai nedaru naujų atakų. Bel
gorod fronte vokiečių tankai ir pėstininkai vis dar puola 
rusų linijas. Anot rusų pranešimo, visi nacių puolimai 
buvę atremti, ir sovietai su
naikinę suvirš 100 vokiečių 
tankų ir 47 lėktuvus.

Specialiam rusų komuni
kate pranešama apie sovietų 
lėktuvų ataką ant stiprių 
vokiečių pozicijų Orei apy
linkėj. Jie išmetę daug vi
sokių bombų. Pradėtieji gai 
srai susiliejo į vieną didelį 
gaisrą, ir visas geležinkelių 
centras paskendęs liepsno
se.

Maskvos pranešimu, rusai 
dabar vis smarkiau kontra
takuoja vokiečius visam 
Orel-Kursk-Belgorod fron
te, pamažu laimi iniciatyvą,

15.-j

I
i

liamentui, kad Atlanto Čar-
tery nėra punkto, kuris drau ir puolimai ant vokiečių ga- 
stų Anglijai ir Amerikai 
laikyti tam tikras strategi
nes teritorijas, kurios pir
miau buvo laikomos ašies.
valstybių.

i

Atnaujino atakas ant 
■aoonų Burnoje

NEW DELHI, Indija, lie
pos 15. — Blenheim bombe
riai atakavo japonų okupuo- lių; aliejaus padėtis

Prižada civiliams 
daugiau jautienos

WASHINGTON, liepos 15. 
Kainų administ r a t o r i u s 
Prentiss Brown šiandien 
pranašavo, kad visuomenė 
gaus daug daugiau jautie
nos mėsos, nes jau prasidė
jo didelis vežimas gyvulių j 
skerdyklas.

Brown spaudos konferen
cijai pranešė: komų kaina 
pasiliksianti ta pati; dabar
tiniu laiku nebus nustato
mos kainos ant gyvulių; da
bar diskusuojamas planas 
nustatyti kainas ant kiau- 

kiek

Ii dar virsti į kontrofensy- 
vą.

Komunikate taipgi mini
ma, kad vokiečių atakos vis 
mažėjančios skaičiumi ir 
smarkumu. Pabrėžiama, kad 
vokiečiai jokių pasisekimų 
neturi.

Vokiečių radio pranešimu 
buvo pripažinta, kad stip
rios rusų atakos į šiaurę ir 
į rytus nuo Orei pralaužu- 
sios vokiečių linijas, bet 
kiek vėliau vokiečiai atme- 
metę tas rusų atakas. Vo
kiečių pranešimuos^, 
nekalbama apie nacių 
mėjimus.

nieko 
lai-

fronte s,re'^- grižo darban
PITTSBURGH. liepos 15. 

—Angliakasių streikas piet
vakarinėj Pennsylva n i j o j 
šiandien baigėsi. Federalinė 
investigacija ir toliau tęsia
ma, kad ištirti kas buvo kai 
tininkais streiko, kuris pra
sidėjęs birželio 20 d.

Du masiniai mitingai, ku
riuose dalyvavo ir United 
Mine Workers unijos kuo
pos, vakar vakarą ir šian
dien vienbalsiai nutarė grįž
ti darban.

Hitleris nebevadovauja 
ofensyvai Rusijoje

LONDONAS, liepos 15.— 
Iš patikimų diplomatinių 
sluoksnių pranešam*.,, kad 
Adolfas Hitleris nebevado
vauja ofensyvai Rusijoje. 
Jis vadovybę pavedęs savo 
generolams, o pats grįžęs 
į Berlyną konferencijoms su 
savo kariniu štabu.

Sakoma Hitleris ofensy
vai vadovavęs iš pilies arti 
Bydgoscz senąjam Lenkijos 
koridory. Kiti obzervato- 
riai Hitlerio grįžime į Ber
lyną numato rytinės ofensy- 
vos pabaigą, nors dabarti
niam laikui.

Vokiečiai Olandijoj 
ruošiasi invazijai

LONDONAS, liepos 
Vakar buvo pranešta,
vokiečiai pradarę Waalhaven 
apylinkę Roterdame apsau
gos sritimi, ir uždraudę o- 
landams toj apylinkėj žve
joti ar maudytis. Tuo įsa
kymu padidinta zona “ap
saugai” nuo sąjungininkų 
invazijos Olandijoj.

Nori, kad praneštų ir 
apie kanadiečius.

0TTAWA, liepos 15. — 
Premjeras W. L. Mackenzie 
King šiandien pranešė Ka
nados parliamentui, kad jis 
atsikreipęs į Prezidentą Roo 
seveltą su prašymu, kad da
rant pranešimus spaudai
apie Sicilijos invaziją būtų.

Ieškoma pabėgusių 
nacių kareivių

PEMBROKE. Ont., 
nados policija šiandien
ieško dviejų vokiečių, kurie

Ka-

tą miestą Mawlaik apylin- pagerėjus, bet dar nežino- pabėgo iš Petawaw». karo 
kėj vakar. ma karo reikalavimų. nelaisvių stovyklos.

i
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15.— 
kad

varydamiesi j Augustą, da-

Bylias karo pramonių 
uždarbiui reguliuoti

WASHINGTON, liepos 15. 
— Prezidentas Rooseveltas 
vakar pasirašė bylių suma
žinimui perdaug didelių pele
nų karo pramonėms, joms 
darant reikmenis armijai,,1 
karo ir prekybos laivynams 
ir Treasury departamentui. 
Tas bylius taiko įstatymą 
sutarčių naujoms deryboms 
ir mažiesiems kontrakto- 
riams.

i
I

can,
Olivio, 
Comiso 
mus. Iš 
menės
amerikiečiai
Užimtų miestų 
nerodo pykčio, 
nesjdoma.uja 
užėmimu.

Vieno korespondento pra
nešimu, anglų kariuomenė 
užėmusi Lentini ir Carlenti-

Dar vienas italų genero- 
Ponte Las pasidavė sąjungininkų 

Syracuse, kariuomenei su visu savo 
štabu.

Apie 200 didžiųjų bombe- 
rių atakavo Messl&i dieną 
ir naktį. Buvo išmesta dau
giau negu 200 tonų bombų 
ant Messina uosto. Du pre
kybiniai laivai buvo padeg
ti. Kiti lėktuvai skrido virš 
centralinės Sicilijos ir ata
kavo militarinius taikinius 
ir susisiekimo linijas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
ŠIAURĖS AFRIKA. — 

Pranešta, kad daug sąjungi
ninkų parašiutistų nusS'eidę 
įvairiose Sicilijos dalyse.

MASKVA. — Rusai prade 
jo didelę ofensyvą šiaurinėj 
dalyj Orei fronto. Keliose 
vietose pralaužė nac'.ų lini
jas.

LONDONAS. — Anglijos
didieji bomberiai ir vėl ata- 300.000 ašies 
kavo nacių karo pramones 
šiaurės Prancūzijoj.

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad Amerikos kari- I
nėse jėgose dabar yra 9,300, 
000 vyrų. Registrantų užtek 
šią trims 
negu ims 
oficialus 
vams.

Invazija eina greičiau 
negu buvo numatyta

WASHINGTON, liepos 15. 
—Karo sekretoriau-: pava
duotojas Robert P. Patter- 
son pranešė, kad Sicilijos 
užkariavimas vyksta daug 
greičiau negu buvo tikėta 
si, ir pranašavo visuotiną 
laimėjimą. Jis nurodė, jog 
sąjungininkų nuostoliai iki 
šiol esą maži, bet perspėjo 
kad dar įvyks dideli mūšiai.

Anot jo, sąjungininkų pa
sisekimas Sicilijoj gal pri 
duos naujų vilčių pavergtai 
Europai, tačiau, tikrasis ka- 

i ras dar tik prasideda. Lai- 
! mėjimas užtikrintas, bet jis 

nebus greit realizuojamas.
1 Sicilija kur kas dar toli nuo 
, Romos, Berlyno Ir Tokyo.

Jis spėjo, kad yra apie 
kariuomenės

Sicilijoj, 60.000 jų vokiečiai. 
Tai kariuomenei ašis gali 
dar padėti iš pačios Itali
jos.

mėnesiams, pirm 
tėvus. Tai pirmas 
pranešimas tė-

ORAS
Giedra. Nebus didelės 

į mainos temperatūroje.
at-

Priminimas kareiviams 
įsigyti apdraudę

WASHINGTON, liepos 15. 
—Karo departamentas šian
dien priminė visiems Ame
rikos kareiviams, kurie pa
imti tarnybon pirm šių me
tų balandžio 12 d., kad be
liko tik keletas dienų įsigi
jimui gyvybei apdraudos be 
gydytojo pertikrinlmo. Vi
sos aplikacijos turi būti pri
statytos pirm vidurnakčio 
rugpiūčio 10 dienos.

PREZIDENTAS IŠBARĖ 
WALLACE IR JONĖS

WASHINGTON, liepos 15 
— Pasėkoje vice prezidento 
Henry Wallace didelio su- 
siginčijimo su prekybos se
kretorium Jesse Jone®, Pre
zidentas Rooseveltas šian
dien panaikino Board of 
Economic Warfare, kuriai 
pirmininkauja Wallace, ir 
Reconstruction Finance Cor- 
poration, kuriai vadovauja 
Jonės.

RFC vieton Prezidentas 
įsteigė naują agentūrą, ku
riai vadovaus Leo T. Crow- 
ley, buvęs Alien Property 

I Custodian.
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PASIŽYMĖJO LIETUVIS SERŽANTAS

GENEROLO LAIŠKAS JO TĖVAMS

i neaprašoma drąsa ir nenuil
stama energija veda mūsų 
krašto kovą prieš užpuoli
kus — ašies tautas.

Tamsta, Mrs. Kančius. tu
ri teisę ir priežastį atjausti 
kartu su manim mano pasi
didžiavimą kas link jūsų sū
naus.

(Pasirašo) nuoširdžiai, 
George C. Kenney.

Lieut. General.

Mr. and Mrs. Paul and 
Patricia Kančius, 4127 So. 
Maplewood Avė., kurių sū
nus, Tech. Sgt. Stanley, ne
seniai pasižymėjo kovose, 
gavo nuo viršininko Lieut, 
General George C. Kenney 
labai puikų laišką: 
Dear Mrs. Kančių^-:

Neseniai jūsų sūnus buvo 
dekoruojamas Air medaliu. 
Tai buvo jam suteiktas pa
gerbimas dėl jo drąsos tar
nyboj karo komandoje. Jis 
pasitarnavo savo Amerikos 
lakūnams kolegoms, savo į 
kraštui, savo namams ir 
tamstoms.

Jūsų sūnus buvo apvaini
kuotas už nepaprasrą kovo
jimą, kuomet jis skrido ore 
ir sutiko ten priešą virš Bis- 
marek jūrų.

Jis skrido bombonešyje ir 
juolė japonų konvojų, ne
paisydamas priešlėktuvinių 
patrankų šūvių. Jis atliko 
savo puolimą ant didelio ja
ponų laivo ir. paleidęs bom
bą, matė tą bombą sprogs
tančią ,ant pat vidurio to ja
ponų laivo.

Beveik kas valandą, kiek
vieną dieną jūsų sūnus ir 
kiti Amerikos lietuvių ka
reivių motinų sūnūs, tą žygį i j‘ Dambrauskas, 
kartoja Pacifiko karo fron
te. z

Tų sūnų pasišventimas y- 
ra tikroji, šventoji auka dėl 
‘‘Laimės ir taikos”.

Aš noriu tamstoms pra
nešti, kad aš su pasididžia
vimu jaučiuos turįs tokius 
sūnus, kaip tamstos, savo 
komandoje. Kaip laiminga? 
ir dėkingas esu. žinodamas, 
kad jauni amerikiečiai su daug Dievo malcnių. C. A.

novena

I

R.

Keistučio choro 
"Moonlighl Craise 
gerai pavyko

Ketvirtadienio vamirą, 
po3 8 d., Keistučiu choris
tai buvo paikiai p.irengę 
‘‘Mconlight Craise” Lake 
Michigan vandeniu.

Važiavo gražus būrys lie-

11

Į

lie

I

didį veikėją Anxną Valu-

I

duper pastara osius 
Aušros Vartų para- 
buvo laikoma iškil- 
novena prie šventos 
Šj metą dar labiau

Jau 
metus 
Pijoje 
minga 
Onos,
reikalinga ta novena. kada 
visas pasaulis paskendęs ka
ro baisenybėje.

Todėl novena prie šv. O- 
nos prasidės šeštadieni va
kare liepos (July) 17 ir tę
sis iki liepos 26-tos dienos, 
kada bus iškilmingas užbai
gimas.

Noveną ves Aušros Var
tų parapijos klebonas, kun.

Novenos tvarka: kas va
karas 7:30 — giesmės, pa
mokslas, novenos maldos 
pne šv. grotos ir kalbėji
mas šv. Onos rožančiaus, 
palaiminimas ir pagerbimas 
šv. Onos relikvijų.

Tad nuoširdžiai kviečiam 
visus šv. Onos mylėtojus į 
šią noveną, kad per josios 
užtarymą susilaukt'jmėm

Dariaus-Girėno Aux.
K. pridavė dar $261.82 Rac 
donojo Kryžiaus centrui, tai
gi jau iš viso per šį viene
tą priduota $1,261.82 War 
Relief Fondui. Dar aukoju
sieji per viršminė-.ą vienetą tuviško jaunimo... iš viso 60. 
seka: Žemaičių j Kultūros Keistutiečiams buvo ma-
klūbas $58.00; Joniškiečių lonu • turėti savo tarpe kun. 
klubas $36.27. Po $5.00: An- Prunskį. Suvalkiečių choro 
na Zdanis. Natiian Vitan,
Frank Korch, Hėrman Ras- ką, lietuvių -organizacijų vei 
baum; $3.50: Anr.- Jacobs. kėją Oną Aleiiūnas, Suval- 
Po $2.00: John Mentizak;
$1.00 Joseph Lalindee.

Helen Muraskas 
savo rankomis 
“Afghan”

Reikia pažymėti, kad ma- go 
žai yra tokių darbščių bei 
duosnių asmenų, kaip Hslen 
Muraskas, kuri užtaiko Bea- 
uty Salon, Brighton Park 
kolonijoj. Nors buaama la
bai užimta save biznyje, vie , 
nok atranda bųdą prisidėti i Keisst ačio choro grupė 
prie labdarybės darbų, ypa-1 visa susėdo vieno laivo ga- 

' tingai prie Raudonojo Kry-' je, trečiame aukšte. Laivas j 
■ žiaus, kur jau turi net 454 siūbavo, mėnulio spinduliai 
valandas pašventusi tio bran 

i gaus laiko, dirbdama ir in
spektuodama bintus arba 
bandažus, prie to dar nu
mezgė d a armijos muffle- 

j rius ir vieną, “Afghan” su
sidedantį iš 96 6x6 numegz
tų šmotelių. Minėtas “Af
ghan’’ kainavo apie $30.00 
už medžiagą, bet tą visą ji 
paaukojo Raudonam Kry
žiui. Muraskai turi vientur
tį sūnų Dėdės Šamo kariuo- netą 
menėj, kuris tęsia savo moks | laišką, 
lą toliau kaipo gydytojas. ______

Numegzta dešimts Army Į—— 
Mufflers sekančių moterų ir ; 
mergaičių: Helen Muraskas. 
Pauline Balchunas. Anne Yo-

kiečių choro (dr-jos) muzi
kos direktorę Pipiraitę, A- 

a akojo teitininkų draugoves narius 
numegztą i ir naujai susikūrusio Kul- 

‘‘nertą paklodę ’. ? tūros Ratelio narius, “Drau- 
” redakcijos narį A. Dau

girdą, choro atstovę D. Di- 
jokienę ir rėmėją Adolph 
Kaulakis, kareivius — Zaikį 
ir Antaną Čelkį bei kitus 
draugus, svečius ir Keistu
čio choro rėmėjus-mėgėjus.

Keisst ačio

Prunskis, Antanas Jakutis, 
Motuzienė, S. Petrauskaitė, 
N. Klimflas ir kiti. Buvo su
dainuota “Happy birthday” 
keliems nariams.

Kelionė buvo visai trum
pa. Išsiskirstyti nenorėjo nė 
vienas, nors vėlu jau buvo.' 
Pirm negu išsiskirstė, choro 
raštininkė pranešė, kad Keis 
tučio choras rengs daugiau 
tokių smagių vakarėlių ir, 
kad liepos 25 d. bus išva
žiavimas j Sand Dunes, o 
po to liepos 29 d. bus Bowl- į 
ing party. “Mėlsvakiūtė ’’ | 

' i

I

i
I

turėti “pleasure thursday”. 
Choras dar turi gražaus jau
nimo. t

Karo bonų parduota už 
$225.00. Sekanti pirko bonų:

dybai nužiūrėti laiką, sve-' 
tainę, ir aplinkybes liečiant j 
rudeninį parengimą.

Choro raporte buvo pra
nešta, kad choras gražiai
bujoja ir kad per vasarą nu- D. Diokienė. F. Jakavičii ir 

hikįyti pamokas cp Lucille S. Dagis.
ketvirtadieniu, o trečiame; Korespondentė

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje^]

I

vandeny rodė gražrj sidab
rinį kelią, o po žvaigždėtu 
dangum virš mėlynu ežeru 
skambėjo lietuviškos dainos. 

Gražias daineles vedė kun.

naitis, Anne Haverlock, I- 
rene Brcnner. Berita. Bag- 
don, Bemice Sukurs, Bcrtha 
P atriek, A. Chepauskas. A. 
Sheputis. Raudonasis Kry
žius per Dariaus-Girėno vie- 

prisiuntė padėkonės

Pašai-

Keistučio klubo 
vieninga veikla

Lietuvių Keistučio
pos klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyko liepos 4-tą 
dieną. Valdyba susirinko vi
sa ir atsilankė keletas būre
lių narių. Susirinkimą ati
darė pirm. N. Klimas, pa
kviesdamas Keistučio choro 
narius sugiedoti Star Spang- 
led Banner.

Nutarimai perskaityti ir 
priimti. Laiškai iš Darius- 
Girėno Paminklo Komiteto, 
Chicagos Lietuvių Auditori
jos. Lithuanian Liberty Hali 
Corporation ir užuojautos 
kortelė nuo Laucių šeimy
nos, buvo priimti.

Valdybos raportuose pa
sirodė, kad visi darbuojasi 
sklandžiai ir vieningai.

Kitų komisijų raportuose 
nieko naujo nebuvo paste
bėta.

Buvo nutarta palikti vai*

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVLMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M. WEINE, O.D.1
DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO
Į& Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
< IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offioe teL YARd* 4787 
Narni; teL PROspect 1930

TaL CANal 6122

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

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos
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SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokią jau 
negautumėt.

— PARSIDUODA —

B E R L A N D'S
MAUTOS IR SIENOMS 

l'OPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRI ŠIAI 
l’OI’IEKĄ APKAUTOM DYKAI

IHOEI.IS IšPAKDAVIMAS MI SŲ 
3UL7.i.MškO STARO MIZ1KA- 

1.I.MC INSTRLMEMŲ

PASINAVDOKIT PROGA DAILVR 
[ KOL L>AR NElSPzMUHJOTI.

[ TŪBOS. CLARINETAI, TROM- 
I BONAI. SAAAPHONES, FLUTES 
I »U • cases" — 43b.00, $37.S0,
1 $45.Oo ir $75 00. Visi saractuoti 
[ lengvam grojimui.
| KONCERTUI GUITARAI. SPA- 

N1SK1 MANDOLINAI, BANJOS, 
SM LIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $3.50. $>2.50 iki $35.00,
STRlUNiNIAI BASAI — $60.00, 
$12b.ou ir $150.09. BASO UZ- 
DENGAįAS — $13.00. SMIČE-
LLAI SMU1KOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS 'IR CEL- 
LO — $1.60, $3 90, $5.00. $10.00 
ir $16.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
minėtų lnrtrumentų, BAS8 ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50. 
$35.00 ir $50.00. TEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOLS, ir DRUM 
HEADS pataikomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasu ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kftq EHUNOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Triūboms, Sazaphones Ir 
taipgi Smuikoms Ir Guitarams.

GOLDSTETN’S MUSTC SHOP 
914 Maxwcll SU, Chicago
- . - - - ■ ■ ----------------------------,,

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 43
SUPREME

SAVINGS ud LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

t
I

TsL YARd* 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHERURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. EEPublic 7868

I

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

Telefonas SEELEY 8760

c
2310 WEST ROOSEVELT ROAD »

Ofiso teL VTRginia 0038
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
5—8:30 F.Ofiso vaL: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį
M.

TeL YARd* 5921.
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4666 Greitą Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

ii

| PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI |i
X; STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO KATOMS.

P4z7lIBHIAIEARM'HGS

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 IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE [STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

You 
Can 
Be 
Su re

KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec'y. 323« SO. HALSTED ID ST.

t

I

— teiki* — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
’ Spėriai izuoja

Tame!*

Nebūkit 
n*ran<1al» 

Gy-

I
1 
!J
i
i
i

pakinkliai*.
venkit liuoM nuo 
patrūkimo bAdo*.

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

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

IŠMANKŠTIMMJ
Jū-'Ų Skilvio Muskulų Trcatmesitą.

NftRA. KO GERESNIO UŽ

Jfyfao Setvice
Creator of CuMom App'.laneea for 27 yra 
3S S. STATĖ, RM. 910, STA. 41 SS 
Daily 10 A M. Ttl 5; Man.. Fri. TU • P.M.

SatarUM* Til 1. Snn«t*y t te 4.

Ai. yra aneelalla ryMnfmo tmnAymaa 4r 
nnhu. kitose IstlcraSfluoaa. Taipgi, 41. 
paaiaiymsa nebos atkartotas.

DR. G. SERNER
i

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas 

Tel: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso..

Ofisas ir Akink; Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena perą aktu visam ry- 
ventmul. Sausėkite Jm, leiedaml 
tk.reamlnuoti jae modernliklaart* 
metodą, karia perėjimo molui** 

rali eutelktl
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, korte r a talkia 
vtae akiu Įtempimu. ..

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

OPTOMKllunAI
1801 So. Ashland Avenut 

Kampas lito*
~-Trfnsnn GAJI AL NU. CktaM 

OFISO VALATDOfit
Kaadlea •:»# a m. iki l:» p. m. 

Tredted. ir lito! 1:i( a. a.
ĮM 1:99 » ą,

TeL CANal 0257
< Ras. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 8o. Artesun Ava 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 p.p.

A Iki O v*L vateam.

Tel YARd* 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest S5th Street
'Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniai* 
Valandoe: 3 — 8 popiet,

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tnie lubos)

TeL l£IDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik) 6 
vai. pppiftt ir nuo 7 iki 8:50 tsL vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Peokt, Seitad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fUkmadjMiiaiM nagai mndtartma.

Ofiso TeL...............VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiai ir Seku. tik "uatariua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

ir 
tas
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ŽUVO LIETUVIS LEITENANTAS STOŠKUS
Worcester. Mass. — Bir

želio 22 d. J. V. Laivyno o- 
ro lėktuvo nelaimėje tapo 
užmuštas Įeit. Juozas A. 
Stoškus (Styles). Toji ne
laimė įvyko Alameda, Cali- 
fornia.

Velionio kūnas buvo psr- 
vežtas į Worcesterį ir pa
šarvotas laidotuvių direkto
riaus Juozo Dirso laidotu
vių name. Palaidotas iškil- i 
mingai liepos 1 d. iš Šv. K a- Į 
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios Šv. Jono kapuose.

Laike šv. Mišių giedojo 
art. Apolonija Stoškiūtė, ve-

lionio giminaitė.
Paliko nuliūdime tėvus —

Aldoną ir Julę Stoškus, se
serį Julę Karosien^ ir gi
mines.

A. a. Įeit. Juozas A. Stoš
kus (Styles) buvo 31 metų 
amžiaus. Baigęs Kentucky 
ir Clark universitetus. 1937 
m. įstojo į Jung. Valstybių 
Laivyną, kaipo kadetas, kur 
jis pasižymėjo gabumais, ir 
pasiekė leitenanto Laipsnį o- 
ro laivyne.

Laidotuvės buvo įspūdin
gos ir jaudinančios.

LIETUVIAI ATLETAI U. S. KARIUOMENĖJ
Lietuviai sportininkai da- Camp Van Dorn, Miss. 

lyvauja šiame kare nema- Karolis Sarpalius irgi 
žiau už kitų tautų jaunuo- 
liūs. Nekurie jų jau suaugę 
vyrai. Iki šiam laikui. lietu
vių sportininkų randasi ge
ras būrys Dėdės Šamo tar
nyboj ir dar vis daugiau į- 
stoja. Dabar tarnauja vie
nas kitas basebolinlnkas, ke
li futbolininkai, apie trys 
kumštininkai ir būrys ris- 
tikų. apart kitų sporto šakų. ‘ 
„ Kumštininkai tiktai vie
tiniai žinomi. Vienas iš 
Brcoklyno, kitas iš New 
Jersey ir trečias iš Water-i 
būry, Conn. Ristikų iš Brook 
lyn buvo pirmiausia paim
tas Jonas Gudickas, kuris, 
pernai žuvo laike užpuoli
mo ant Londono, kur jis tuo 
laiku tarnavo. Arthur Ziwert 
randasi anoj pusėj vande
nyno, kaipo leitenantas la
kūnas. Al. Norvydas (Nor
kus) randasi kariuomenėj. 
Gerai žinomas ristikas Babe 
Cadock (Jonas šupša) iš 
New Haven, Conn. yra ka
riuomenėj policistu.

Iš Chicagos ristikų dau
giausia tarnauja. Dan Win- 
ters (Juškis) ir Vytautas 
Bancevičius randasi anoj pu 
sėj vandenyno jau keli mė
nesiai. Winters yra leitenan
tas, o Bancevičius pranešė 
savo tėvui Juozui Bancevi- 
čiui, kad jis yra sveikas, 
pakeltas į seržantus. Petras 
Baltrėnas dabar randasi

Dr. 
jau 

keli mėnesiai kaip tarnau
ja. Garsus ristikas Bill Bar- 
tiush pašauktas į tarnybą 
15 dieną šio mėnesio. Man 
rašant šiuos žodžius, ateina, 
į mintį, kad, jeigu pasitęs 
pora metų, tai gal ir mums 
“singeliams” reikės eiti, ku
rie tarnavom pereitą karą.

J. Jakubauskas

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A

I
I

A
PETRAS BRAZDŽONIS

• v •

Jau sukako keturi metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų bro
lį, Petrų Brazdžonį.

Netekome savo mylimos lie
pos 16 d., 1939 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
I-a i gailest ngas Dievas sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes. aatmindami tų jo liūd
nų prasišalinimų iš mūsų tar- ' 
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą, š štad.. liepos 17 d., 1943 
m., šv. Antano paraap. baž
nyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir 'kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Petro sielų.

Nuliūdę: Sesuo, švogerįs, Se
sers Duktė ir Giminės.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Rašo Mainerių Klausimu
Karo laiku viskas, visas 

pragyvenimas pakyla nuo 5 
iki 15 nuoš., o darbininkų 
algos pakeliamos tik vienu 
ar dviem nuošimčiais (čia 
turiu minty anglių kasyklų 
✓darbininkus), tai kaip tie 
žmonės gali gyventi? Taip 
sunkiai dirbdami jie neganė
tinai gauna pavalgyti. Jei 
negalėdami pakęsti vargo 
sustojo, dirbę, tada visi juos 
smerkia.

Kodėl 
skursti ir 
net savo
mi pavojun turi badauti? Ar 
jie didžiausi kaltininkai to 
karo, jog juos reikia smerk
ti už tai, kad karo metu, 
sunkiai dirbdami nori val
gyti?

Niekada ir niekur paverg
tas darbininkas nebuvo pro- 
duktingas. Jei kas nori tu
rėti iš darbininkų naudos, 
turi duoti jiems gerai pa
valgyti ir laisvę, o ne sura
kinus Laukti produktingumo.

J. K. Mikas

Budriko Modemiška Krautuvė

DIDELIS
Pasirinkimas

I r
HELP WANTED — MOTERYS

/

HELP WANTED — MOTERYS

F-’

"DRAUGO'* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP 4VANTED — VYRAI

ATYDA
“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sherldan Rd.

DIRBTUVES PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su proga įsidirbimo. 
Dienų ir nakti šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminsim tų patį pro
duktų ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite į 
PersonneI ofisų.

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

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 j

PAPER CO.
Monroe St.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. ReguLiaris" algos pakė
limas. Dienų ir naktį šį f tai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

CRANE VYRŲ
IR

RIGGERS

Darbininkų 
Turret Lathe

Mokytojo
Lathe Ha'nds
Electrician

Int. Grinders
Tool Grinder

Repair Mokinių 
Hobbers

. Boring Mill
ir

DRAFT EXEMPT VYRŲ

Tokių, kurie neseniai atgal moki
nosi nri-i 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.

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stickers, Trimmers. Rip 
sawyers. Routers. Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite j

KROLL BROTHERS 
1801 S. Michigan Avė.

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

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREHOUSE CO.

1526 S. Statė — Cal. 4340

I 
angliakasiai turi 
sunkiai dirbdami, 
gyvybes statyda-

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

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

OPERATORIŲ
Mums reikia 200 Operatorių, paty
rusių ar nepatyrusių, prie siuvimo 
marškonių, dresių.

Aukšta Piece Work Rata 
Savaitiniai Bonai 
Bon-»i Kalėdoms 

Apmokamos Atostogos 
Malonios Aplinkybės 

Pastovūs Darbai
Atsišaukit i vienų iš šių dviejų 

mūsų dirbtuvių.

H. A. SATIN & CO.
311 N. Desplaines — 6th Floor 

5218 S. Wentwort:i.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto ikj 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TARNAIČIŲ
Moterų virš 40 metų. Patyrimas ne
reikalingas. North side ligoninėje. 
6 dienos j savaitę. Darbas baigias. 
3:30 popiet. Malonios aplinkybės 
Patogioj vietoj.

760 W. FUI.LERTON AVĖ.
OPERATORIŲ

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

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

MOTERYS 
LIUOSLAIKIS
Ne Madoje

KARO LAIKUOSE

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeldauja 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, neatstšankite. 

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atn-sškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crystal Co.
1841 W. Carroll Avė.

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 fletu namas—Storas ir 
4 gyvenimui kambariai. Taipgi už
pakaly Cottage, 4 kambarių, beis- 
mentas 2-2-2. {eigos $80.00.' Pada
rykit pasiūlymų.

619 W. 18th ST.

STOKIT
DABAR

I
SVARBŲ

KARO
DARBĄ

IR
ATLIKIT

SAVO
DALĮ

DIRBTUVE RANDASI GEROJ 
RESIDENCIJOS VIETOJ

GERA TRANSPORTACIJA

MOTERŲ
Reikia prie popieros knygų ir sku- 
duriu skirstymo. Gera mokestis. 
Atsišaukite.
WESTERN PAPER GRADING CO.

1101 S. Fairfield Avė.

VYRAI IR MOTERYS

Abelnų Valgykloje 
Darbininkų 

VEITERKŲ 
VIRĖJU

BUS BOYS 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

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

3950 W. Madison St.

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

Tel. Calamet 7237

ANNEX—Antra Krautuve
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kil.. Nedėlios vaka
re — 9-tų valandų.

WHFC. 1450 Kil., Ketvergo vaka
re — 7-tų valandų.

Nežiūrint lietaus, Tėvų 
Marijonu piknikas 
pasisekė

Nekokia atrodė d:ena iš 
pat ryto. Miglota, lijo, sau
lutė buvo pasislėpusi. Bet 
nežiūrint viso to, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbiai buvo 
pasiruošę važiuoti į Tėvų 
Marijonų farmą, ir atvažia
vo. Gana gražus būrelis su
sirinko. Tai parodo, kad Tė
vai Marijonai turi gerų prie- 

■ telių, kurie jų neužmiršta. 
Nepaisant visų tų blogų oro 
aplinkybių, biznis gerai se
kėsi, ir padaryta nemažai 
pelno. Iš viso padaryta net 
$360. Bravo bendradarbiai!

Marąuette Parko kuopa 
padarė $80; Brighton Parko 
— $18; Town of Lake kuo
pa — $30; Cicero kuopos 
šeimininkės virtuvėj —$163; 
West Side kuopa, Br. Vladui 
vadovaujant, — $26, ir prie 
Bingo padaryta $23.85.

Reikia tikrai pagirti visus 
bendradarbius už tokį gra
žų bendradarbiavimą. Savo 
pasišventimu ir darbu jūs 
pagelbėjote vienintelei lietu
vių dvasinei seminarijai. Tė
vai Marijonai neužmirš jūsų 
pastangų. —SPA.

AUTO MEKANIKŲ 
BRAKF. VYRU 

GAZO PARDAVĖJŲ 
ALIEJUOTOJE 

TIRE CHANGERS 
BATTERY VYRU 

ABELNIEMS PATARNAVIMAMS
DARBAI ARTI JCSI.T NAMŲ 

MOTERIS MES IŠMOKINSIME 
Prie svarbių darbų, gera užmokestis..- 
Daug privilegijų, priskaitant nuolai
da perkant, group andrauda, ligo
ninės apdraudę ir virSlaikis. 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
RAŠYKITE Į: 2« E. l«th ST.

l PUIKIOS DARBO SĄLYGOSCranes50 Tonų Overhead 
Turi būt patyrę

Taipgi
MAŠINOMS MOKINIŲ

Patyrimas nereikalinga 
Modeminė Karo Dirbtuvė 

Puiki Transportacija 
Dirbtuvės vedama Canteen 

Valgis Kašto Kaina 
War Labo r Board 

Patikrinta Mokesties Rata
JEI DABAR KARO DARBE — 

. STOVĖKIT PRIE SAVO DARBO 
Darbo Valandos: 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8 RYTO — 6 VAKARO 

Atsišaukit šiandien

Prie

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES INC.

2100 S. 52nd AVĖ. 
CICERO, ILLINOIS

ŠTAI PROGA
All-around A-l gen. Mašinistui

Mokestis pagal jūsų norą.
' Atsišaukite tuojaus sekančiai —

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th Place

RAKANDŲ FINISHERS 
STOCK VYRŲ 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

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

NETCHER’S BOSTON STORE 
6th Floor, Employment

CRATERS
Reikalingi prie išdirbimo medinių 
dėžių (erates) ir taipgi —

HANDY MEN
Pastovūs darbai, atsišaukite — 
CENTRAL PARLOR FRAME 

MANUFACTUĘINO CO. 
1311 W. 47th Street

ROUGH GRINDERS 
DŽANITORIO

Gira Pradinė Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio

KELLY O’I.EARY STEEL 
WORKS

5757 West 65th St.
Atdara Kasdien
8 ryto iki 5 pD.

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

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP. 
2742 W. 36th PLACE

VYRŲ — (6)
Išmokti nuolatiniai mold casting 
darbus Aluminum ferundrėje. Mes 
išmokinsim nepatyrusius. Pastovūs 
darbai su nauia organizacija kuri 
siūlo progų isidirbimo. Jei dabar 
dirbate svarbioi karo pramonėj ne- 
atsišaukit. Atsišaukit tarp 8:30 ryto 
ir 5:30 popiet. Matykit Mr. Wack.

BORG'S METAIJ? DTVISION
400 E. Ohio.

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų, 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

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

NAU^I ĮRENGIMAI

ATNEŠKIT GIMTMO REKORDĄ 
TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 

KARO DARBŲ NEBUS 
PRIIMTOS.*

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
x &
MACHINE

CORP.
Employment Office 

5219 S. VVestern Blvd.
OFISO VALANDOS:

KASDIEN, 8:30 RYTO IKI 5
8EKMAD., 9 RYTO IKI 2

pp. 
pp.

SLIP STITCHERS
prie siuvimo vyrų 

At-
Patvrusios 
kaklaraiščių. Gera mokestis, 
sišaukite j —

CARTER & HOLMES
325 N. Wells St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Su ar be patyrimo prie lengvi) dirb
tuvės darbų. Pakuoti ir dirbti prie 
mašinų. Mes išmokinsirn. Puikios 
darbo sąlygos, gera mokestis, laikas 
ir pusė virš 40 valandų, šie darbai 
siūlo gerą progą įsidirbimo.

Atsišauktte

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.ACE

AR

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

DARBININKŲ
TR SPOT VVELDERDT. PATYRUSIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ.

MERGINŲ — VYRŲ

UNITED ORDNANCE 
INDUSTRIES

7720 Stony Tsland 
Phone Bayport 3272.

AUTOMATTC
SCRFW MACHTNE 

OPERATORIŲ 
$1.25 IR SUVIRS 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 
Taini?i Mokiniu

VYRŲ IR MOTERŲ 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
DEFENSE DARBAI. ATSIŠAUKIT 
DABAR.
WARE BROS. 4458 W. Lake St

ioo%

Darbininkai negalėjo 
nuvažiuoti į dirbtuves

AKRON, Ohio, liepos-15. 
—Atmesdami savo unijų va
dų prašymus, 200 C.I.O. uni
jos autobusų ir gatvėkarių 
vairuotojai šiandien sustrei
kavo. Tai buvo antras toks 
streikas per 
Tūkstančiai 
rėjo ieškoti 
nuvykimui į
kas buvo netikėtas ir sekė 
unijos susirinkimą šį rytą.

du mėnesius, 
darbininkų tu- 
kitų priemonių 
dirbtuves. Strei

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsmaukite j Timekeeper*s ofisą.
. EDGETWATER BEACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock Handa Unijos mokestla
MICHIGAN TNTER«rTATE MOTOR 

FREIGHT
2801 F.leanor Calumet <440

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAS
Mekanlškal palinkęs Ir drafto paliuo- 
suotaa reikalingas dirbti Machine 
dirbtuvėje. Gera proga tinkamam vy
rui. 100% Defense darbai. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

HARRISON 3057
ABELNŲ MACHINISTŲ

Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje.

C. M. DRINKWATER t CO. 
2323 S. Michigan'Avė.

REIKTA VALYMUI MOTERŲ- — 
Puikios darbo sąlygos ir aplinkybės. 
Valandos nuo 11 vak. iki 5 ryio. 
$80.00 j mėnesj.

Pašaukit Hotisekccpcr 
5VHITEHALL 48 81.

Soda Vyru 
Steam Tsble Carver 

Virėjų 
Porterių

VISOKIU RĘST ARAMUI 
PAGELBININKŲ 

Pirmos klesos Restarar.-i randasi 
viršminėti darbai.
Pastovūs Darbai 

Dieną ir Naktį Šiftai 
Mokestis yra gera 

Uniformos ir Valgis Duodama:
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. MADISON ST.

AR KAS NORS RADO?

PAMF.STAS — RANKINIS LAIK
RODĖLIS. Vytauto Darže, laike L 
Vyčių organizacijos Pikniko. Kas 
rado ir malones sugražinti gaus do- | 
vanu Atsišaukit prie: WALTER 
KI.EVINSKA8. 7358 S. Unlon Avė., 
tel. Aberdeen 6440.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

OPA planuoja duoti 
visiems daugiau mėsos

WASHINGTON, liepos 14. 
—šiandien buvo pranešta, 
kad kainų administracija 
ruošia planą, kuriuo būtų 
galima užtikrinti Amerikos 
gyventojams daugiau mė
sos. Yra žinoma, kad gyvu
lių augintojai, laukdami 
aukštesnių kainų neveža gy 
vulių į rinką. OPA planuo
ja gyvulių kainų reguliavi
mą.

Ūkininkai ir
statytojai sako toks planas 
nepavyks. OPA teigia, kad 
nustačius kainas ant gyvu
lių nebebus ūkininkams in- 
centyvos laukti aukštesnių 
kainų, ir jie tuomet pradė
sią daugiau gyvulių prista
tyti skerdykloms.

mėsos pri-

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

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

L
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Jungtinės Tautos ir Italija
AR GREIT UŽKARIAUS SICILIJĄ?

Remiantis pranešimais iš Romos, spėjama, kad Ita
lijoj vyrauja nuomonė, jog visa Sicilija netrukus bus 
paimta į sąjungininkų rankas.

Tie spėliojimai daromi dėl to, kad pačioj Italijoj 
šiuo metu, kaip praneša spaudos agentūra O.N.A., ve
dami įvairūs prisirengimai gintis. Į Sicilijos gynimą ne
bebūsią dedama perdaug jėgų, nes visvien nemanoma 
atsilaikyti. Italiją ginti yra išrokavimo ne tiek italams, 
kiek vokiečių naciams, kurie nori karo frontą laikyti 
kiek galima toliau nuo Vokietijos sienų. Juo ilgiau 
laikysis Italija, juo daugiau Laiko turės naciai stip
rinti Vokietijos gynimą. Dėl to, galimas dalykas, kad 
naciai diriguoja Italijos pusiausalio fortifikavimą.
ITALIJOS ŽMONIŲ NUOTAIKA

Italijos žmonės, informuoja mus ta pati spaudos 
agentūra, visai kitaip galvoja, negu fašistų militaris- 
tai ir politikai. Jie yra pasirengę prie didelių atmainų. 
Sąjungininkų okupacijos jie nebijo, nes jie žino, kad 
toji okupacija bus tik laikina, kad jiems duos galimu
mų savo laisva valia ir noru išsirinkti tokią vyriau
sybę, kokia, jų manymu, geriausiai jų kraštą tvarkys 
ir jų reikalais rūpinsis.

Kad toks yra italų tautos nusistatymas, liudija ir 
įvykiai Sicilijoj. Prieš keletą dienų Amerikos laikraš
čių korespondentas Michael Chinigo iš Sicilijos pra
nešė, kad siciliečiai Amerikos karias, įžengusius sa- 
lon, pasveikino, kaipo išlaisvintojus. Toj pačioj kores
pondencijoj Chinigo raportuoja, kad “italų kareiviai 
pasiduoda amerikiečiams neiššovę veik nė vieno šū
vio”.

Iš to galima suprasti, kokia nuotaika vyrauja italų 
tautoj — ir visuomenėj ir kariuomenėj. Galima nu
manyti ir tą, kad jei nacių slaptoji policija (Gestapo) 
ir nacių kariuomenė pasitrauktų iš Sicilijos ir paties 
pusiausalio, santarvininkai visai netrukus baigtų savo 
žygius ir italų salose ir Italijoj.
‘TEGYVUOJA AMERIKA”, — ŠAUKIA ITALAI

Amerikos korespondentas buvęs dar Labiau įtikintas, 
kad siciliečiai italai amerikiečius laiko išlaisvintojais, 
kai jis išgirdo tokių išsireiškimų:

“Mes buvome belaisviais daugiau kai per dvidešim
tį metų. Mes neturėjome priemonių sukilti... Tegy
vuoja Amerika! Dabar mes būsime apsaugoti Ir mai-

-j
Vyrai, sakoma, siūlėsi stoti į amerikiečių karių 

eile3 ir eiti Italijos vaduoti. Apie Mussolinj siciliečiai 
kalbą pikčiausiais žodžiais. Jie reiškią noro patys jį į 
savo rankas paimti ir jį bausti tokia bausme, kokios 
jisai esąs užsipelnęs.

lių”, kai kraštas pateko nacių Gestapo kontrolėn, fa
šistų propagandistai pakeitė toną. Jie didžiausiu įnir
timu dabar skleidžia melus apie jungtinių tautų karo 
tikslus.

Tačiau — iš tos propagandos nieko nebeišeis. Pats 
Mussolinis italus įpratino nebetikėti nei jo nei jo agen
tų žodžiams, kurie griežčiausiai skyrėsi ir skiriasi nuo 
fašistų darbų.

Fašistų propagandistai įtikinėja italus, kad, girdi, 
Italija negalinti eiti prie atskiros taikos, nes sąjungi
ninkų sąlygos esančios nežmoniškos ir dėl to nepriim
tinos. Bet tai yra melagystė. Tos sąlygos italų tautai 
yra priimtinos, bet, suprantama, nepriimtinos fašis
tams, kurių organizacija pirmiausiai bus likviduota.
TAIKOS SĄLYGOS ITALIJAI

Šia proga galima priminti Prezidento Roosevelto žo
džius, pasakytus italų tautai. Tie žodžiai liečia taikos 
sąlygas, su kuriomis sutiko visos jungtinės tautos ir 
kuriomis, be jokios abejonės, džiaugsis Italijos žmonės.

Tose sąlygose aiškiausiai yra pabrėžta, kad 
užbaigus vokiečių dominuoją ir nugriovus fašistiš
kąjį režimą, Italijos žmonės turės pilniausią laisvę 
išsirinkti sau patinkamą valdžią (žinoma, ne nacišką 
ir ne fašistišką) ir kad jų tautos gyvenimas bus at
statytas visa pilnuma ir Italija bus garbinga nepri
klausomų tautų šeimos narė.

Tad, ne be reikalo italai amerikiečius vadina iš
laisvintojais ir didina savo slaptąją veiklą, kad grei
čiau nuversti fašizmą, kuris juos per tiek daug metų 
visokiais būdais vargino ir kankino.

Ir ne tik italų tautai, bet ir visoms kitoms pasaulio 
tautoms sąjungininkų pergalė atneš laisvę ir nepri
klausomybę.

Gen. MacArthur ir gen. Eisenhower
Ir amerikiečių ir visų jungtinių tautų lūpos šiandien 

daugiausia kartoja gen. MacArthur ir gen. Eisenhower 
vardas, šie vyrai laikomi aukščiausioje pagarboje ir 
'jiedu turi visų didžiausią pasitikėjimą.

Gen. MacArthur Pacifiko karo fronto vadovybę pa
ėmė tuo metu, kada priešas dideliu įšėlimu puolė, nai
kino. Padėtis buvo liūdna. Daug kas lyg ir beviltiškai 
buvo pradėję žiūrėti į ateitį. Bet genialusis karo va
das tą padėtį; pakeitė ir šiandien matome amerikie
čių karo jėgas Pacifike esant ofensyvoje. Dešimtimis 
priešų karo laivų nuskandinama, daugybė jų lėktuvų 
sudaužoma, svarbių pozicijų jau užimta.

Gen. Eisenhovverio vardas iškilo po didžiosios ir sėk
mingosios amerikiečių karo jėgų ekspedicijos į šiau
rės Afriką. Jis buvo vyriausias ekspedicijos vadas. Jis 
vadovavo ir visoms jungtinių tautų jėgoms Afrikoj ir 
tą kontinentą sėkmingai išvalė nuo nacių ir_fašistų. 
Tai reikalavo daug kruopštaus darbo, atsargaus pla
navimo ir, pagaliau, kariško ^sumanumo.

Žygiui į Siciliją taip pat gen. Eisenhower vadovavo. 
Jis atliktas meistriškai ir karas ten vedamas tikrai sėk
mingai. Užimami aerodromai, paimta keliolika miestų, 
jungtinių tautų jėgos sparčiais žingsniais žygiuoja į 
priekį ir jau šiandien nieks neabejoja, kad netrukus 
Sicilija bus sąjungininkų rankose. Tuo džiaugsis de
mokratijų frontas, džiaugsis ir iš fašizmo vergijos iš
laisvinti Sicilijos gyventojai, kurie, kaip ir išlaisvin
tos Afrikos gyventojai, prisijungs prie jungtinių tau
tų lemiamiems mūšiams prieš Berlyno-Romos ašį.

Turint tokius karo vadus, kaip virš suminėti vyrai, 
tikrai šviesiai galime žiūrėti į ateitį, dar labiau didi
nant karo pastangas, kad greičiau visuotinos perga
lės pasiekti.

KUO ĮDOMI

Sicilijos sala, kur vyksta žūtbūtinės 
sąjungininkų kovos su ašim

lietus. — Italai pritruks ir

stalo ir turėsite Si- 
žemėlapį, — kalbėjo 
tos salos laivų kapi- 
norėdamas pavaiz-

Juodais dūmais dūsaująs ugniakalnis. — Kruvinieji 
Sicilijos mišparai. — Dainuoja kepėjo berniukas ir 
seniora, pasirėmusi ant lango. — Sicilijos moterys. — 
Eisena su stikliniu karstu. — Kodėl siciliečiai glosto 
ožkų ragus? — Kraujo 
makaronų...

— Paimkite popieriaus 
gabalą, nuspauskite jį su
glamžydami saujoje, meski
te ant 
cilijos 
vienas 
tonas,
duoti, kaip ši sala kalnuota.

Tikrai, nors ta didžiulė 
sala atskirta nuo Italijos 
sąsiauriu, kurs tun pločio 
nuo 2(4 iki 14 mylių, tačiau 
rodos, kad Sicilijos kalnai 
yra tęsinys Italijos Apeni
nų kalnų. Aukščiausis iš jų 
— ugniakalnis Etna, 10,874 
pėdų. Jo viršūnę dažnai glos 
to debesys, o giedrią dieną 
turistai grožėjasi is jo žio
čių berūkstančių dūmų juos
ta. Kiti kalnai mažesni, ap
augę miškais. Vietomis ky
šo gausios plikos granito 
uolos, kitur — paviršiuje 
žemė, šimtmečiais iš ugnia- 
kalnio prispiaudytą. Gal būt 
iš tų žemės įsčių Čia tiek 
daug yra sieros.* Jau tre
čias šimtmetis, kaip ją čia 
kasa, ir vis jos atsarga ne
sibaigia. Paskutiniu laiko,- 
tarpiu Sicilijoje buvo apie 
300 sieros kasyklų, kurios 
per metus duodavo apie 
400,000 tonų to pramonei 
reikalingo mineralo.

citrinų ir alyvų medžių. Du 
trečdaliu italų vyno — gau
nama iš Sicilijos. Netrūks
ta čia nė medvilnės, figų, 
datulių ir kitų naudingų au
galų.
SARDINKOS

Sicilijoje — šiltas klima
tas, žmonėms nereikia daug 
rūpintis nei butu, nei kur.u, 
nei drabužiais. Užtat žmo
nės čia gal kiek ir tingūs, 
neišnaudoja visų savo der
lingos žemės galimybių, bet 
jau žvejoti tai mėgsta. Kas 
gi nebūtų girdėjęs apie ska
nias Sicilijos sardinkas. Ta
čiau savo krašto gerybėmis 
prekiauti vietiniai pertingūs 
ir ilgą laiką svarbioji pre
kyba buvo anglų, šveicarų, 
o paskutiniu laiku — ypač 
vokiečių rankose. Taigi tas 
kraštas visiems pažįstamas.
AR ČIA GYVENO VIE
NAAKIAI CIKLOPAI?

margas. Visų pirma — si
ciliečiai mėgstą dainuoti. Čia 
keliauninkas užgirs dainuo
jantį kepėjo berniuką, kurs 
einą po “pyragų stogu” (ten 
įprasta nešioti įvairius da
lykus ant galvos), — dai
nuoja koks vienišius atsisė
dęs prie kavos stalelio, — 
dainuoja seniora alkūnėmis 
pasirėmusi ir iš lango ste
bėdama mirgančią gatvę; 
beveik visi dainuoja, kurie 
tik neužimti gyvu pasikal
bėjimu. Ir tie dainininkai 
savo melodijas paremia ram 
kų mostais, veido išraiško
mis, o, jei išranda reikalin
gu — ir ašaromis.
MOTERYS

i

KUR OŠIA ĄŽUOLAI 
IR TEKA VYNAS

SLAPTO VEIKIMO PLITIMAS
Anglų radijo žiniomis, po sąjungininkų invazijos Si- 

cilijon, Italijoj keleriopai padidėjo slaptas veikimas 
prieš fašistų režimą. Visur prasidėjęs sąjūdis už at
skirą taiką. Ypač tai esą žymu didesniuose miestuose, 
labiausiai Turine ir Milane, nes jie dažniausiai Ir smar
kiausiai bombarduojami iš lėktuvų. Leidžiami slapti 
italų laikraščiai praneša, kad ligšiol slaptai veikę vie
netai sujungti į vieną centrą, kad sėkmingai kovoti 
fašistus ir, juos nuvertus, įsteigti demokratišką res
publiką. Tai yra tikrai geras reiškinys.
FAŠISTŲ PROPAGANDA

Garsina Lietuvą
“The Register” liepos 18 d. laida įdėjo žinių iš Lie

tuvos, kurioms davė antraštę per dvi skiltis — “Church 
in Lithuania is being stifled by Nazis”. Šis populia
rus katalikų savaitraštis dažnai įdeda žinių iš nacių 
pavergtos Lietuvos ir kai kada parašo palankių mū
sų tautai vedamųjų straipsnių.

Vandens apsuptos Sicili
jos klimatas gana malonus: 
karščiausia mėnuo tenai — 
rugpiūtis ir vidutinė tempe
ratūra yra tada apie 78 laip., 
šalčiausis gi mėnuo — sau
sis — su vidutine tempera
tūra 52 laipsn., taigi svy
ravimas ne taip didelis.

Nors Sicilijoje netrūksta 
kalnų, bet slėniuose gausu 
derlingos žemės. Aukštesnė
se vietose auga ąžuolai, pu
šys, kaštanai, žemėliau — 
ganyklose laksto gyvuliai, o 
lygumose liūliuoja laukai 
kviečių, miežių ir kitokių 
javų bei vynuogių.

Didžiuliai sodai orendžių,

Nuo senų laikų čia mai
šėsi visokie žmonės. Mes 
žinoma, netikėsime, kad, 
kaip skelbia pasakos, Sici
lijoje gyveno vienaakiai ci
klopai, kuriuos aprašė gar
susis Virgilijus ir kiti. Bet 
jau istorija mums yra pali
kusi duomenų, kad Sicilijon 
buvo įsiveržę ir kurį laiką 
čia šeimininkavo: finikie
čiai, vandalai, saracėnai, ro
mėnai, kartaginiečiai, grai
kai, prancūzai, ispanai, ne- 
apolitiečiai ir kiti.

Šimtmečiais čia vyko in
vazijos, naikinimai, revoliu
cijos, žudynės. Ir iki šiam 
laikui minimi kruvinieji Si
cilijos mišparai kada 1282 
m. kovo 30 d., Velykų pir
madienyje, suskambinus mi
šparams (toks buvo sutar
tas ženklas) prasidėjo bai
sus piovimas nekenčiamų o 
kupantų prancūzų, kurių Pa- 
lermoje išžudyta apie 8,000. 
MĖGSTA DAINUOTI

Moterų, bent prieš kele
tą metų, gatvėse nedaug te
simatė ir jos buvo tylios — 
rimtumą laikė. Mat ten ne
priimta jaunai, vienai gat
vėje. Už tat ir veda dauge
lis jų ne tiek dėl meilės, kiek 
dėl laisvės, bet ar joms kiek
vienas vyras atneša lauktos 
laisvės, tai dar klausimas, 
kurs tik po vedybų paaiš
kėja.

Moterys nesirodo nė lai
dotuvių eisenose. O laido
tuvės čia gana iškilmingos. 
Su daugybe gėlių ir vaini
kų. Dar vienas keistas lai
dotuvių paprotys: ant lan
gų klyjuojami ilgi popie- , 
riaus kaspinai, kuriuose juo

■ domis raidėmis išrašyta reiš 
kiamas gedulas;

— Manajam tėvui.
— Mielam draugui Cou. 

Diodetto.

Bet iš visų tų atėjūnų 
nors dalis pasiliko vietoje 
ir todėl čia gyvenimas toks

— Mano mylimai žmonai...
D. PENKTADIENĮ LAI
DOJAMAS KRISTUS

Karštakra.ujai siciliečiai 
net ir Kristui suruošia iš
kilmingas laidotuves Didįjį 
Penktadienį: priešakyje trys 
vyrai neša didžiulį juodą 
kryžių, juos seka vaikų ri
kiuotė, kurie — trijų, ket
vertų metų pipiriukai — ap
taisyti vienuolėmis, kuni
gais, angelais, net ir Dievo 
Motina. Už jų — šešiolika 
vyrų, škaplieriais pasipuo
šusių, neša didelį stiklinį 
grabą, iš kurio šalių — sar
gyba vyrų, apsirengusių vi
duramžių riteriais. Stiklinia
me gi grabe — mirusio Kris
taus stovyla su erškėčiuota 
galva, apsuptomis strėno
mis, su kančios ženklais vei
de, su galva, padėta ant 

(Nukelta į 5 pusi.)

Kai Mussolinis smurto keliu įsiveržė Italijos valdžion 
ir įsteigė diktatūrą, jo suorganizuota propagandos ma
šinerija būbnijo apie fašizmo didingumą, siekiantį ir 
Italijos imp-rija sukurti, jos garbę iškelti ir žmonėms 
visokių gėrybių. Bet kai Mussolinio planai supliuško, 
kai žmonės nesulaukė žadėtu “keptij fašistiškįį karve

' SPAUDOS APŽVALGA ]
________ . - d-

Geras patarimas
“N. Gadynė” rašo:

Julius Smetonukas-Rimvydis rašo ilgus manifestus, 
įtarinėdamas ir pavienius asmenis ir grupes.

Savo “dvasios peną” Smetonukas duoda Clevelan- 
do ‘‘Dirvai” ir Worcesterio “Amerikos Lietuviui”.

Kai kurie mūsų visuomenės darbuotojai duodasi 
išprovokuojami, veda su juo diskusijas.

Man regis, tą nerimtą vyruką reikėtų ignoruoti. Ko 
čia paisyti, ką jisai rašo!

Priekabiavimu nieks karjeros nepadarė1 taip bus 
ir su didinguoju “kronprincu.”

KĄ KAREIVIAI MATE SICILIJOJE

"Dr*ugaa" Acme paot*

Iš laivų tūkstančiai U. S. ir Kanados kareivių matė sudaužytą ir degančią tvirtovę 
Sicilijos kalne.
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Penktadienis, liepos 16, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviai matė, kaip Liurde išgijo 
mirštanti moteris

— “Jei būtų užsimerkus, sakyčiau — guli lavonas’
7 metus paraližuota, 7 m. niekam žodžio nepratarė. 
“Trupančios žemės gabalas, moteris vėl buvo gyva”.

— Septynerius metus pa
raližuota iš vietos nepaju- 

nie-
• o 
at- 
la-

Tas buvo 1930 metais. 
Lietuvių ekskursija, savo 
kelionėje į Kartagos Eucha
ristinį kongresą, buvo susto
jusi Liurde. Gegužės mėn. 
17 d. lietuviai meldėsi prie 
grotos. Įvyko nepaprastas 
stebuklas, lietuvių akivaiz
doje. Tą gražiai aprašė sa
vo akimis matęs, amerikie
čiams pažįstamas V. Užda
vinys.

— Prie pe.-i mano sulenk
tų, klūpančio žmogaus, ko
jų padų priveža du lopšiu 
su dviemis ligoniais... Vie
name lopšyje buvo vyras, 
kitame moteris; abu gal vie
nodo amžiaus, gal 35-40 me
tų. Vyras buvo išvertęs di
deles baisias akis ir smar
kiai išsižiojęs. Akys, rodės, 
visai nemirksėjo, žiūrėjo ka
žin kur į vieną tašką, per
kreiptos lūpos ir visas vei-| 
das mane baugino.~ Moteris j 
buvo juoda, lyg žemė; jei 
jos akys būtų nemirksėju
sios ir nesekusios Liurdie- 
tės statulos, jei ji būtų už
simerkusi, aš būčiau s^kęs, 
kad lopšyje guli lavonas. Ji 
buvo nepaprastai išsekusi, 
jokios gyvybės, jokios vei
do spalvos, jokio raudonu
mo veide ir lūpose. Gulėjo 
išsitempusi, išdžiūvusi, lyg 
lenta lopšin įmesta. Mote
ris buvo baisesnė už vyrą... 
Koks didelis vis dėl to žmo
nių naivumas — galvoju — 
kokie naivūs šių dviejų in
validų slaugytojai, jei jie 
dar tiki pagydysią ligonius... 
Vėl kartojau su visais “Šver 
ta Marija, Dievo Motina...’’

Tik ūmai sujudėjo prie 
mano padų lopšio ratelis, ir 
sukliko moteriškas, džiaugs
mingas balsas. Lyg smailios 
J) os įdurtas atsisukau ir 
atsisukęs žiūrėti nebegalė
jau, 
jau. 
balas, moteris buvo gyva... 
Ji atsisėdusi lopšyje kalbė
jo itališkus žodžius, jos vei
dai buvo raudoni, akys gy
vos, rankomis gaudė aplin
ką, vaikiškai siuntė Liur- 
dietei statulai oro bučkius, 
veržėsi iš lopšio išlipti, tik 
nustebęs, lyg sukvailėjęa, 
slaugytojas neleido iš lop
šio išlipti... Stebuklas įvyko 
mano akyse. — Kas buvo 
tai moteriškei? — paklau
siau priėjęs slaugytojos vy
rą...

Philadelphia, Pa.
i
Į Liepos 1 d. teko sužinoti, 
kad vietos žymūs veikėjai, 
Vilimas Poška (Paschall), 
vedantis biznį adresu 408 N. 
8th St., tikrai yra pasiry
žęs tapti majoru Philadel- 
phijos miesto Independent 
Demokra.ų sąrašu.

Tad, kas-ne-kas, bet lietu
viai visi be partijų skirtu
mo. privalėtų jį tame pasi
ryžime visomis savo jėgo
mis remti ne tik vien kaipo 
savo viengentį-lietuvį ir uo
lų rėmėją lietuvybės, bet ir 
kaipo labai energingą ir kil
nų asmenį. K. V.

| Chicagos ir apylinkės lietuviųHAEGG BREAKS ANOTHER WORLD RECORD

p noto

Loser Gil Dodd congratulates perennial winner Gunder 
Haegg after the Flying Swede sėt a new world record of 
8 minutes 53.9 seconds for two miles, in Los Angeles..
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visuomene
šeštadienį, liepos 17 d. va

kare, įvyksta d džiulis mi
nėjimas Dariaus-Girėno tra- 
gingo žuvimo 10 metų su
kakties, prie jų paminklo 
Marąuette Park. Bus Trea- 
sury Departamento, kariuo
menės ir Čik?gos miesto at
stovai, taip pat bus ka’bų ir 
dainų programa. Eisenoj da
lyvaus legijonier’a;, Drum 
and Bugle Corps. Am. Raud. 
Kryžiaus vienetai ir karei
vių motinų klubo narės. Ei
sena prasidės lygis i 7 va
landą. Tad visi, kurie daly
vaus eisenoj, prašomi susi
rinkti prie 69th ir Western 
avė. kiek anksčiau, kad bū
tų galima susitvarkyti.

Kauangi kav-s lijpjnuja 
v.su buiiiiKumu ir niu^ų j«.u- 

‘ luino liaujas i. e jau, uw ir 
mes negai-nie rainiai zimeti. 
±ą va*.<u.ą dus p_.rua> uitja- 
hl Donai ir že.iK.ai
l stamps j. is.aaangi pei e.tais 
metais Kaud. K* yliaus na
res graž.ai pasidarbavo p.a- 
tinuamos Siamps, tad ir šį
met komitetas prašo, kad 
Kaud. Kiyžiaus nares paau
kotų vieną k.tą valandą tam 
darbui — platinimui štam
pų. Bus pardavinėjama ta 
pačia tvaria, ka.p ir perei
tais metais. Plačioji visuo
menė prašoma paremti tą 
darbą, Amerikos kai o reika- 
lliS, peikant kodaugiausiai 
hunų ir ženklų. —Kom.tetas

■

dėjo, septynerius metus 
kam žodžio nepratarė, 
dabar juda ir kalba, — 
sakė džiaugsmingai, bet 
bai rimtai vyras...

Kur nuvežė stebuklingai 
pagijusią moterį..., nežinau, 
nes aš nesekiau, tik puo
liau dabar prie grotos ge
ležinės užtvaros, suspau
džiau tvirtai rankomis gele
žinius stiebus ir meldžiaus 
karštai, taip karštai, kaip 
dar niekuomet nebuvau mel
dęsis...”

Panašių atsitikimų Liur- 
de — tūkstančiai. Jais do
misi visų pasaulio kraštų 
gydytojai, ramiu laiku Liur- 
dan plaukia šimtatūkstan
tinės minios žmonių. Apie 
tuos nepaprastus mūsų die
nų įvykius viską plačiai, iš
samiai sužinosite paskaitę 
prof. P. Bučio knygą — a- 
pie Liurdą. Šio svarbaus vei
kalo rėmėjų garbės sąrašan 
šią savaitę 
lietuviškos 
liai:
Knyga apie

J. Eksc. vyskupas P. Bū- 
čys yra parašęs labai įdo
mią knygą — Švč. P. Mari
jos Apsireiškimai Liurde, 
kurioje labai vaizdžiai ap
rašo Švč. P. Marijos apsi
reiškimus šv. Bernadetai ir 
įvykstančius Liurde stebuk
lus.

H

i

jau įsirašė šie 
spaudos priete-

Liurdą

Kuo yra įdomi Sicilijos sala
(Atkelta iš 4 pusi.) 

gražiai išsiūto pagalvėlio. 
Moterys, pamėčiusios proce
siją klaupiasi, vyrai bent 
kepures nuima. Atitinkamai 
išpuošiami namai.
MARGASPALVIAI
VEŽĖJAI

i

KejKirės
Pietų Amerikoje kepures’

•a'

gamina namie, t ei yra indi- 
dijonų farmerių pašalinis 
užsiėmimas.

Platinklte “Draugą” /

Naujos nosi išplatinti dovanos tikie- 
tus. Dėka tos grąž os dar
buotės piknikas gražiai pa
sisekė. Taip pat gražiai ačiū 
visiems tiems , kurie darba
vosi pačiame p.knike, ir

3

Didžiausia Lietuviu 

Krautuvė

M

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A L S I AS I 

j KAINAS.
• Tarime didel} 
( f a s i r inkimą 
t Muzikališkų Instrunuitų, Muzi- 

į Į kališkų Knygų, Stygų, Rekor-
I • dų ir kitų visokių muzikalių
■ Į daiktų.
Į

Taisom Laikrodžius, Laikro- 
! dūlius. Žiedus. Rašomas Plunk- 
Į anas ir Muzikalius Instrumen- 
l tus.I
; JOHN A. KASS 
JJEWELRY — \VATCIIMAKER 

— MUSIC

! 1216 ARCHER AVENUE 
I
[ Pitone: LAFAVFTTE R617
r----------—--------------------------------------------

t 
t 
I 
t i 
t i 
i t 
I

Anglijos lietuvių susirinko 
Marianapulio kolegijos par
ke minėti Lietuvių Dieną, 
liepos 4 d. Nežiūrint fakto, 
kad gazolinas yra labai su
varžytas ir važiavimas trau- tiems, kurie dalyvavo. Jūsų

J nemažiau suvaržy- duosni parama pagelbsti pa- 
susirlnkusiųjų lietuvių Laikyti vienintelę lietuvišką 

kolegiją. Jūsų pastangos ir 
pasišventimas nebus už- 

11 vai. mietas. Kaip praeityje, taip 
ateityje ši lietuviška kolegi
ja išleis gera’, išauklėtų reli
giniai ir tautiniai susipratu
sių vyrų lietuviškai visuo
menei.

MarianapoEo Vadovybė

kiniais 
tas, 
patriotų nebuvo mažai.

Lietuvių D.ena buvo pa
minėta išKilmingai. __ __
ryto buvo atlaikytos iškil
mingos šv. Mišios, kurioms 

buvo cele bravo kun. J. Kuprevi- 
Kartą čius; jam asistavo kun. A. 

jis ne- Markūnas ir kun. V. Černis. 
Marijonai klierikai asistavo 
taip pat visose pamaldose.

Dvyliktą valandą mie-' 
liems sveč.ams buvo duota 
užkandžiai. Po užkandžių 
buvo puiki muzika. Tarp 
įžymių svečių matėsi J. M., 
pralotas Ambotas, iš Hart- 
ford, Ct.; kun. A. Petraitis, I 
iš Worc2ster, Mass., ir kun. 
Jonas Kripas.

4:30 vai. popiet buvo di
delės kiaulės laimėjimas. Šią 
dovaną teko gauti panele. 
Julijai Cesaulevičiutei, iš 32 
E. Pearl St., Nashua, N. H.

Federacijos skyrius iš šv.
Wor- 

$50

Bet šitoks vaizdai — 
imtis, šiaip jau Sicilijos 
miestuose ir kaimeliuose 
gausiai pamatysi važiuojan
čių su išmargintais vežimais, 
o vežėjo atilas ar arkliukas 
— gražiau puošiamas, kaip 
jo žmona ar dukterys...

Amerikiečiui labiausiai 
neįprastas vaizdas būtų Si
cilijos “milkmonai”. Ne bu
teliais ar popierio indais jie 
pieną gabena, o dažnai ve
dasi ožką. Pamelžia šviežio 
pienelio čia pat prie save 
pirkėjo akių. Mieguista si- j 
cilietė, kuri gyveni, antra
me aukšte, neturi reikalo nė 
nulipti — užgirdusi bliau- 
jančią ožką ji praveria sa 
vo langą ir, ant siūlo nulei
dusi indelį, gauna šilto, ga
ruojančio pienelio. Jei ožkų 
savininkai turi reikalo mies 
te, jie jas pririša ir palieka, 
o praeiviai vaikai mėgsta 
glostyti jų ragus, nes tas 
laimę atneša...
APIE SICILIJOS 
VEŽĖJUS

Siciliečiai mėgsta kalbėti. 
Pasiimsi vežėją, kurs tave 
nugabentų prie baisios atsi
minimų vietos, kur įvyko 
kruvinieji Sicilijos mišpa-

iš-

Nustebime suakmenė- 
Trupančios žemės ga-

••Drauraa Acme phota

Paveiksle matomi invazijos larvai buvo naudodami kareiviams pervežti j Siciliją. 
Čia laivai plaukia Atlantiku, bet siomis dienomis jie buvo panaudoti 'invazijai. Pana
šiais laivais ir dabar sąjungininkai siunčia Sicilijon kareivius ir įvairiausią Karo me
džiagą.

“Darbininkas” gavo leidi
mą nuo vyskupo P. Bučio 
šią knygą perspausdinti ir 
jau ruošia spaudon. Norin
tieji plačiau apie Švč. P. Ma
rijos apsireiškimus ir vyks
tančius Liurde stebuklus su
žinoti, užsisakykite šią kny
gą iš anksto.

Aukojusieji $5.00 ar džiu
giau, gaus knygą ir jų var
dai bus atspausdinti pačio
je Liurdo knygoje kaipo šios 
knygos rėmėjų.

Užsakymus siųskite — 
• Darbininkas \ 568 West 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

i

Vėjo malūnas
Pirmutinį vėjo malūną 

šioje šalyje pastatė vlce-gu- 
bernatorius George Yeard- 
ley, Jamestown, Virginijoje.

DABAR

užeina kartkartėmis

INVAZIJOS LAIVAI

r ai; vežėjas mielai ir daug 
pasakos. Iš pradžių jis pa
suks galvą, paskiau atsigręš 
visu kūnu, toliau atsistojęs 
gyvai gestikuliuos svečiui 
bepasakodamas apie baisų 
įvykį. Jei ir nesuprastum 
italo kalbos, tai pamatęs, 
kad net ašara nusirito iš į- 
sikarščiavimo bepasakojant, 
suprasi, kad tikrai 
kažkas nepaprasto, 
paėmęs tave vežti,
benorės paleisti. Įšoksi į haž 
nyčią — grįžęs rasi belau
kiantį. Pasuksi šalutine gat
vele, jis pastebės, apvažiuos 
ir sustos prieš tavu akis.

Lankytojui čia daug ko 
pamatyti: puikios bažnyčios 
su nuostabia mozaika, auk
siniai sodai su prinokusiais 
vaisiais, o ypatingesnėmis 
dienomis — gausiai (po 30 
ant vieno siūlo) leidžiami 
balionai ir t.t.

Sicilija — kataiikų kraš
tas ir čia yra dar iš vidur
amžių užsilikusių gražių vie
nuolynų.

RAUDONAS LIETUS
Bet Sicilijoje papučia kar 

tais karštokas Afrikos vė
jas ir atsitinka kitų — pra- 
jovų:
kietus, smarkus, kad gyven 
tojus suvaro į namus. Kai 
jie išeina laukan pu lietaus, 
nekartą randa medžių lapus, 
kamienus — visą augmeni
ją lyg nudažytą raudonai — 
ietus buvo su priemaišomis 
spalvinančių dulkių, kurias 
^ėja® atneša padangėmis. 
Tada siciliečiai sako:

— Kraujo lietus!
Seniau tai buvo tik paly

ginimas, bet šiomis dieno
mis — tikras kraujo lietus 
pasruvo Sicilijoje, kur su
sigrūmė galingiausių pasau
lio valstybių jėgos.

Siciliečiai mėgdavo . pra
mogai ridinėti medinius ar 
geležinius rutulius. Dabar jų 
šlaitais* ritasi žibančios plie
no bombos ir granatos, p!ė- 
šydamos viską aplinkui. 
GELTONASIS AUKSAS
IR MAKARONAI

Ne veltui čia tos žūtbūti
nės grumtynės; juk Sicilija

Kazimiero parapijos, 
cester, Mass., paaukavo

, piknikui. Kun. Petraitis pa
aukavo $15.

Tenka tarti labai nuošir
dų ačiū visiems, kurie rūpi-

i

i

sustiprino 
kiro išva 

r.gpiūčit 
pajėgumą 

manev-

o gal bus — raktas ir į visą 
Europą. Juk ir patys vokie
čiai prieš pat karą vienoji 
svarbioje politinėje knygoje 
Siciliją vadino:

— Imperijos sala.
Italai tą salą 

kiek begalėjo ir 
karėse, 1937 m. 
mėnesį, dar jos
išbandė, darydami 
rus, kurie įtikinę, kad “joks 
priešo kareivis negales įkel
ti kojos į Sicilijos žemę”.

O amerikiečiai su kana
diečiais ir anglais koją įkė 
lė, ir dar taip stipriai, jog. i 
atrodo, italams ir vokie
čiams reikės nešdintis, kur 
kojos neša, o Sicilija juk 
italams buvo ta brangioji 
žemė, iš kur kasamas jų 
“geltonaaai auksas” — sie
ra, iš kur jie gaudavo di- 

, — o-----------j.—, džiąją dalį savo pamėgtų
I yra raktas į Italijon žemes, makaronų... K. J. Prauskis

----- -----------------------------
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILIAVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porčiii, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:3<i valandos popiet

DIRBTUVES

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą* vi- 
šokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

tfrwySHlN<i

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVTNINKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516 K

i
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KETURIOS POROS DVYNUKIŲ BAIGĖ KOLEGIJĄ

"Draugas” Acme pnou

U. S. kariuomenė su sunkiais ginklais išlaipinta Sicilijos pakrantėje, kad padėtų 
toms jėgoms, kurios eina į salos gilumą.

turės su-

išsidirbti 
amerikie- 
buvo ma- 

Arti trisde- |

VYKSTA SICILIJON

LST laive (landing ship), gabenant kareivius invazijai buvo, kiekvienas colis išnau
dotas.

PIRMAS ISLANDIETIS VY SKUPAS PER 400 METŲ

L. K. Instituto direktorius 
ligšiol redagavo “Lithuanian 
Bulletin”. Išėjo keturi nu
meriai, išeis dar ir penktas 
jo suredaguotas. Ka p toliau 
bus galima jį leisti — sun
ku dabar pasakyti. Jis re
daktorių galėtų lengvai gau
ti iš kitų LTT narių New 
Yorke, bet kaip gi lėšų pa
rūpinti? Ligšiolinis redakto
rius biuletenio pradžiai su
rado, truputį surinko lėšų, 
bet tolimesniam leidimui jis 
nepajėgė rezervo sudaryti. 
Tad jei nesiras naujo leidė
jo, tai biuletenis 
stoti.

O jis jau spėjo 
gerą vardą žymių 
uių tarpe, nors ir 
žas ir kuklus,
šimts profesorių ir politikos 
žmonių atsiuntė biuleteniui 
savo pagyrimus už jo objek
tyvumą, aktualumą. Biule
tenis pasiekdavo beveik du 
tūkstančius žymių amerikie
čių.

Patys pirmieji biuletenį 
aukomis parėmė neturtingi 
vienuoliai ir vienuolės: pran
ciškonas kun. J. Vaškys $25, 
seserys kazimierietės -10, 
dominikonas brolis A. Gai- 
levičius $5, kareivis P. Bal
tinis $2. Jų aukas čia miniu 
su ypatinga garbe ir dėkin
gumu.

Lietuvai Gelbėti Komite
tas iš Hartfordo per p. Le- 
onaitį atsiuntė $10, kun. V. 
Slavynas iš War, W. Va. 
$10, kun. J. Karalius $5. Ir 
keletas kitų gerų žmonių šį 
svarbų reikalą suprato ir 
keliais doleriais parėmė. Ta
čiau keli šimtai turtingesnių 
lietuvių, gavęs aukas prime
nančius laiškelius teikėsi to
bulai patylėti.

Ligšiolinis redaktorius ne
besitikėjo sugebėsiąs pats 
vienas aukas jam surinkti, 
suredaguoti ir išsiuntinėti. 
Jei lėšų butų, tai vis dėlto 
galima butų biuletenį leisti 
ir palengva jį gerinti, įvai
rinti. Gal būt ateity kuri ki
ta mūsų organizacija pajėgs 
tą darbą tęsti, Lietuvos var
dą garsinti.

Dr. K. Pakštas, 
buvęs “Lithuanian Bulletin” 
redaktorius.

Paveiksle atvaizduojamos keturios poros dvynukių, kurios kartu baigė mokslą Saint 
Mary-of-the-Woods College, St. iviary-of-the-Woods, Indiana.

BELAISVIAI GABENAMI IŠ SICILIJOS

Italų kareiviai paimti sąjungininkų jėgų 
į Š. Afrikos belaisvių stovyklas. Daug italų

“Draugas" Acme photo 

Sicilijoje. Jie išrikiuoti į eilę ir g-benami 
kareivių Sicilijoje pateko nelaisvėn.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE'

Pirmas Islandijoje gimę3 
buvo konsekruotas vyskupu 
per 400 metų. Tai yra vys
kupas Johannes Gunn&rsson. 
Jis yra antras nuo dešinės. 
Konsekravimo apeigas atli
ko arkivyskupas Giovanni 
Cicognani, Apaštališkas de
legatas Jungt. Amerikos 
Valstybėms. Konsekravimo 
apeigos įvyko Šv. Patriko 
bažnyčioje, Washington, lie

pos 7 dieną, žemutinė foto 
rodo vyskupą prie altoriaus 
parkritusį kniupščią Konsek
ravimo metu.

Vilniuje policija susi
šaudė su teroristais

I (LKFSB! Mūsų korespon- i 
dentas praneša iš Londono 
apie gautą žinią, kad Vil
niuje policija, susišaudė su 
trimis teroristais. Du esą 
suimti, trečias pasislėpė. Jie 
į Lietuvą esą atgabenami 
sovietų lėktuvais ir kaip pa
rašiutininkai nuleid ž i a m i 
vykdyti sabotažo ir teroris
tinius veiksmus prieš na
cius.

Kas įvyko prieš
25 metus?

Bus įvesta prohibicija.-.** 
Nuo lapkričio mėnesio bus 
draudžiami išdirbti svaigina 
mieji gėrimai. 1919 m. vi
same krašte bus įvesta pro
hibicija.

T2eal soccess DOES
NOT DEPENO ON ONE STARTUI NG 
PERRORMANCE BOT OPON 
KEEPING THE BOOY ALWAYS 
OP TO A HIGH STANDARD 
SO THAT THE MINO AND 

į PERSONALiTY MAY NOT BE 
1 HANOlCAPPED IN
APPLYING themselves 
TO EVERYDAY

PROBLEMAS....
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Lietuvos Ūkininko

Sekmadienį įšventins 
sabdiakonais penkis 
marijonus

Sekmadienį, liepos 18 d., 
TT. Marijonų seminarijoje, 
Hinsdale, III. įvyksta nepa
prastos iškilmės. Penki klie
rikai — Juozas Augūnas, 
Albinas Šeputa, Jonas Pet
rauskas, Albinas Gurklys ir 
Pranas Bulovą bus Jo Eks
celencijos vyskupu WiIIiam 
D. O’Brien įšventinti sub- 
diakonais. Iškilmės įvyksta 
10 valandą ryto, Marijonų 
seminarijos koplyčioje.

Liepos 25 d. tie patys klie-1 
rikai bus įšventinti diako
nais ten pat. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti.

■

su 
jis 

dai-

Rengimo komitetas ren- 1 čiausiai į,vers siūlą į adatą. [ me, pašoksime iki lietus nu- 
giasi visus pavaišinti ska-' Taipgi dovana bus tam, ku- stos, 
niu alučiu, o dar prie to bus ris miluos greičiausiai o- 
sukurta ugnis ir kepsime 
silkių. Koks lietuvis nemėg
sta skaniai iškeptos silkės?

į Dovanos kontestininkams
Bus gražiausių kontestų. 

Moterų ir merginų bėgty- 
I merginos neš išvirtą

25 d., Spaičio darže, Willow į kiaušinį ant šaukštuko; vai- 
Springs, UI. i kučiai su knyga ant galvos
Programa graži bėgs; bus krekių valgymas

Šis išvažiavimas bus tik-iU°vana teks tai, kuri grei-
I._____________________________________

rai šeimyniškas ir draugiš
kas. Piknikas prasidės 10 
vai. ryto ir prašoma drau
gijos narių su savo šeimo>- 
mis ir draugais atsivežti sa
vo pietus ir ant gražio žo- 

po kvepiančiais me
džiais pietauti.

2 valandą po pietų atvyks 
vestsaidės smarkus muzi
kantai, Jasekevičius ir Sa- 
luška ir kuo smagiausiai vi
sus linksmins tikra lietuviš
ka muzika.
Kepsime silkių

piknikas liepos 25 d.
Pereito pirmadienio vakar 

re dr-jos Lietuvos Ūkininko 
valdyba susirinko rašt. An
tano Lankaus bute aptarti 
draugijos išvažiavimą, ku- i 
ris įvyks sekmadienį, liepos ngS-

nulups greičiausiai o- 
buolį su ploniausia žieve be 
pertrūkimo — vaikučių pa
jaus valgymo kon testas. Bus 
ir kitų kontestų vyrams.

Taigi visi kviečiami daly
vauti. Visiems užtikrinta 
smagiai dieną praleisti ty
rame ore. Jeigu lietus bus 
vistiek, važiuokite, nes dar
že yra didelė salė ir fenais? 
susiriųksime — padainuosi-

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

J

I

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

SUVTRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

i
Geriausio Materioio ir Darbo.

h

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

1 Šv. Kazimiero Akad 
Rėmėjų piknikas

Lietuvis gamtos mėgėjas. 
Pievos, laukai, gėlės, miš
kai atgaivina jo nuvargu
sias jėgas. Išėjęs j laukus 
ar atsisėdęs po medžiu, jis 
randa kūnui poilsio sielai ir 
protui ramumo. Suėjęs 
draugais, pažįstamais, 
linksmai šnekučiuojasi, 
nuoja, šoka.

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjos suprasdamos 
lietuvių dvasią, išrinko gra
žią jaukią vietelę savo pir- lyno 
mam šios vasaros piknikui. 
Rėmėjų skyrių darostumas 
jas visas suartina. Jau nuo 
seniai jos ruošiasi šiam iš
važiavimui ir deda visas pas 
tangas patenkinti visus at
silankiusius. Jos nepaiso nei 
darbo, nei laiko, nei sveika- 

i tos, nes jų vienas tikslas — 
■ padaryti pelno ir padėti se
selėms, kurios vasaros me 
tu jokių jeigu neturi.

Lietuvių visuomene visa
da stojo rėmėjoms į pagal
bą ir šiuokart iš širdies vi
sus kviečiame į Ryan Woods, 
87-tos_ir Western Ąve., dar
žas 
pos 
Jūs 
me, 
laiką.

i

I

%
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

SS

♦

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONUMENT CO.

SI

35-tas, sekmadienį, lie- 
mėnesio 18 dieną. Mes 
lauksime o užtikrina- 

kad turėsite labai gerą 
Rėmėja N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054

SKELBKITES “DRAUGE ’

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

EXTRAl EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 

adresas

NULIŪDIMO

/ /

M. Šveikauskas aukojo 
$15.00 R. Kryžiaus 
Nelaisviu Fondai.

Nors buvo labai nesmagu 
girdėti iš War Dept., kad 
Staff Sergeant Zigmund 
Svveikauskas yra dingęs, bet 
gegužės 19, 1943, pvr tarp
tautinį Raud. Kryžių gauta 
smagesnė žinia, jog Staff 
Sergeant Zigmund Sweikaus- 
kas yra patekęs japonų ne
laisvėn. Raudonasis Kryžius 
kiek galėdamas, stengiasi 
juos aprūpinti. Mečislovas 
Šveikauskas, tėvas Staff 
Sergeant Zigmund Swei- 
kausko, džiaugsmu apimtas 
apie sūnaus likimą, norėda
mas suteikti nors kokią do
vaną Raudonajam Kryžiui 
už jų kilnų labdarybės dar
bą, pridavė $15.00 auką R. 
K. per Dariaus-Girėno Rau
donojo Kryžiaus vienetą, kur 
Iielen M. Kareiva jau pri
davė centraliniam skyriui, 
į Nelaisviu Fondą. Raudona
sis Kryžius įvertina Švei
kausko dovaną ir nuošir
džiai dėkoja.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Musu pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

UAPGUTiT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 14M 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 — GROvehijl 2242

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREE1

Paskutinėmis dienomis į 
Chicagą atgabenama dau
giau galvijų.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metą

Tos Pačios Šeimos
Rankose!

!
PERStONALIZED MEMORIAI.S AT NO ADDITIONAL COST!

PARTICUI.AR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

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

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

VALANDOJE

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4605-0? SOUTH HERM1TAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORN1A AVENUE 

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

ii stoties WGES (1390), su Povilu ftaltimieru.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIUOS KOPLYČIOS
JŪ8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU 
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMA 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. jilsų nuosavybę ir Kišenę.
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS. VALVES. MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALIŲ, TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ.

— Pašaukit dėl Veltui Apkatnavimo — 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

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

$1.90 už Galionų — Speciali Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau Kėdės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro jt- 
rauktuv.ų.—Insutuoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

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

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 56th and Statė Streets 

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 719 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2518

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 49M

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIAFORNIA AVt Phone LAFAYETTE 3571
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Penktadienis, liepos 16, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Pr. Dambrauskas

Prano tėvelis yra miręs, o 
jo motina Paulina Dambrau
skienė, dabar ištekėjus už 
Edvvardo Savicko, gyvena 
3417 S. VVallace St. Prano 
motina, nors yra ne lietuvių 
kilmės, 
vartoja taip puikiai, kad 
niekad negalėtum pasakyti, 
kad tai 
ba.

bet lietuvių kalbą

ne jos gimtoji kal-

Pranas Dambrauskas gį- 
mė Čikagoje vasario mėn. 
18 d. 1921 m. Baigė pra
džios mokyklą Bridgeporte, 
Šv. Jurgio parapijoje. Vė
liau lankė Tilden High 
school. Prieš išeinant į ka
riuomenę dirbo kaipo moto
ristas Armour kompanijoje.

Į kariuomenę išvyko rug
sėjo 29 d. 1942 metais.

Buvo Floridoj ir Louisia- 
nos valstybių kempėse, o da
bar yra Camp Wheeler, 
Georgia valstybėje. Savo 
laiške motinai rašo, kad la
bai draugiškai sugyvena su 
savo draugais ir viršinin
kais.

Yra 
ir kitų 
skaitytoja.

nuolotinė “Draugo” 
lietuviškų laikraščių

Melrose Park lietuvis 
dingo kovoje

VVashington, D. C. — Ka
so departamentas liepos 14 
d. pranešė 277 Jungtinių A-
merikos Valstybių kareivių 
pavardes, kurie yra dingę 
penkiuose karo frontuose. 
Dingusiųjų tarpe yra Tech. 
Sgt. Edward J. Žvirblis, iš 
Melrose Park. Apie tai 
esame rašę.

Mirė vienuolė, kuri 
išgelbėjo banką

Montreal. — Mirė motina 
Margaret McKenna, kuri 
vienuolyne išgyveno 68 me
tus. Ji turėjo 89 metus am
žiaus. Ji kartą išgelbėjo 
banką nuo žlugimo. Kai 
žmonės puolė prie banko 
langelio išsiimti pinigus, ta
da motina Margaret atėjo į 
banką ir padėjo vienuolyno 
pinigus. Pamatę, jog vienuo
lė įdeda į banką pinigus, 
žmonės pasekė jos pavyz
džiu ir vėl grąžino savo pi
nigus. Tokiu būdu vienuolė 
išgelbėjo banką nuo žlugi
mo. **

Rastas lėktuvas
Columbus, O. — Bombo

nešis B—17, dingęs nuo ko
vo 3 dienos, buvo rastas su
daužytas, pereito antradie
nio vakare. 20 mailių piet
vakariuose nuo Springville. 
Aštuoni įgulos nariai ir vie
nas keleivis žuvo.

GEN. EISENHOVVER ATVYKO SICILIJON

j

jau

riams atsimintinos dienos
rie yra priešo nelaisvėje

Draugąs" Acme photo

Gen. Dwight Eisenhovver (kairėje), sąjungininkų jėgų vadas Š. Afrikoje, kalbasi 
Kanados oficieriais, kai atvyko aplankyti Amerikos jėgų Sicilijoje. Jis pagyrė kana
diečius ir amerikiečius kareivius.

Bažnyčios ateitis 
Indijoje

Herarchijos nariai Indijo
je šviesiai žiūri į religijos 
ateitį Indijoje, nors šiek tiek 
esti ir šešėlių.

Pranešama, jog 70 pro
centų misijonierių pasiliko 
savo vietose ir skelbia Kris
taus mokslą, nors ir karas 
šį darbą trukdo.

, Amerika yra vienintelė 
vieta, iš kur Indijos bažny
čia laukia reikiamos pagal
bos. Apie tai praneša The 
Register liepos 11 d., 1943

X Steponas Deri 
3906 W. 39 PLac«, dirbtu
vėje susižeidė ranką ir da
bar gydosi ligoninėj.

X Teisėjas Jonas Zūris 
šiomis dienomis atostogau
ja kur nors farmose.

X Jūreivis Juozas Bubnis 
viešėjo pas saviškius, 3247 
So. Union Avė., ir sekma
dienį išvyksta atgal tarny
bon. Jo brolis Viktoras tar- 

mo- 
ne-

nauja aviacijoj. Namie 
tinėlė ir sesuo. Tėvelis 

, seniai staiga mirė.

išChicago, III. — Vagys 
vaistinės. 2063 N. Clark st., 
pereitą trečiadienį, pagrobė 
$110 ir narkotikų už $75 
vertės.

Michael F. Mulcahy, 
nų administracijos direkto
rius Chicago Metropolitan 
area, pranešė svarbias ra
cionavimo d'enas šeiminin
kėms, vartotojams ir biznie
riams. J *5 ■'

MIESA IR RIEBALAI

Šeimininkėms, vartotojams ir biznie- Waukegan lietuvis
nelaisvėje

VVashington, D. C. — Na- 
vy liepos 14 dieną pranešė

kai- šimčiai galonų kuro aliejaus 284 jūrininkų pavardes, ku- 
pirkti.

. , • Priešo nelaisvėn pateko pvtPenktojo periodo ęoupon __ . _ _ ... ..
1942—1943 metų racionavi
mo), geras dėl 11 galonų, 
baigiasi rugsėjo 30 d.
GAZOLINAS

Coupon No. 6 (geras 
keturių galonų) baigiasi 
pos 21 dieną.

Coupon No. 7, naujoje 
“A” knygelėje. įsigalioja lie
pos 22 dieną. Kada to kupo
no galiojimas ir vertė baig
sis — bus pranešta.
PADANGOS

seniai staiga mirė.
X Kun. B. Urba, Šv. 

zimiero vienuolyno kapelio
nas, praėjusį trečiadienį Fe
deracijos apskrities susirin
kime davė puikią paskaitą 
iš sociologijos srities.

X E. Samienė, Federaci
jos apskrities veikli sekre
torė, užvakar Federacijos 
apskrities susirinkime iš
rinkta atstove į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, būsiantį 
rugsėjo 2 ir 3 dd., Pitts- 
burgh. Pa. Ji ar tik nebus 
pirmoji išrinkta atstove iš 
Chicagos.

Ka-

Charles F. Jonaitis, jo moti
na, Mrs. Anna Jonaitis, gy
vena 909 8th st., Waukegan,
III.)

Daugiausia iš -jų pateko 
dėl japonų nelaisvėn, 
lie- ---- ---------- ----------------------

'Lietuvis gavo kryžių už heroizmą
I

Ši kiniete oficierė Labai 
gražiai atsiliepia apie misi- 
jonorių darbus Tolimuose 
Rytuose.

laišką, pranešda- 
tebėra toj pačioj 
Camp CIeiborne, 

tarnauja armijos
Raudonos stampos karo 

racionavimo antroje knyge
lėje įsigalioja ir baigiasi 
taip:

Birželio 27 d^eną įsigalio
jo P (16 punktų) raudonos 
stampos ir baigiasi liepos 31 
dieną. Liepos 4 d. įsigaliojo 
Q raud. stampos ir baigiasi 
liepos 31 dieną. Liepos 11 
dieną įsigaliojo R raudono
sios stampos ir baigiasi lie
pos 31 d. Liepos 18 d. įsiga
lioja S raud. stampos ir bai- kurių savininkai turi “C 
giasi liepos 31 d. . knygelę.

Rugsėjo 30 diena yra pa
skutinė diena antrojo perio
do patikrinimui keleivinių 
automobilių padangų, kurių 
savininkai turi “A” knygelę.
BATAI

X Povilas Baltinis rašo 
redakcijai 
mas, kad 
vietoj — 
La. Jis
medikališkame sk y r i u j e. 
Prieš išeidamas į kariuome
nę, Baltinis lankė Chicagos 
universitetą ir daug darba
vosi 
pe.

I X 
baus 
no Pavilonio sūnus, serga ir 
gydosi Roseland Communi- 
ty Hospital.

X P. M. Šimonėliai, 716 
E. 92 Place, džiaugiasi ga
vę laišką nuo sūnaus Petro, 
kuris tarnauja Dėdės Šame 
kariuomenėj. Už savaitės 
laiko aplankysiąs saviškius.

X Biznierių Ivanauskų, 
adresu 726 W. 18th St., sū
nelis, kuris buvo labai smar
kiai susirgęs, jau dabar a- 
čiū Dievui, eina geryn ir tė
veliams teikia mažiau rū
pesčių. Kaip žinoma, Pran
ciška Ivanauskienė yra žy
mi veikėja ir rėmėja ne vien 
savo parapijos, bet Ir visų 
katalikiškų organizacijų. I- 
vanauskai ne vien savo biz
nį sistematingai veda ir 
tvarko, bet suranda laiko 
dalyvauti įvairiuose paren
gimuose ir organizacijų su- 

1 sirinkimuose.

lietuvių studentų tar-
I

Ričardas Pavllon’s, ga- 
Roselando veikėjo Pra-vai šarvuotą karišką vežimą 

ir pasileido į priešo pusę, at
kreipdami priešo pabūklų 
ugnį į save; tačiau tuo bū
du jie susekė priešo kulko
svaidžių lizdus ir keletą iš 
jų granatomis nutildė (šau
dymai ėjo iš namų langų ir 
t. t.). Jiems pavyko grįžti 
prie savo dalinio ir pranešti 
priešo jėgų dislokaciją, kas 
pagelbėjo pakirsti jų pasi
priešinimą ir išvaduoti kry
žiškos ugnies apsuptą ame
rikiečių dalinį. Kaipo žval
gybos karininkas, Brosokas 
turėjo atlikti nepaprastai 
pavojingus žygius į priešo 
užnugarį. Paliktų vokiečių 
minų buvo sužeistas du kar
tu. Lietuvis karininkas Bro
sokas buvo pirmas savo pul
ke gavęs D. S. C.) Dis- 
tinguished Service Cross), 
— antras visoj jų divizijoj 
ir ketvirtas iš tų, ką gavo 
tą kryžių pradėjus šiaurės 

i Afrikos invaziją.

Baisi tragedija
VVashington, D. C. — Pe

reitą pirmadienį buvo nužu
dyta Rosemary Sidley. Chi
cago North Shore paveldė
toja ir gražuolė.

Ją nužudė Wiliiam Knox 
Chandled, 42 metų amžiaus, 
dviejų vaikų tėvas. Ir pas- 
kui pats nusižudė. Minimas 
vyras piršosi tai moteriškei. 
Sakoma, kad jis negalėjęs 
be jos gyevnti.

I

Vedama nauja aliejaus 
vamzdžiu linija

Sinclair Oil Corporation 
pradėjo vesti naują aliejui 
varyti liniją tarp Chicagos 
ir Toledo miesto, Ohio. Nau
jos linijos pravedimas kai
nuos apie $4.500,000. Dar
bas bus baigtas apie spalių 
mėnesį. Nauja linija turės 7 
pumpavimo stotis.

Paskendo
Chicago, UI. — Pereitą 

trečiadienį vyras gelbėda
mas vaiką, trys mailės nuo 
Cermak rd.. pats paskendo.

4 :
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.

PROCESUOTAS MAISTAS
Liepos 1 d. įsigaliojo N, 

P, Q mėlynos stampos ir bai
giasi rugpiūčio 7 dieną.
CLKRUS

Cukraus stamp No. 13 
penkiems svarams baigiasi 
rugpiūčio 15 dieną.

Stampos No. 15 ir 16, pir
moje karo racionavimo kny
gelėje. kiekviena stampa ge
ra penkiems svarams cuk
rui pirkti kenavimui, baigia
si spalių 31 dieną.

Rugpiūčio 31 diena yra 
paskutinė diena trečiojo pe
riodo patikrinimui keleivi
nių automobilių padangų,

I

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUT0B

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
- ■ ---------------------

(LKFSB) Pirmame pusią- gai buvo nukauti — negrįžo, 
pyje Shenadoah, Pa. laik- Tada kap. Brosokas su kitu 
raštis “Evening Herald” įdė- karininku ryžosi į beprotiš- 
jo aprašymą žygių lietuvio kai -drąsų žygį: šoko į leng- 
mainerio sūnaus kap. Broso- 
ko, kurs pargrįžo mėnesiui 
atgauti sveikatą po dviejų 
sužeidimų. Laikraštyje įdė
ta ir fotografija, kaip tą pa
sižymėjusį lietuvį sveikina 
pirmosios divizijos vadas 
maj. generolai Torry Alen, 
suteikdamas jam kryžių už 

i “nepaprastą heroizmą, paro
dytą kautynių lauke, sta
tant pavojun savo gyvastį”. 
Toliau seka to garsaus lie
tuvio gyvenimo aprašymas: 
jisai mažas liko našlaitis.

Spalių 31 dieną baigiasi mirus tėvui ir motinai. Au
go Maizvillėje ir jau 1934 
m. įstojo savanoriu į USA 
armiją. Rūpestingai besimo
kydamas armijoje, jis gavo 
lieutenant laipsnį ir išėjo į 
atsargą, bet prasidėjus šiam 
karui vėl stojo savanoriu. 
Jisai vėl parodė ypatingus 
gabumus ir gavęs paaukšti
nimą buvo pasiųstas į Ang
liją, kur jam buvo skirtos 
karo užduotys, be kitko jis 
20 dienų praleido už užra
kintų durų patalpose, kur 
buvo planuojama invazija. 
Ten jisai asmeniškai suėjo į 
pažintį su gen. Eisenhower 
ir maj. gen. Clarke, kurie 
vadovavo planavimams. Kpt. 
Brosokas dalyvavo garsiojo
je Š. Afrikos atakoje. Čia jų 
dalinys buvo užkluptas stip
rios priešo ugnies. Kulko
svaidžiai ir patrankos gręsė 
išnaikinti visą kuopą, apie 
250 žmonių. Pasiųstieji žval-

stamp No. 18 galiojimas. 
Gera vienai porai batų pir
kimui.

KAVA

Liepos 1 dieną įsigaliojo 
stamp No. 21, gera vienam 
svarui kavai pirkti, baigiasi 
liepos 21 dieną.

Liepos 22 d. įsigalioja' 
stamp No. 22, gera vienam1

Susidūrė
Chicago, III.

trečiadienį susidūrė armijos 
trokas, gatvėkaris ir dar ki
tas trokas, prie Wells ir 
Wacker drive. 33 keleivius 
gatvėkaryje sukratė.

Pereitą

Sutvirtino kareivius
Lawrenceville, It. — Vie-

Mirė mokslininkas
svarui kavai pirkti, baigiasi puolikai kareivių ir dviem 
rugpiūčio 11 dieną.

KURO ALIEJUS
Naujas išleidimas (1943— mentas buvo suteiktas Geo- 

1944 metų racionavimo) pir- rge armijos areodrome. 
mojo periodo kuponų įvyko --------------------
liepos 1 dieną ir baigiasi Paraginkite savo pažįsta- 
sausio 4 dieną, 1944 metais, mus, kad jie užsisakytų įdo^ 
Vienas kuponas galioja de- miausią laikraštį “Draugą”.

civiliams asmenims buvo su
teiktas sutvirtinimo sakra
mentas. Sutvirtinimo sakra-

London. — Lord Clifford,
I
žymus katalikas, iš Chud- 

lleigh, mirė sulaukęs 85 me
tus. Jis buvo autoritetas ra
diologijoje, jis padarė mato
mas ultraviolet ir infra-red 
rays spalvas.

i l

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘ Drauge”.

X S. Keliotis iš Rockford, 
III., praeitą savaitę viešėjo 
Chicagoje kelias dienas ir 
buvo atvykęs j “Draugo” 
redakciją. Keliotis yra dnr. 
“Draugo” korespondentas 
iš Rockfordo ir tikrai uolus 
visuomenės darbuotojas.

X Kun. Igno Albavičiaus 
gerbėjai, draugai ir parapi- 
jonai sekmadienį, rugpiūčio 
1 d. rezervuoja jo pagerbi
mo bankietui, nusipirkdami 
tikietus iš anksta.

I
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