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LIEPIA ITALIJAI f A ĮDUOTI ARBA MIRTI
Mussolini nuvertė jo paties sėbrai

Nutarė valdžią perduoti karaliui
BERNAS, Šveicarija, lie

pos 27.—Benito Mussolinio 
buvę sėbrai fašistų vyriau
sioje taryboje privertė jį 
rezignuoti sekmadieny, kuo
met jie nubalsavo atmesti 
jo sumanymą Italijos gyni
mui. Taip praneša laikraštis 
Corriere Della Šen.

Tarybos posėdis prasidė
jęs šeštadienio popiety, tę
sėsi šešias valandas, buvo 
trumpai pertrauktas po kar 
štų kalbų, ir vėl prasidėjo, 
ir tęsėsi iki pat sekmadienio 
ryto. Pirm negu posėdis bai
gėsi jau buvo matyti kuo jis 
baigsis, ir kariuomenės da
liniai tuoj pradėjo stiprinti 
Romos miestą.

Susikirtimas neva įvykęs 
dėl to, kad Mussolini norė-

Didesnis spaudimas

jęs, kad taryba priimtų jo 
ir Hitlerio planą apleisti 
pietinę Italiją ir ginti tik 
šiaurinę Italiją. Prasidėjo 
karšti ginčai. Galutiniam 
balsavime, taryba išnešusi 
rezoliuciją prieš Mussolini 
19 balsų prieš 7.

Ta rezoliucija pasiūlė vi
sas vyriausybės teises pa
vesti karaliui, ir įpareigoti 
karalių būti vyriausiu Ita
lijos karinių jėgų vadu.

Laikraštis sako Mussoli
nis sekmadienio ryte prane
šęs karaliui apie esamą pa
dėtį. Po pasikalbėjimo, ir 
nežiūrint -įsikišimo Italijos 
karinių autoritetų, Mussoli
nio režimui buvo galas ir 
jis buvo priverstas priduoti 
savo rezignaciją.
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Rusai valdo paskutinį 
keli? į Orei miestą

MASKVA, liepos 27. — 
Šios dienos pranešimu iš 
Orei fronto, rusų kariuome
nė dabar valdo paskutinį 
svarbų kelią, kuriuo naciai 
pristatydavo karo medžia
gą ir naujus rezervus į tą 
miestą. Antraeilės susisieki
mo linijos dar pasiliko vo
kiečių rankose, bet nemano
ma jos bus pakankamos pri
statymui tiek reikmenų, 
kiek reikalinga 250.000 na
cių kariuomenei.

Rusų naujieji laimėjimai 
buvo pietų Orei fronte, kur 
du sovietų daliniai prisivarė 
arčiau miesto ribų. Rusai 
randasi prie pat miesto pa
kraščių iš šiaurės ir rytų" 
pusių.

Vokiečiai Orei mieste da
bar apsupti iš trijų pusių. 
Jų vienintelis išėjimas iš to 
miesto yra į vakarus. Ma
noma rusai puls patį Orei 
miestą kaip tik jų kariuo
menių 
nacių 
pusėj.

daliniai prasimuš pro 
apsigynimus pietų

Halai darbininkai kelia 
riaušes Vokietijoj

LONDONAS, liepos 27.— 
Slapto vokiečių radio pra
nešimu, italai darbininkai 
Vokietijoje kelia riaušes it 
reikalauja, kad būių siun
čiami namon į Italiją. Anot 
to pranešimo, italai darbi
ninkai Kiele, Wienemeues- 
tadte ir Merseburge numetę 
savo darbo įrankius ir šū
kavę “Karas baigtas! Mes 
norime tuojaus grįžti Itali
jon!”

Vokiečių sargybiniai tas 
demonstracijas užbaigė aša
rinėmis dujomis. Pasak slap 
tojo radio, italų darbininkų 
globėjas Vokietijoje 
pranešęs vokiečiams.

' visi italai darbininkai 
būti sugrąžinti į savo tėvy
nę.

Darbininkų sąrašas jau 
esąs pradėtas ir jų repatri
acija prasidėsianti kaip tik 
sąrašai bus baigti, turbūt 
rugpiūčio mėnesio pradžio

je.
Daily Mail laikraštis pra

nešė Adolfas Hitleris iš ry- 
Į tų grįžęs į Berlyną, veikiau
siai iš priežasties susidariu
sios Italijoj krizės.
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Nežiūrint jog politinė padėtis Italijoje pasikeitė^ kovos 
Sicilijoje tęsiamos. Sąjungininkai žygiuoja iš vakarų ir 
pietų stumdami ašį į šiaurės rytų salos pusiausalį. Dau
giau kaip 70,000 belaisvių pateko į sąjungininkų rankas.

japonų Mundoje
SĄJUNGININKŲ š T A- 

BAS Australijoj, liepos 27. 
—Brisdami per New Geor- 
gia salos džiungles, visa , 
amerikiečių linija priėjo ar-: 
čiau japonų Mundoje. Ka-. 
reiviams padėjo sąjunginin
kų lėktuvai ir kait, laivai, 
bombuodami ir. apšaudyda
mi japonų pozicijas, šis 
amerikiečių prisiartini m a s 
vis kiečiau suveržia tą prie
šo garnizoną, bet japonai 
visomis išgalėmis priešina
si.

Kiti sąjungininkų lėktu
vai atakavo japonų lėktuvų 
ir laivų bazes šiaurinėse So- 
lomono salose. Mažieji mū
sų karo laivai nuskandino 
vieną ir sužalojo du kitus 
japonų reikmenų laivus, ku
rie bandė pasiekti New Geo- kėši mažai arba nieko neži- 
rgia salą per Kula įlanką.

Atakavo Salamaua.
Naujos Gvinėjos apylin

kėj Amerikos bomberiai nu
metė 137 tonus bombų ant 
japonų bazių Salamaua ir 
Komiatum.

Orinėj kovoj, sąjunginin
kų lėktuvai nušovė 11, ir 
apgadino penkis, japonų lėk 
tuvus. Sąjungininkai 
do vieną lėktuvą.

Kitur sąjungininkų 
vai atakavo 
aerodromą. 
Simba salos, 
ter įlanką.

Mažesnieji
Cape Cunningham užvarė 
du mažus priešo laivus ant 
kranto, ir vieną jų padegė. 
Vidutinieji bomberiai ata
kavo japonų okupuotus kai
mus Tanimbar ir Kai salo
se.

Japonų bomberiai ataka
vo amerikiečių išlipdinimo 
punktą Nassau Bay, Huon 
įlankoje. Nuostolių nepada
rė. Trys priešo bomberiai 
taipgi atakavo amerikiečius 
Tambu apylinkėj.

Italija turi besąlyginiai pasiduoti
LONDONAS, liepos 27.—Anglijos Premjeras Winston 

Churchill šiandien pareiškė Parliamentui, kad visa Italija 
bus puolama ir deginama jeigu naujoji italų vyriausybė 
neištrauks Italiją iš Vokietijos karo prieš Jungtines Tau
tas. Anot jo, sąjungininkų 
kariuomenių
duota įsakymai 
kiaušiai kariauti
Ii ją.

Churchill sakė
jokie taikos pasiūlymai ne
buvę gauti iš Italijos Prem
jero Badoglio. Tuo būdu jo
kių naujų instrukcijų sąjun
gininkų kariuomenėms nebu 
vę duota, apart to, kad ant 
visų militarinių taikinių 
Italijoje būtų pilama kiek 
tik galima ugnies ir kieto 
plieno. 7

Tarpe kitko, Churchill są

vadams jau 
kuosmar- 

prieš I ta-

kol

likti kare ar pasitraukti iš 
karo lemiančio svorio są
jungininkams nepriduotų ka 
dangi Italijos jėgos yra tik, 
dešimtdalis Vokietijos jėgų.

Minėdamas sąjungininkų 
kariuomenes, kurios randasi 
prie pat Italijos, Churchil- 
las sakė jos atneša italams 
paliuosavimą nuo karo, iš
laisvinimą . iš vergijos, ir po 
tam tikro laikotarpio gar
bingą vietą naujoj, išlais
vintoj Europoj, jeigu tik 
Italija besąlyginiai pasiduos 
sąjungininkams.

Persergėjimas.
Premjeras pabrėžė sąjun

gininkų norą nesukelti Ita
lijoj suirutės, kuri privestų 
prie anarchijos ir panaikin
tų vyriausybę su kuria są
jungininkai galėtų tartis. 
Taip pat nenorima ’daryti 
tą patų, kaip Vokietija darė 
—laikyti ir valdyti didelį 
kiekį žmonių ir būti atsa
kingais už jų gerbūvį ir už
laikymą.

Anot Churchill, Anglijos 
ir Amerikos vyriausybės 
veikia išvien, ypatingai Ita-

f nąs apie naująją Italijos į 
j vyriausybę, todėl šiuo laiku 
komentarų apie tai nedary- ; 
siąs. į

Tegul pakenčia.
Sąjungininkų elgsena bū 

sianti duoti italams paken
tėti, anot jo, darant jiems 
vis karščiau, kad Italijos 
vyriausybė greičiau duotų 
sąjungininkams pilną para
mą kare prieš Vokietiją. 
Manoma jis turėjo galvoje 
ir Italijos lėktuvų bazes.

Italijos nutarimas pasi- j lijos reikalu.

Lėktuvai bombuoja vokiečius Europoj i 
Penktą kartą atakavo Hamburgą 
LONDONAS, liepos 27. — Amerikos didieji bomberiai 

vakar penktą kartą per dvi paras puolė Hamburgą, Vo
kietijoje. Jiems kelią į tą miestą nurodė dūmai, kurie kilo 
iš degančio Hamburgo.

Nuo šeštadienio vidurnakčio nėra praėjusi valanda, 
kad nebūtų kritusios bom
bos ant Vokietijos arba jos 
okupuotų kraštų. Smarkiau
siai nukentėjo Hamburgas.

Amerikiečiai Hambu r g e 
išieškojo tokius taikinius, 
kuriuos Anglijos ir Ameri
kos bomberiai pirmose ata
kose nebuvo palietę.

Ypatingai atakavo sub- 
marinų prieplauką ir lėktų- 
vų motorų dirbtuvę.

Atakos kitur.
Šimtai sąjungininkų lėk

tuvų atakavo industrinius 
taikinius Zebruge, ir priešo 
aerodromus Belgijoj ir Olan 
dijoj. Visi sąjungininkų lėk
tuvai saugiai grįžo.

Vienas amerikiečių bom- 
berių dalinys atakavo Vo
kietijos didžiausią sinteti
nės gumos dirbtuvę Hano
very, 112 mylių į vakarus 
nuo Berlyno, o kiti bombe
riai puolė Wilhelmshaven ir 
Wesermunde, šiaurinėj Vo
kietijoj.

Visose atakose ant Vokie
tijos buvo numesta suvirš

šiandien ruošė svarbią kai- 6,000 tonų bombų, 3,000 jų 
bą, kuri, anot valdiškų sfe- vien tik ant Hamburgo, 
rų. išaiškins Amerikos su- Anglijos bomberlų atakos 
sitarimą su Anglija dėl Ita- sukėlė didelius gaisros Es-, 
lijos besąlyginio pasidavi- sene, nacių didžiausiam gin- 
mo. Prezidentas tą kalbą į klų centre, 
pasakys per radio rytoj va
kare. 8:30 valandą Chicagos 
laiku.

Prezidento sekret orius 
Stephen Early pareiškė, kad

bei Merville ir Abbeville- 
Drucat, Prancūzijoj.

Sąjungininkų lėktuvai be 
perstojimo bombuoja nacių 
pozicijas nuo Trondheim, 
Norvegijoj, šiaurėje, per 
patį Vokietijos centrą, iki 
Leghorn, Italijos, pietuose.

Anksti šį rytą vokiečių 
bomberiai skrido virš An
glijos. Jie numetė bombas 
ant dviejų miestų rytų An- 
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Italai

p ra ra- 
t 

lėktu- 
Kahili 

ant

I

japonų 
kareivinę 
Vila, ir Webs- I

lėktuvai prie Messina apgynimui 
lieka tik naciai

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, liepos 
27.—Vis didėjantis skaičius 
sąjungininkams pasiduodan 
čių italų kareivių privertė 
nacius naudoti visus savo 
kareivius apgynimui Messi- 
nos, Sicilijoj. Veikiausiai tai 
yra pasėka Mussolinio pasi
traukimo iš ašies.

Kanadiečių pran e š i m u, 
jie vis dar žygiuoja pirmyn 
ir dabar kovoja nacius va
karinėj pusėj Catania mies
to. Anot jų, pastebiama vien 
tik naciai kareiviai, . kurie 
dažnai pradėję kontratakas, 
bet vis buvę atmesti.

Naciai ir vėl bandė lėktų- j

Italijoj pradeda atgyti 
politinės partijos

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 27.—Italijos laikraštis 
Stampa, išeinąs Turine, pir
mam puslapyje atspausdino 
manifestą, pasirašytą pen
kių nefašistinių politinių 
partijų, kuriuo maršalo Ba
doglio perspėjamas, kad ita
lai nenori toliau kariauti. 
Užėmęs premjero vietą pra
eitą sekmadienį, maršalas 
Badoglio pareiškė Italija ne- 

I stosianti kariavusi.
Stampa ir Coz.iere Della 

Serą, kuris išeina Milane, 
abu džiaugėsi dėl Mussoli- 

!nio režimo panaikinimo, ir 
reikalavo aštriai nubausti 

vais Sicilijon pristatyti dau-ituos omenis, kurie atsakin
giau kariuomenės. Sąjungi- P už dide,« ža’a P«<Wt» 
ninku lėktuvai nušovė 21 da'w tautai.
nacių Junkers transporto i --------------------
lėktuvus ir 5 kitus lėktuvus, 
skrendančius Sicilijos link.

Sąjungininkų lėktuvai va
kar atakavo susisiekimo li
nijas pietinėj Italijoj ir Si
cilijoj, ir svarbius militari- 
nius taikinius Sardinijoj.

Vokifečiai bandė atakuoti 
. Anglijos aštuntąją kariuo
menę, bet buvo atmesti. Iš 
anglų kariuomenes štabo 
pranešama tik apie patrolių 
veiksmus.

I

IŠ LONDONO.
pasiekę Ispaniją praneša 
Mussolinis neva pabėgęs iš 
Italijos ir lėktuvu pasiekęs 
Ispaniją.

Ig TURKIJOS. — Nauja
sis Italijos užsienių reikalų 
m misteris tarėsi Turki
jos užsienių reikalų ministe- 
riu.

IŠ ŠVEDIJOS—Čia gau
nami pranešimai sako vo
kiečių kariuomenė vežama 
į šiaurinę Italiją.

IŠ MASKVOS. — Rusai 
iš visų pusių artinasi prie 
nacių laikomo Orei.

IŠ LONDONO. — Angli
jos bomberiai šią naktį ir 
vėl išskrido bombuoti nacių 
pozicijas šiaurinėj Prancū
zijoj.

IŠ VVASHINGTONO. — 
Prezidentas Rooseveltas šią 
dien patvirtino Anglijos

Daugiau punktų už 
svarą sviesto

WASHINGTON, liepos 21.t 
—Nuo rugpiūčio mėn. 1 die
nos šeimininkės, pirkdamos 
svarą sviesto, turės atiduo
ti du punktu daugiau negu 

Už svarą sviesto 
atiduoti 10

Už margariną te- 
punk- 

ir val- 
imama

Valdo vieškelį.
Vienas rusų kariuomenės 

dalinys pralaužė priešo lini
jas ir užėmė Yeropkino, 16 
mylių į pietus nuo Orei. An
tras dalinys žygiavo į vaka
rus iki vienos mylios nuo 
Orei - Kursk - Fatežo vieške
lio. Tas kelias buvo paskuti
nysis svarbus kelias į Orei, 
kurį vokiečiai iki šiol valdė. 
Vokiečiams jis dabar bever
tis, nes rusų artilerija jį 
dabar apšaudo.

Į pietryčius nuo Orei ru- 
eai persikėlė į vakarinę pu
sę Oka upės ir ten įsistipri
no. Atmušdami nacių kon
tratakas, rusai užmušė 6,- 
000 vokiečių, sunaikino še
šis nacių tankus ir keturias _ _ _ _ _
vežamąsias kanuoles, ir už- jis nežinąs apie ką Prezi- kelis priešo aerodromus, jų vimą Italijos besąlyginiam norima padidinti vartojimą 
ėmė kelis kaimus. j dentas kalbėsiąs. tarpe Courtrai, Belgijoje, pasidavimui. ' kitokių riebalų.

; Prezidentas kalba 
per radio šiandien

WASHINGTON, liepos 27.
• Prezidentas Rooseveltas

I

iki šiol.
| dabar reikės 
punktų, 
reikės duoti keturis
tus, kaip iki šiol.

Už įvairius taukus 
gomus aliejus bus 
vienas punktas mažiau negu
dabar. Anot kainų adminis
tracijos. naujieji 
punktai galios iki rugsėjo 
4 d.

OPA tvirtino žmonės var
toję daug daugiau sviesto 
negu buvę numatyta. Pake-

raudoni

Bombavo aerodromus.
Įvairūs Anglijos lėktuvai 

dalyvavo atakose ant šiau
rinės Prancūzijos ir Belgi
jos. Jie bombomis apmėtė j Premjero Churchill reikalą- limu sviesto vertę punktais,

ORAS

Į LONDONAS, liepos 27.— 
Vokiečių DNB žinių agen
tūros pranešimu, Glornale 
D’Italia redaktorius dabar 

I esąs senatorius Alberto Ber 
gamini, to laikraščio steigė
jas. Virginio Gayda, ilgus 
metus redagavęs tą laikraš
tį Mussolini propagandos 
tikslams, buvo iš redakto
riaus pareigų atleistas.

Visi oficialūs pranešimai, 
kurie tilpdavo tame laikraš
ty buvo skaitomi kaipo pa-

Truputį vėsiau. Gali lyti. į ties Mussolinio pareiškimai.tarpe Courtrai, Belgijoje, pasidavimui. kitokių riebalų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Gausi auka Lietuvos 
reikalams

iWvilv3tCT; Jy . 1 . Ro- 
česteriečiai pastaruoju lai
ku Lietuvių Tautinei Tary
bai Lietuvos gelbėjimo rei
kalams sudėjo $5Cv.

Tarp aukotojų matosi ne 
tik davusių dešimkes, bet 
ir daugiau, štai, ką pasakė 
Feliksas Šlapelis įteikdamas 
$25 čekj: “Tai tik rankpini
giai, o likusius sumokėsiu 
Lietuvių Dienoj”.

Ročesterio draugijos be 
abejo siųs atstovus į konfe
renciją ir tikimasi, kad pa
aukaus ir Tautinės Tarybos 
reikalams nors po šimtinu- 
kę.

Kalbant apie draugijas, 
reikia pažymėti, kad Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau
gija yra šimtu nuoš. kata
likiška. Tik jai reikia išsi
vaduoti svetimos Lietuvai j- 
takos ir atvesti į saulės spin 
dūliais apšviestą šv. J.urgio 
svetainę, kad ir ji galėtų 
savo atstovą pasiųsti į kon 
ferenciją.

Mūsų biznieriai taipgi 
trokšta laisvos Lietuvos. 
Štai, kai kurių auko%-.

George Savage .. $10.00 
Juozas Dirso .... 10.00 
Robertas šerelis .. 10.00
Juozas Šilinis .... 10.00 
Martinas Budria .. 1.00
Lietuvių Dienos iškilmė

se, gal, turėsime kalbėtoju 
K. Grinių. Apie tai vėliau 
pranešime. V. A.

*

5v. Tėvo atstovui 
įteiktas, veikalas 
apie Amerikos 
lietuvių darbus

(LKFSB) Kun. dr. Kon
čius, besilankydamas pas šv. 
Tėvo atstovą Vašingtone 
arki v. Cicognani, įteikė Jo 
Ekscelencijai naujai išleis
tąją knygą “Amerikos Lie
tuvių Darbai". Šis 336 pus
lapių veikalas yra kelių de
šimtmečių lietuvių katalikų 
kultūrinio darbo apžvalga, 
turi daug informacinės me
džiagos ir visada pasiliks 
svarbiu leidiniu lietuvių tau 
tos istorijos srityje. Jį gali
ma įsigyti ‘ ‘Amerikos’’ spaus 
tuvėje (Kaštuoja 2 dol.).

dos lietuviškam reikalui. Nu 
tarta atsiklausti visų Didž. 
Britanijos lietuvių kolonijų, 
kokia tuo reikalu jų nuo- Romos 
monė. Su Londono lietuviais 
palaiko glaudų ryšį ir Ško
tijos lietuviai. Birželio 27 
d. buvo numatyta turėti ant
rą Londono Liet. Tarybas 
posėdį, kuriame buvo numa
toma, kad dalyvaus Škotijos 
lietuvių dvasios vadas kun. 
J. Gutauskas.

APSIVEDĖ GENEROLO DUKTĖ Italams jau nebereikia

m.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

ALDŽYRAS, liepos 26.— 
radio pranešimu, 

tuojau nutraukiamos radio 
pamokos vokiečių kalbos.

EXTRA! EXTRA!

DR. S. WEINE, OJD.

BERLAND'S
MALEVOS IR SIENOMS 

POPiERŲ 
KRAUTUVĖJE

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
% Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETKISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu? 10 ryto iki 6 vak 

Antra/l. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

“DRAUGAS ACME FMUTO

Mrs. VVilliam Ellis Cox (kairėje) aukte Lt. gen. Joseph 
iStillwell, ir jos vyras Capt. Cox, piauna vedybinį tortą 
| (cake), po vedybų Kalifornijoje. Kiti vaišėse iš kairės į 
dešinę: CoL John Stillwell; Mr. ir Mrs. W. Edwin Cox, 
tėvai jaunavedžio, ir James Vanee, pa jaunis.

PIRKITE KARO BONUS!

Graži lietuvių 

švietimo įstaiga
(LKFSB) Reikšmingame 

leidinyje “Amerikos Lietu
vių Katalikų Darbai” pa
skelbtas skaičius moksleivių 
kurie pasinaudojo Mariana-

polio kolegija. Iš viso iki 
1942 mokslo metų pabaigos 
per mokyklą, perėjo, įsire
gistravusių studentų, buvo 
1,093. Senior College baigė 
34, Junior College baigė 131, 
High School baigė 178. Jau 
daugiau kaip 40 Marianapo- 
lio auklėtinių yra kunigais, 
o netoli 40 dar tebeina teo
logijos mokslus besiruošda
mi. kunigystei.

PRANEŠIMAS
\

★ I

“Draugo” leidėjai, Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos Direkto
riai savo metiniame susirinkime, Kovo 12 d., 1943 "m. nutarė, kad 
metinė dienraščio “Draugo” prenumeratos kaina būtų pakeliama 
iki $7.00 Chicagiečiams, t. y,, visiems skaitytojams, kurie gauna 
laikraštį per Chicagos paštą.

“Draugo” prenumeratos Chicagai kaina bus pakeliama tik 
nuo Rugpiūčio 13 d., 1943. Į kitas vietas kaina pasilieka ta pati 
$6.00*)

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

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

Tai, tokiu būdu naujoji kaina "Draugo” prenumeratos Chi- 
cagiečiams yra $7.00 už vienus metus ir $4.00 už pusę metų.

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

DM. Britanijos lietuviai 
svarsto sušaukti 
iie&vlu seimą

(LKFSB) Jau 1938
Glasgowe įvyko pirmasis 
Didž. Britanijos lietuvių sei
mas. Tada buvo numatyta, 
kad sekantis lietuvių sei
mas bus sušauktas už pen- 
kerių metų, Londone, taigi 
— pripultų šiemet. Š. m. 
birželio mėn. 20 d. įvyko 
Londono Lietuvių Federaci
jos Tarybos posėdis, kuria
me buvo svarstytas ir sei
mo klausimas. Karo metu 
tam yra daug sunkumų, bet 
galėtų būti ir nemažai nau-

I I --------- į
L Twin Falls, Idaho. — Pe-' 
I reitą pirmadienį trys vyrai 
•' mirtinai apdegė ir kitas sun- 
| kiai sužeistas, kai ugnis nu- 
r šlavė 20,000 akerių gyvulių 
| ūkį, į pietų rytus nuo Ro- j 
| gerson, Idaho.

Ir
X »>1

STIKLAS — BRUšIAI 
POPIERĄ ATKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

Shervvin-VYILLIAMS 

Paints

KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdi 4787 
Namų tel PBOipect 1980

T«L

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

YARdl 2246

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IS MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

TeL CANal 0257
Ees. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteman Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vnl. vakar*.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MCZ ĮKA

LINTŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKI T PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAKAPBONES, KLOTES 
su •cases” — $«5.0«, |»7.5#.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam gnojlinuL

KONCERTUI aUITARAI, SPA- 
NLŠKI MANDOIANAI. BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
$0.50. $8.50, $12.50 iki $ 15.00.
STRI ŪKINIAI BASAI — $(0.00, 
$125.00 ir tlM,C0. BASO U2- 
DENGALA8 — (12A0. SMICE- 
LIAI SMUIKOMB, BTRrUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS ’IR CKL- 
LO — $1.10. $$.M, $5.00, $10,00 
Ir $15.00. Striūnos <Mi visų rtrt- 
mlnėtų Instrumentų. BASS te 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50, 
$25.00 ir $50.00. PEDALE. HI- 
90 TS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE Tietoms 
brase te "reed” Instrumentams, 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPBRTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarina- 
tams, Trtūboms, Sasaphonee te 
taipgi Smuikoms ir GuUarams

GOLDSTEIN’S music shop 
•14 MaxweU SU, Chicago

iI

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

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

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZ0N 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Regidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

1751 W. 47th Street

TeL YARds 692L
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. G. SERNER

I 
I

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

SYKE8
PATARNA

VIMAS i
— kuria —

SpectaUano|a
Tame!

Neb*Mt mp<a- 
‘totl nerandate 
pakteklte.1*. Gy
venkit Muoef nuo 
palrOkteM Mdou.

8 P JC C I A L -
ISklrpkite A) nkelblmą ir priduo- 

kMe munu pirm 20 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANKATINTMA
Skilvio TretomtnC*.

NĖRA KO GERESNIO U2

Creaior ot Cuetom AppHancee for T? yra
M S. 8TATE, RM. W0. «TA- 41W
Daily 10 A M. TU 3; Mon . Xri. TU » P M. 

tetartos *n JL Saaday 1 to a

■te rra ^eclalle sarelnlmo bantoanaa ir 
nebus kitose kalkraAfluoaa. TatoM. *te 
pamatymas nebus atkartotos

LIETUVIS AKIŲ GYDYTAIS
25 metų patyrimas 

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbta* 

-8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1£ 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valaadoa: 3 — 8 poniai,

OR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trve lubos)

TaL MIDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 xai. vak. 
NedėUomia nuo 10 iki 12 vaL dieną

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik vten* pca aklų rtna.ni gy-

metodą, korta regėjimo mokslas 
«aM suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akteh*./ korte paialina 

vte« akių ftemptmg. ..

Dr. Joks J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.

onotfmitnrrAi
1601 So. Aminiond Aveniu

Kataoa* l$-toa 
rteiomr CjSal KU. OMcagc

OVMO TALAMBOa:
Kasdlsa • :$• a. m. ik! $:M p. uL

TraOaA k MtaSL »:!• a. SU
14 T-— P» M,

j

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

6757 So. Western 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 KEDsie 2868

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

Rtormsuijoriain pagal susitarimu.
Ofiso TeL............... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
1 Trečiad. ir Sakm. tik maiUriua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

ir 
tu
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J
LABDARYBĖ

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Labdariu Sąjungos 
darbai

die- 
dar-

- — -----------—

naujos platformos, kuri tik 
ką pastatyta. Žymiausią 
programos dalį išpildys 
“Margučio” artistų grupė.- 
Suvažiavusi publika ras pa
dirbdintus ūkio miške nau
jus stalus. Tai žymus pa
gerinimas. Visi susirinkusie
ji bus pavaišinti labdarių 
ūkio produktais.

Bus rodomi krutamieji 
paveikslai. Visos dienos ju-

pijos piknikas įvyks rugpiū
čio 15 d. Vytauto parke. E. 
Gedvilienė pranešė Ir prašė 
narių, kurios galėtų pasi
darbuoti parap. piknike. Ap
siėmė: K. Plekai te, P.

.■ bilaitė, J. Kedaitė, O. 
oaitė, O. Sriubienė, J. 
kienė ir E. Benaitienė.

Labdarys

Bir-
Po-
Bi-

HELP WANTED — MOTERYS

HELP WANTED

St.“DRAUGAS'’ HEI.P AVANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No.Dearborn Street 
Tel. RANdalph 9488-9489

PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

SHOTVVELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

ANGLIŲ DARBININKU
j vai., pastovūs darbai (2 blo- 
j vakarus nuo užbaigos Lake 

"L").
BAR R & COLLINS 

7459 Franklin St.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

MERGINOS

K

3

VYRAI IR MOTERYS

TARNAITĖS TR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystės. Atsišau
kite prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. Wabash

A AR ESI

Rašydamas apie šių 
nų Labdarių Sąjungos 
bus ir rūpesčius, trumpai 
noriu užsiminti apie pasku
tinįjį (birželio mėn.) susi
rinkimą, kuris ypatingai bu
vo gausingas. Smagu, kad 
ne tik mūsų sąjungos kruo
pos savo delegatus prisiun- dėjimas bus užrekorduotas. 
tė, bet ir kitos draugijos Bus ir dovanų 
buvo atstovaujamos. Kuo- veršiukas ir “cash 
pos pridavė surinktų aukų Į gaiš, 
ir kitokių sumų prieglaudai 
apie tūkstantį dolerių. Ma
lonu buvo matyti mūsų tar
pe Am. Raudonojo Kryžiaus 
vieneto, kuriam vadovauja 
Sophie Bartkus, atstoves — 
Antaniną Vaišvilienę ir ki
tą, kurios pavardės neteko 
sužinoti.

Gražų pavyzdį parodė Lie
tuvių Dukterų klubas, ku
ris per savo atstovę įteikė 
senelių prieglaudai $125.00. 
Sąjunga taria nuoširdžiau
sią ačiū. Nuoširdžiai prašo
me ir kitų draugijų pasek
ti šių lietuvaičių pavyzdį ir 
ką nors surengti prieglau
dos naudai.

paršiukas, 
pini-

tikie- 
išpla-

para-

I

Ruošias piknikui
Brightoi Park. — Labda

rių 8 kuopos mėnesiniam su
sirinkime komisija išdavė 
raportą, kad rengiamas iš
važiavimas į labdarių ūkį 
rugpiūčio 8 d. Komisija kvie 
čia visus atsilankyti ir pa
remti labdarių darbą užbai
gimui senelių prieglaudos.

Iš priežasties pikniko, su
sirinkimas bus rugpiūčio 
pirmą nedėldienį, po pasku
tinių Mišių šv. parapijos mo 
kyklos kambary. Brighton 
Park labdarius prašom skait. 
lingai atsilankyti į šį susi
rinkimą. Čia bus galima įsi
gyti bilietą nuvažiavimui' į 
labdarių ūkį. Trokas nuveš 
ir parveš už mažą mokestį. 

N. S-

HELP VFANTED — VYRAI

REIKLA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau-

. - -i - - - 5klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet. • /

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

TVIRTAS 
KAIP MUSŲ 

LEATHERNECKS?
MUMS REIKIA KELETĄ. VYRŲ 
MUSŲ SVARBIOJ KARO DIRB

TUVĖJE KURIE NESIBIJO

Besirengiant prie 
išvažiavimo

Draugijos ir kuopoei laiš
kais yra užkviečiamos į iš
važiavimą. Prašome tų laiš
kų neatmesti, bet nutarti 
dalyvauti. Pasiųsta ir 
tų, kuriuos prašome 
tinti.

Kai visi viens kitą
ginsime, visi važiuosime, 
daug naudos padarysime ir 
senėjų prieglaudos namai 
kaip bematant bus užbaigti. 
Šiandien susirinkimas

Neužmirškime, kad šj va
karą, 7:30 vai., šv. Kry
žiaus par. salėj bus labda 
rių centro susirinkimas, 
kurį prašome prisiųsti, kaip 
labdarių kuopos, taip kitos 
draugijos, savo atstovus.

A. Valančius, pirm.

RAKANDŲ FINISHERS 
IR 

ELEVtta’OR VYRŲ 
PASTOVŪS DARBAI 
GEROS VALANDOS

Atsišaukit 3-čiam aukšte.

LOGAN DEPT. STORE
Milvvaukee & Dtversey

GERO SUNKAUS DARBO

SVARBŪS KARO IR
PO-KARO DARBAI

Gera proga merginoms ir moterims, 
vaikinams ir vyrams SVARBIOJE 
PRAMONĖJE su didele ateičia. 
Lengvi rankoms Assembly darbai. 
Patyrimas nereikalingas.

1. Vieta patogi prie ‘•Loop."
2. Malonios darbo sąlygos. 

Pienuoti algos pakėlimai. 
Apmokami šventadieniai. 
Apmokamos atostogos. 
Apmokami poilsio laikotarpiai.

Atsišaukit j

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

3.
4.
5.
6.

Su

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAS 

nemažiau 5 metų prityrimu. 
Nuolatinis darbas jei tiksi.

THE AMERICAN PERFORATOK
COMPANY

625 W. Jackson—Hay. 1730

ARC V/ELDERS

PATYRIMAS

DRAFTO

HAND

NEREIKALINGAS MOTERYS
PALIUOSUOTI

TRUCKERS

HEAT TREAT HELPERS

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Tie kurie dabar dirba prie karo 

darbų nebus priimtu

IR MERGINOS
STOKIT Į

VTRftJA IR INDŲ PLOVĖJA

Reikalingos BANKO RESTARANE 
kuris aptarnauja 200 kostumerių. 
Sekmadieniais ir banfco šventadie
niais nereikia dirbti. Norim gauti 
ir Counter darbininkų.

CENTRAL NATIONAL BANK
728 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA' MARQUETTE 
PARKE

4 fletų apartmentinis namas ant 
kampo 66-tos ir Fairfield Avė. Mo
derniški įrengimai su tabletop gas 
rangės, elektriniais šaldytuvais ir 
taip toliau. Kreipkitės prie savinin
ko telefonu: PROSPECT 3078.

Lietuvių Labdarių Sąjun-Į 
ga, kaip jau buvo pranešta, 
rengia rudeninį, tradicinį iš
važiavimą į labdarių ūkį 
rugsėjo 5 d. Jau dvylika ar 
daugiau metų, kai tą dieną 
labdariai rengia išvažiavi
mus į savo ūkį. šiemet šis 
išvažiavimas bus ypatingai 
įvairus, nes turėsime prog
ramą, kuri bus išpildyta nuo

Nuteisė už neteisingi 
namą pardavinėjimą

CHICAGO, liepos 27. — 
Teisėjas Donald S. McKin- 
lay kriminaliniam teisme 
šiandien nuteisė John J. 
Kern nuo dviejų iki astuo
nių metų kalėti.

Kern, 47 metų, per 20 me
tų varė real estate biznį Ro- 
gers Park apylinkėj. Jis bu
vo kaltinamas priėmimu 
rankpinigių pirkimu! dviejų 
didelių namų, kuriuos jis 
neturėjo įgaliojimo parduo
ti. Kuomet pirkėjai negavo 
nei rankpinigių nei namų, 
jie Kerną traukė atsakomy
bėn.

KOVĄ DABAR!
Patyrimas Nereikalingas

SVARBUS KARO DARBAI
$29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaite, siūlom liberalius 
bonus ir isidirbimo progą. Dieną 
ir naktį šiftai. šviesios ir links
mos aplinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto liudijimus dėl prirody
mo pilietybės.

OFISAS ATDARAS KASDIEN
9 ryto iki 6 vak.

PRECISE DEVELOPMENTS CO.
28 N. Loomis St.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir nakt; šiftai. Atsišau- 

. kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA
WELDERS PAGELBININKŲ

CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO
DARBININKŲ

I

EMPLOYMENT OFISAS 
5219 S. WESTERN BLVD.

Daugiau kanadiečių 
pasiekė Angliją

Rytinės Kanados uostas, 
liepos 26.—Oficialiai vakar 
pranešta, kad šimtai Kana
dos kareivių ir lakūnų pa
siekę Angliją. Kartu su jais 
keliavo ir laivo įgula, kuri 
Anglijoj perims karo laivą.

REIKIA
VEITERKŲ

NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
Air conditioned Restaranas 
Valgis — Uniforms — tinai 

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Iš Labdarių 1 kuopos 
veikimo

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos skait 
lingas mėn. susirinkimas į- 
vyko liepos 20 d. parap. sa
lėj. .

Labdarių 1 kuopi nusita
rė turėti išvažiavimą į lab
darių ūkį rugpiūčio 1 d. Ko
misija išrinkta iš Sudeikie- 
nės, E. Gedvilienės, O. Sriu- 
bienės, K. Plekaitės, P. Turs 
kienės ir B. Cicienienės, O. 

t Vaznienės, E. Gedvilienės, 
, E. Benaitienės, B. Cicienie- 
,nės. Po $1.00 aukojo: J. Bi- 
kienė ir M. Doršienė.

Kas turite automobilių, 
malonėkite 1 vai. atvažiuo
ti prie 
1 d. ir 
neturės 
pikniką
Iš centro pranešė E. Gedvi- 
lienė ir B. Cicienas. Para-

r *

MAŠINŲ MOKINIU 
NEREIKIA PATYRIMO

OFISO VALANDOS:

KASDIEN 8:30 RYTO IKI 5 PP.

Moderniškas Karo 'Fabrikas 
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla. Žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą, nesikreipkit.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 
viršlaikio. 100% karo darbai.

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PR0DUCTS CO.

1401-47 S. 55th Ct. 
(5600 West — Cicero)

E. Kaminskas, gyve- 
1619 So. 49th avė., 
III., praneša, jog jos 
Sgt D. F. Kaminsky,

Išmokite dirbti prie Vertical Tur-
> ret Lathe — Blanchard Grinders
— Horizontai Boring Mill ir kitų 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS 

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

VYRŲ - VYRŲ
Reikia abelnų dirbtuvės pagelbi

ninkų. 70c j valandą, laikas ir 
pusė už viršlaikį.

100% KARO DARBAI
HARVEY METAL CORP.

7400 S. Ashland Avė.

MERGINŲ IR
MOTERŲ

Kurios labai nori įstoti prie karo 
darbų. Patyrimas nereikalingas.

2119 CHLRCHILL ST.
(1800 North — 2100 West)

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Paieškomas kareivio 
dingęs šuo

Mrs. 
nanti 
Cicero, 
sūnaus
kuris dabar yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje, dingo iš 
namų šuo, liepos 25 dieną.

Kareivis buvo tą šunį par
siuntęs į namus ir prašė mo
tinos globoti šunį kol karas 
baigsis.

Prs. E. Kaminskas sūnus 
grįžta atostogų liepos 29 
dieną.

Danly Machine 
Specialties, Ine.

2100 S. S2nd AVĖ.—CICERO, ELL.

bažnyčios rugpiūčio 
nuvežti tuos, kurie 
savo automobilių į 
rengiamą 1 kuopos.

J

SCREW MAŠINOS OPERATORIAI 
Warner - Swasey, prityrusių. 100% 
Defense darbas, gera transportacija 
su overtime dienomis ar naktimis. 
Matykite: Mr. Holther.
NatT Stamping and Electrlc Works 

3212 W. Lake — Kedzie 2908

PORTERIŲ 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
GERA MOKESTIS 

VALGIS DUODAMAS 
NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

HELP WANTED — MOTERYS

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

Anglų bomberiai 
atakavo aerodromus 
Graikijoj

KAIRO, Egiptas, liepos 
26.—Anglijos rytų koman
dos lėktuvai atakavo nacių 
aerodromą Kalamate, pieti
nėj Graikijoj. Bombos krito 
ant administracinių pasta
tų ir lėktuvų pasibėgimo 
vietos.

Komunikate taipgi sako
ma buvo atakuotos radio 
stotys ir vokiečių kareivinė 
prie Kyparissa, toj pačioj 
apylinkėj. Visi anglų lėktu
vai grįžo į savo bazę.

A

Jei pas ką randasi ir kas 
žinote kur yra kareivio šuo, 
prašome pranešti šiuo adre
su: Mrs. E. Kaminskas, 1619 
So. 49th avė., Cicero, UI.; te
lefonas — Cicero 5949. Šuo 
taip atrodo: yra collie mixed 
rūšies jo vardas Chigger, 
moka aukštai šokti, gerai 
plaukia, turi storą balsą, 
yra didelis; spalva — rudai 
juoda, po kaklu balta ir uo
dega yra truputį balta.

Kas grąžins šunį ar pra
neš* kur jis yra — gaus pen
kis dolerius atlyginimo. Šuo 
neturi laisnio, nes jis buvo 
tik ką nupraustas, šuo turi 
ilgus plaukus.

: •• ■

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė. 

Labai geron rfiMea moterų kailiniai, kailiukais papnoitals arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės

VYRAI 
DARBININKAI

VAIKINAI
Mes turim labai gerų darbų pui
kioj dirbtuvėj kur jūs galėsite 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiaia žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

Laikas ir pusė virš 40 vai. abel- 
nai 48 iki 50 vai. jei tik norite. 
Aukštos ratos.

ATEIKIT

SHERMAN
3531 W.

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas
PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

TUOJAUS

KLOVE CO.
47th ST.

DARBININKŲ REIKIA
Tvirtų, unijos mokestis. 90c J vai., 
laikas Ir pusė už viršlaikj. dvlfu- 
binsis mokestis už Šventadienius ir 
sekmadienius.

TEL. STEWART 0081.

PIRKITE KARO BONUS!

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP. 

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt” 

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

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

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Tikrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land.

Jei kelias j Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

[PLATINKITE “DRAUGĄ”

Dideli klodai metalo 

rasta
Kvantugo provincijoje, Ki

nijoje, nesenai rasta dideli 
klodai tungsteno rudos.

Pirmasis tungsteną rado 
D. Elhuyart 1781 metais. 
Tungstenas yra šviesiai pil
kos spalvos metalas, dau
giausiai naudojamas elekt
ros lempučių gamyboje. 
Tungstenas kietas kaip plie
nas ir daug lengviau ištirpi
namas negu manganas.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

Split by PDF Splitter
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Heliją pasidavimo išvakarėse
GANDAI IR SPĖLIOJIMAI

Mussoliniui nugriovus nuo diktatoriaus sosto Italijoj, 
daroma visokiausių spėliojimų skleidžiama daug gan
dų. Iš neutralių kraštų — Švedijos ir Šveicarijos ateina 
pranešimų, būk tarp naujosios Italijos vyriausybės ir 
sąjungininkų atstovų jau prasidėjusios derybos dėl 
karo paliaubų. Tos derybos einančios Vatikane.

Kitos žinios kalba apie tai, kad naujasis premieras 
gen. Badoglio veda pasitarimus su Vokietijos amba
sadorium Romoje.

Nei viena nei antra žinia oficialiai nėra patvirtinta, 
todėl ir išvadų dėl jų netenka daryti.
GEN. BADOGLIO IR GEN. PETAIN

s v.-, i i
Vokiečiai, suprantama, norės palaikyti Italiją savo 

partneriu ir toliau. Ir jei tuo tarpu naciai dar turi 
stiprią kariuomenę ir ’policijos jėgą Italijoj, jie gali 
mėginti pasielgti su italais taip, kaip pasielgė su pran
cūzais. Roma galėtų pasidaryti antra Vieny, o gen. 
Badoglio būtų pastatytas panašion pozicijon, kokion 
buvo įstatytas prancūzų generolas Petain.

Naciai gali te norėti ir siekti. Tačiau vargu kas iš 
to beišeitų. Kai prancūzai buvo sulamdyti, Hitlerio 
karo mašina nebuvo suardyta. Jie pajėgė prancūzų 
tautą taip stipriai sužnybti, kad toji ir pasijudinti tuo 
laiku nebegalėjo.

Šiandien turime kitokį padėties vaizdą.
Hitlerio karo mašina visuose frontuose giliau įklimp

sta ir lėčiau besijudina. Amerikiečių ir anglų bomba
nešiai nuolat tą mašiną daužo ir ją dar labiau įklam
pina. Todėl vargu Hitlerio organizacija bepajėgs tai
kos ištroškusiai, karo nuvargintai italų tautai užčiaup
ti burną, kuri šaukia — taikos, taikos, taikos!
DIDYSIS SĄJŪDIS UŽ TAIKĄ

Visame krašte, ypač didžiuosiuose miestuose minios 
lyg kokia banga pasipylė į gatves ir stato vyriausy
bei reikalavimus tuojau pradėti žygius atskirai taikai 
su sąjungininkais. Kad žinios apie šį italų sąjūdį yra 
tikros, apie tai negali būti nė . mažiausio aoejojimo. 
Mes girdėjome apie tai, kaip italai kariai nūnai pasi
davė amerikiečių belaisvėn Afrikos kovose; mes skai
tome spaudoje apie tai, kaip net pačioj Sicilijoj italai 
kariai nenoriai kariauja prieš amerikiečius ir kaip 
vietos civiliniai gyventojai entuziastingai sutinka są
jungininkų ginkluotąsias jėgas. Jungtinių tautų ka
riuomenės yra sveikinamos kaipo išlaisvintojos, bet ne 
kaipo opresorės.
PAGREITINS SANTARVININKŲ PERGALĘ

Toks tai yra italų tautoje sentimentas, su kuriuo 
sunku bus kovoti, šitoks sentimentas ir, be to, padi
dintos sąjunginingų karo pastangos tikrai greit prives 
Italiją besąlyginiai pasiduoti, be ko, kaip valstybių sek
retorius Cordell Hull užvakar pareiškė, jokios kalbos 
apie paliaubas negalės būti.

Fašizmo susmukimas ir kitą gerą pusę turi.

IR KITAS TAUTAS IŠJUDINA
Žinios apie Mussolinio nugriuvimą stipriai paveikė ir 

į kitas Hitlerio kontroliuojamas ar visai jo pavergtas 
valstybes. Ir Bulgarijoj ir Rumunijoj, ir Vengrijoj iš
kart žymiau padidėjęs sąjūdis už atskirą taiką. Oku 
puotuose kraštuose padidėja pasipriešinimas ir slaptas 
veikimas prieš okupantus. Gerokai esanti pritrenkta 
ir prancūzų Vichy vyriausybė. Ypač sunkiai pergyve
nęs žinias apie fašizmo sugriuvimą Hitlerio aklasis 
bernas Lavai.

Tad, ar šiaip at taip kalbėsime, visi daviniai rudo, 
kad gyvename Italijos kapituliavimo išvakarėse Kartą 
iai jvyks< atsidarys platūs keliai santajryininkams Vo

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTTTNOTS

kietijos link ir tada, neilgai truks, ir Hitleris pasijus 
esąs šiandieninėj Mussolinio padėty ir turės, jei tik sus
pės, nešti savo kudašių lauk iš Vokietijos, bet kur!

Atskiri Stalino keliai
Jungtinės Tautos, prie kurių priklauso ir Sovietų 

Rusija, karą veda, galima sakyti, išvien. Tiesa, Stali
nas neįsileido Rusijon sąjungininkų militarinių eks
pertų, neleido net Amerikos Raudonajam Kryžiui veik
ti, tačiau priėmė amerikiečių ir anglų tankus, lėktu
vus, amuniciją ir maisto produktus. Visu kuo aprū
pinta rusų kariuomenė smarkiai apkūlė ir dar smar
kiau apkuls vokiečius. Tai yra labai žymus faktorius 
šiuo karo eigoj ir to negalima nepripažinti.

Bendradarbiavimas čia visai aiškus. Nors rusai ka
riavo savo fronte vieni, bet, aprūpinti santarvininkų 
karo reikmenimis, frontą atlaikė ir priešui daug nuos
tolių padarė, daug kraujo jam nuliejo.
SIEKIANT PASTOVIOS TAIKOS

Tačiau jungtinės tautos tikėjosi ir tikisi, kad visos 
ją sudarančios valstybės bendradarbiautų ne tik kare, 
bet ir pokarinio pasaulio pertvarkyme, pastovios ir 
teisingos taikos atstatyme. Jei čia nebus sutarimo ir 
kooperacijos, visiems yra aišku, kad sunku nūs įgy
vendinti tie šūkiai, kurie yra įkorporuoti į Atlanto 
Čarterį ir Vašingtono deklaraciją.

Mes nemanome, kad Londonui ir Vašingtonu! patin
ka atskiri keliai, kuriuos Stalinas pasirinko taikos at
žvilgiu. Sudarymas Rusijoj “vokiečių komiteto” kurio 
priešakyje pastatytas Vokietijos komunistas, aiškiai 
pasako, kad Stalinas siekia paimti Vokietiją j savo 
globą, padarant ją sovietine. Tuos pirmuosius prisiren
gimo žygius pokarinei Vokietijai (panašiai kaip Lietu
vai ir Lenkijai) tvarkyti Stalinas daro vienas, visai 
nesitaręs nei su Churchilliu nei su Prezidentu Roose- 
veltu.

Dabar dar aiškiau pasidaro, kodėl Stalinas atsisakė 
atvykti į Kasablankos konferenciją, kodėl jis nesutinka 
atvykti bendram sąjungininkų vadų pasitarimui.
STALINO TIKSLAI KITOKIE

Prezidentas Rooseveltas ir Premieras Churchillas kal
ba apie Vokietijos besąlyginį pasidavimą, kaiba apie 
sudarymą vokiečių tautai pokarinių sąlygų savo laisva 
valia išsirinkti sau valdžią. Tačiau Stalinas apie tai 
tylėjo ir tebetyli. Tylėjo dėl to, kad jis kitokios Vokie
tijos nori. Jis net nenori, kad Vokietija būtų nugink
luota in taip perorganizuota, kad ji nebeišdrįstų ardyti 
Europos taiką ir smaugti savo kaimynus. Jis eina vi
sai atskirais keliais. Ir, dėl to, nesunku yra numanyti, 
kad Stalino pasirinktieji keliai gerokai sunkins jung
tinių tautų pastangas įgyvendinti tuos kilnius užsimo
jimus, kurie yra taip aiškiai ir stipriai pabrėžti At
lanto Čarteryje.

į SPAUDOS APŽVALGA
Propaganda prieš Lietuvą

Sovietų Rusijos ambasada Vašingtone savo biulete
nio 75 numeryje skleidžia biaurią propagandą prieš 
Lietuvą. Naujienos dėl to pastebi:

“Tenai yra įdėtas vieno Ivano Kuznetsovo straips
nis apie “lietuvių poeto” Liudo Giros pagerbimą 
Maskvoje. Prie straipsnio pridėtas ir atvaizdas, ku
ris parodo patį Girą, kitu du “kvislingu* ir sovie
tų žvalgybos įgaliotinį-žumalistą Ehrenburgą.

“Sovietų pasiuntinybė Jungtinėse Valstybėse turi 
drąsos tuos lietuviškus parsidavėlius tituluoti “Lie
tuvos Sovietų Socialistinės Respublikos” komisarais, 
— tuo tarpu kai nė viena civilizuota valstybė nėra 
tokios “sovietų respublikos” pripažinusi. Kažin ką 
pasakytų Stalinas, jeigu Washingtonas pradėtų skelb
ti kokių nors rusų būrį, apsigyvenusių Amerikoje, 
kaipo “Rusijos Valdžią”?”

Kam garbė?
“V-bė” rašo:

“Jeigu Rusijoje karvė atvedė tris teliukus, tai kam, 
jeigu ne bolševikams, turi būti garbė?

“Taip, maždaug, pirmiau rašydavo komunistų laik
raščiai.

“Bet, štai, dabar jau ir ne komunistai pradeda 
manyti, kad negalima nieko pasakyti prieš bolševi
kus tik todėl, kad rusai gerai akėja vokiečius.

“Bet savo laiku rusai sumušė totorius, švedus, tur
kus ir be to, Napoleono armiją nugalėjo.

“Ar tai taip pat garbė bolševikams ir Stalinui?”• -a
Sao Paulo, Brazilijoj, laikraštis “Niocidade Paulista” 

įdėjo ilgą rašinį apie Lietuvą. Rašinys tęsėsi per kelis 
laikraščio numerius. Įdėtas ir konsulo A. Polišaičio at
vaizdas.

ŽUVO AFRIKOJE

Lieut. Clare C. Riley, Ar
mijos nursė, mirė Afrikoje 
per įvykusią nelaimę. Apie* 
tai pranešė karo departamen 
tas. Miss Riley buvo Nekal
to Prasidėjimo šv. Panelės 
parapijos narė Oeceola 
Mills, Pa. Ji įstojo į tarny
bą rugsėjo, 1941 metais. •

DEŠIMT MENESIŲ SLĖPĖS DŽIUNGLĖSE

Kunigas Albert Lebel, S.M., iš Brunswick, Maine, maristas misijonorius Soiomon sa
lose, pasiekė New Hebrides. Jis papasakojo savo pergyvenimus džiunglėse per 10 mė
nesių, kai jis slėpės nuo japonų, kada sekė japonų invazija į Bougainville. Pagaliau 
atvyko į Hebrides. Iš kairės į dešinę: Rem bert James, karo korespondentas; Lieut. 
John Quigg, U. S. N., iš Easton, Pa.; Laivy no kapelionas William H. Babb, S.J., iš 
New Orleans; vyskupas Julius Halbert; iš New Hebrides; kunigas Lebel ir Pere Edu
ardo Loubiere, Vila parapijos kunigas, ne w Hebrides.

Muilo užteks
Valdžios pareigūnai pra

neša, jog Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms šiais me
tais nereikės racionuoti mui
lo, atsižvelgiant į muilo da
bartinius išteklius ir rpikią- 
mas muilui gaminti medžia
gas.

Visi yra raginami muilą 
taupyti. Kurie asmenys ga
li, yra raginami rinkti rie
balus, reikalingus muilo ga
mybai.

Po svietą pasidairius
Musolinį pavarius šėko 

piauti, lietuviškiems balša- 
vikams užėjo kinkų drebėji
mas. Ne juokas! Juodoji 
diktatūra palaidota. Nekst 
— rudoji, o nekst ir raudo
noji, ar azijatinė.

Kas bus, tavorščiai, kas 
bus?

Sakoma, jog pereitais me
tais Jungt. Amerikos Vals
tybėse buvo suvartota 27 
svarai muilo kiekvienam as
meniui — vyrui, moteriškei 
ir kūdikiui. Nė vienoje šaly
je nesuvartojama tiek muilo, 
kiek suvartojama Ameriko
je.

Vienoj kareivių kempėj 
pastatytas, ant sargybos 
Bil Aukštutis tamsoje išgir
do ką besiartinant:

— Stok! — sušuko Aukš
tutis. — Kas čia eina?

— Kareivis su viskėsbon- 
ka.

♦

— Kareivis gali eiti, bon- 
ką gi sulaikau!

Newark, N. J. — Liepos 
26 dieną ginkluotas bandi
tas, užsidėjęs akinius nuo 
saulės, du banko tarnauto
jus įvarė į kambarį, North 
Newark skyriuje, Columbus 
Trust Company, ir pabėgo 
beveik su $12,000. Tai buvo 
apiplėštas pirmas bankas 
šiame mieste daugiau kaip 
per dešimt metų.

Italijos karalius apsigar- 
sino perėmęs savo žinion vi
są italų, kiek dar jos liko, 
militarę macę. Kibą jam ka
raliaus sostas nusibodo. 
Kaip žinome, jis yra rekor
dinis karalius, tai yra vie
natinis užsilikęs nuo pirmo
jo pasaulinio karo, kurio ne
palietė jokia revoliucija. 
Jam daug geriau būt buvę 
visokias militares maces 
perduoti generolui Eisen- 
hower’iui, o pačiam, kiek 
galima dar ir toliau laikytis 
karališko sosto.

Atėjus savininkui rendos 
iškolektuoti, Jurgis Naki- 
tas, nuomuotojas, skundžia
si:

—Žinai ką, mano fleto 
langai taip suklerę, kad di
desniam vėjui esant, net 
man plaukus ant galvos tar
šo. Ar negalėtum kokią ro-

—Kodėl ne, — atsakė na
mo savininkas. — Nusikirpk 
plaukus, tai vėjas jų netar
šys.

Priežodžiai
Girtam ir velnias draugas.

M10 WEST ROOSEVELT ROAD

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 kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan.
galų.

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

Telefonas SEELEY 8760

litir*
b U

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Jau surištos baltos 
rankos, sumainyti 
žiedeliai...

So. Chicago. — Onos Ka
zakevičiūtės su leitenantu 
Bruno Machowsku vestuvės 
įvyko liepos 13 d. Šliūbą 
Šv. Juozapo bažnyčioje da
vė kleb. kun. V. Černauskas.

Vestuvių šaunią puotą iš
kėlė jaunosios tėvelis Vin
cas Kazakevičius tr jos se
sutės — Mary Kazakevičiū
tė ir Mrs. Philip Faro. Puo
ta įvyko jaunosios namuo
se, 9145 Kingston Avė. Puo- 
ton atsilankė daug svečių, 
kad jaunavedžiams palinkė
jus laimės ir atsisveikinus 
su Onute, nes po vestuvių 
su savo vyra greit išvyko į 
Riverside, Calif. Tai jau ant
ras Onutės trinas bėgiu vie
no mėnesio. Pirmiau ji bu
vo išvykus į Riverside, Cal., 
su savo sesute, kad aplan
kius sužadėtinį ir savo brolį 
Corp. Vincą Kazakevičių, 
Jr., o dabar jau išvyko su 
savo vyru. Pažymėtina dar 
ir štai kas: Onutė Kazake
vičiūtė šliūbą ėmė prie to 
paties altoriaus, prie kurio 
Moterystės Sakramentą bu
vo priėmę ir jos tėveliai. 
Motina jau mirus.

Jaunoji Ona Kazakevičių-' 
tė buvo veikli sočikagietė, 
ypatingai daug veikė su pa
rapijos choru. Dirbo už pri
vačią sekretorę vienoj vi- 
durmiesčio įstaigoj.

Leit. Bruno Machowsky 
yra sūnus čikagiečių Mo- 
chowskų, gyvenančių adre
su 9939 S. Statė St. Du me- 
tai atgal, prieš įstodamas į' „eral gy.
kariuomenę, jis lankė North--------------------------------------
western universitetą ir su- PRANEŠIMA) 
sipažino su dabartine savo 
žmona. Rap.

Mr. and Mrs Bruno Machouskiai

Nuoširdi padėka
Praeitą sekmadienį, liepos 

25 d., Vargdienių Seserų Gil 
dos piknikas Aušros Var
tų parapijos “Rūtos” darže, 
praėjo kuo puikiausiai, ir 
gražaus pelno paliks Šv. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo Seserų vienuolijai.

Už tas gražias sėkmės, vi
sų pirma dėkojame Aušros 
Vartų parap. klebonui kun. 
J. Dambrauskui, kuris su
teikė daržą, jo pagelbinin- 
kui kun. Mykolui Jodkai, 
šeimininkėms už skanių val
gių pagaminimą, bartende- 
riams ir jų pagelblninkams 
už gražų svečių vaišinimą, 
“bingo” darbininkėms ir vi
siems kitiems, kas tik ko
kiu būdu prisidėjo prie šio 
nors ir sunkaus darbo, bet 
tuo pačiu kartu ir nuošir
daus.

• blikai, kuri taip skaitlingai 
suvažiavo iš visų Chicagos 
kolonijų ir taip nuoširdžiai 
parėmė gražų darbą. Ačiū 
labai visiems dovanų kny
gučių tikietų platintojams ir

jų pirkėjams, 
pinigais, įvairiais produk-

aukotojams tais ir kitokiais daiktais.
* K.

BRONCHIAL 
COUGHS!

Due To Cold. or troachial Irritotiee
Stop today art any good drug store and ask for a 

bottle of Bocktey s CANADIOL Misture (tnple 
actmg). Take ; couple of sipa at Feet
its instant powerful offective action spread thru 
throat, h«ad and broocrual tubes. lt staru at 
once to loosen up thick, ctroking phtegm, soothe 
raw membranas and make braatbmg aasar.

Oon't wart—get BucMa/s Canadioi today. Yom 
->t re.’iof inatantfy. Only 45o—aJI druggisu. «

—a

PASKOLOS
DAROMOS 

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Marijonu Bendra
darbių veikla

Town of Lake. — TT. Ma
rijonų Bendradarbių 8 skyr. 
skaitlingas susirinkimas į- 
vyko liepos 20 d.

Darbščiosios pirm. P. Turs 
kienė3 pasidarbavimu nau
jų narių gaunama kas sus
inąs.

Pirm, padarė pranešimą 
iš įvykusio išvažiavimo, kad 
padaryta gražaus pelno. 
Taipgi išdavė raportą iš 
apskrities susirinkimo ir 
puotos pagerbimui narių, 
kurie išbuvo 10 metų. Nu
tarta suruošti kokią pramo
ga

Turėdamos darbščią pir-

I

vuoja. Ji visą savo širdį 
yra įdėjusi į TT. Marijonų 
Bendr. veikimą. Be to, P. 
Turskienė 
sidarbuoti 
zacijose.

Linkime
liau darbuotis, kaip darba
vos iki šiol. Rėmėja

randa laiko pa- 
ir kitose organi

Turskienei ir to-

PETKAS STAČKLNAS

Labai ačiū lietuviškų ra
dijo valandų leidėjams, ku
rie taip gražiai garsino ir 
nepagailėjo savo brangaus 
laiko.

Bet už vis didžiausia pa
dėka priklauso maloniai pu-

4-A. T A
KOTRINA STANKIENE 

(po tėvais Juraitė)
Mirė liepos 25 d.. 1943 m.. 

11 v. fyte, sulaukus pusės amž.
Gimus L-etuvoje. Kilo Iš 

Kauno apskr., Penoravos par., 
Pelutonos kaimo. Ameiikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Aleksandrą; dUKterį Ve
roniką Narsutie-ę ir jos vyrą 
Aibei tą ir anūkus Albertą ir 
Robert; 2 pussosers dukteris 
Uršulę Stupurienę ir Pranciš
ką Keszonas ir jų šeimas; uoš
vius Antaną ir Oną Narsutis, 
daug kitų giminių, araugų ir 
pažįstamų; o Lietuvoje peliko 
2 brolius Pranci^cų ir Kazi
miera.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petsaus koplyčioje, 6813 So. 
Western Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad , liepos 29 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Gimimo Šv. Panelės 
Marijos pa.ap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d.augus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Žen
tas, Anūkai, PU'Se ers Dukte
rys, Uo.viai ir Gimines.
' Laid. direkt. Ant. B. Petkus, 

tel. — Grovehill 0142.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISU

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

MONUMENT CO.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

4

J

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

I

j
GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU NĖR AL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus ir visų draugijų 
atstovų paskutinis susirin
kimas bus liepos 29 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos mo
kyklos kambary.

i Šiame susirinkime reikia 
būtinai grąžinti visus pini
gus už paimtus tikietus. Vi
sų draugijų atstovai turi su 
sirinkti, taipgi ir jubiliejaus 
bankieto komisija būtinai 
turi dalyvauti. Reikia viską 
sutvarkyti ir baigti visą ju
biliejaus bankieto ruošą.

A. Valaičius

Gyveno 3938 S. Talman Avė.

Mirė liepos 
8:15 vai. 
amžiaus.

Gimęs 
se. Kilo 
Seirijų 
mo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 dukteris Marijoną. Jaukštie- 
nę ir žentą Walter ir jų š i- 
mą, vienuolę Seserį M. Bea
tą, ir Salomiją Karg ir žen
tą Alfred; 2 sūnus Pijušą ir 
marčią Gertrude ir jų šeimą, 
ir Pranciškų; seserį Martą. 

Platjenę; ir daug kitų gimi
nių, diaugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Sv. 
Antano iš Padvos ir Aušros 
Vartų vyrų ir Moterų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj, 23x4 Weat 23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, liepos 30 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vaitų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio s.elą. Po 
pamaldų bu. nulydėtas i Žv. 
Kazimiero kapines.

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

Laidotuoju direktoriai — La- 
chavicz ir Sūnai, tel. CANal 
2515.

26 d, 1943 m., 
vak., sulaukęs puses

Lietuvoje, Suvajkuo- 
įš Alytaus apskr., 

parap-, Žegarių kai-

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Bverything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefone:

Canal 8887
Bes, J. KAZANAU8KA8

Sekretorius

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4603-07 SOUTH HEKMTTAGE AVENUE

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

TeL LAFeyette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai, vak. 

i* stoties WGES (1390), su Povilu daltbniern.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOTŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Tel. PULLMAN 1270

EVANAUSKAS
Pbonea YARDS 1138-31

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

ANTANAS M. PHILL1PS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment caO — 

REPUBUC 6051

J. MULEVIČIUS
4318 SO. CALIFORN1A AVL Phone LAFAYETTE 357J

lAIGIIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

NARIAI
Chicagos
Lietuvią 
Laidotavių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. L8th 8TBEE1

Telephone YARDS 1419
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Kalvio sūnus buvo pakilęs j diktato
riaus sostą; dabar nuo jo nukrito

KALVIO SŪNŪS NEŠIOJA MAIŠTININKO VARDĄ. — 
NEPAPRASTAS LATRAS. — AGITATORIUS IR RĖKS
NYS. — KIENO VEŽIMAS, TO IR GIESMĖ. — FAŠIZ
MO GIMIMAS. — STATO GALYBES SOSTĄ. — KELIO 
GALAS.

t
Šiuose puslapiuose nekar

tą esame rašę apie nepa
prastus dabartinio karo įvy
kius, apie narsius drąsių ka
reivių žygius ir pateikėm 
“Draugo” skaitytojams įdo
mių žinių apie kariaujančias 
tautas, šį kartą norime 
trumpai aprašyti kalvio sū
naus gyvenimą.

Tasai kalvio sūnus buvo 
nepaprastas žmogus, pilnas 
energijos vyras, kartu gi ir 
didelis latras. Jo žodis bu
vo galingas, jo kumštis kie
tas; ne vienas pajuto jo 
stiprybę, buvo jo perblokš
tas. Jisai nusikaldino sau 
sostą — galybės sostą, prieš 
kurį visi turėjo nusilenkti. 
Jisai pripažino tik vieną 
dievą — savo kumščio jėgą 
— jokių kitų dievų neturėjo. 
Jei kas jo neklausė, tam 
tuojau parodė kas “bosas” 
ir kas pavaldinys.

Jo šposai šveicarams taip 
įkyrėjo, kad iš savo žemių 
išvijo jį. Grįžęs Italijon, jau
nas Mussolini griebėsi savo 
plunksnos ir pradėjo rašyti 
straipsnius ir knygas.

Kilo karas tarp Italijos ir 
Turkijos dėl Afrikos žemių. 
Mussolini tapo dideliu agi
tatoriumi. viešai pasisakė 
prieš karą. Organizavo bū
rius pacifistų (taikos norin
čių), kurie viešai veikė prieš 
valdžią. Už šį žygį pakvies
tas atostogų — valdžios ka
lėjime. Savo sekėjų akyse

7 KARTUS ŠAUTAS Meilės aikštėje užpulta pora
MINIA SUSIRINKO PRIE KALĖJIMO. JAU NE 

PIRMAS UŽPUOLIMAS
Mount Vemco, IU. — Lie

pos 26 dieną buvo kalėjime 
patalpinta 12 negrų. Jie bu
vo areštuoti po to, kai įvy
ko penki užpuolimai nuoša
lioje vietoje ant porų.

Daugiau kaip 1,000 asme
nų buvo susirinkusių prie 
kalėjimo. Minia buvo iš
skirstyta. Mount Vernon yra 
265 mailės nuo Chicagos.
UŽPULTA MERGAITĖ

Sėdėdamas savo galybės 
soste kalvio sūnus džiaugė
si, gėrėjosi gyvenimu. Jam 
saulutė skaisčiai spindėjo, 
viskas buvo gera, gražu. Tik 
vieno dalyko jam trūko — 
didesnės galybės, daugiau 
vergų. Ir tai visomis savo
jėgomis stengėsi įsigyti, vi- jlijos įstojimą į karą. Savo 
sai nepaisydamas kitų, bile 
tik jam gera buvo. Tačiau 
kaip ir visi geri dalykai turi 
kada nors baigtis, taip ir 
šis.
nuo 
kur 
kas

Michael Scambulluri, A- 
merikos parašiutistas, ku
ris grįžo į amerikiečių lini
jas Sicilijoje. Jis pasakoja, 
jog buvo “ašies” šautas sep 
tynis kartus ir jis buvo 

už tai jisai tapo herojų, di- 1 Priėšo paliktas kaip negy- 
džių idėjų kankiniu. Sukelta | vas-______________________
simpatija vėliau jam išėjo 
į naudą.

Miss Dorothy Raney, 
metų amžiaus, banko rašti
ninkė, ir Laverne Wilkerson

artimo šulinio. Ji manė, jog 
ją nužudys. Bet užpuolėjas 
pakeitė mintį ir pabėgo. Ta
da mergaitė nuėjo į farmos 
namus ir šaukė pagalbos.

Miss Raney yra gydytojo 
priežiūroje. Jos draugas nu
gabentas į vietos ligoninę su 
sudaužyta galva.

Su šunimis buvo ieškomi 
užpuolėjo pėdsakai.
KITI UŽPUOLIMAI 
BIRŽELIO MĖNESĮ

Trečiadienis, liepos 28. 1943

VAIKŲ MIESTO HEROJUS

I

ka-
re-

UŽTRAUKIA NAUJĄ
GIESMĘ
Pasibaigus atostogoms 

Įėjime, jisai kviečiamas
daguoti socialistų laikraštį 

į “Avanti”. Tai buvo 1911 me
tais. Prasidėjus pirmam Pa
sauliniam karui Mussolini 
agitavo už Italijos neutrali
tetą, rašė straipsnius, kurio
se prašė pagalbos prancū
zams. Prancūzų papirktas, 
jisai užtraukė naują gies
mę. Dabar jau stoja už Ita-

i

Kalvio sūnus nukrito 
savo galybės sosto — 
jisai šiandien yra, nie- 
nežino. * 'w

PARINKTAS MAIŠTININ
KO VARDAS J

Tasai kalvio sūnus gimė 
toli už jūrų marių patrau
kiančio vardo šalyje — Ita
lijoje. Jo tėvas Alessandro 
buvo kalvis mažame Dovia 
di Predappio kaime, drauge 

.gi buvo ir keistų pažiūrų 
žmogus — socialistas. Savo 
sūnų irgi pavadino Meksikos 
revoliucion’.erio vardu — 
Benito. Ot nelaimė, pasa
kiau to kalvio sūnaus var
dą, neišlaikiau paslapties.

Jaunas Benito Mussolini 
augo ir gyveno savo * tėvo 
įtakoje; jo galva prisisunkė 
keistų idėjų, kurios vėliau 
gyvenime pasireiškė visu sa
vo žiaurumu. Dėl tų idėjų 
jisai nekartą šildė kalėjimo 
suolą. Tų idėjų vedamas jis 
ir pakilo į galybės viršūnes. 
Tos pačios idėjos ir sutriuš
kino jo galybės sostą.

propagandai varyti jis įstei
gė naują laikraštį, kuriame 
skelbė savo revoliucines idė
jas. Šisai laikraštis vėliau 
tapo Italijos balsu — iš
kreiptu, melagingu balsu.

Kitiems piršdamas karin
gas mintis, pačiam teko pro
ga parodyti koks galingas 
karys esąs. Pašauktas ka
riuomenėn išvyko į frontą, 
kur buvo sprogstančios gra
natos sužeistas. Granata, ro
dos, ne vien sužeidė jo kūną, 
bet ir jo protą, nes pasvei
kęs Mussolini pradėjo įsi
vaizduoti esąs plieno žmo
gumi, nenugalimu pasakų 
viršžmogiu.

NUO MOKYTOJO
IKI LATRO

Trečias Karo Paskolos 
vajus

Rugsėjo 9 dieną, 1943 me
tais, prasidės Trečias Karo 
Paskolos vajus. Illinois val
stybėje vajaus pirmininkas 
bus Harold H. Swift.

Kalbamo vajaus metu bus 
parduodami karo bonai ir 
karo stampos.

X A n na Kaskas koncerto 
A. a. Kun. J. Navicko Fon
do naudai Ciceros lietuvių 
visuomenės veikėjų susirin
kimas įvyks šį vakarą, 8 
vai. parapijos salėj. Susirin
kime bus sudaryta komisija 
Cicero garbei išlaikyti.

X Stasio šimulio, žinomo 
veikėjo ypač jaunimo tarpe, 
drabužių siuvimo ir valymo 
bei prosijimo įmone (šapa), 
2150 S. Hoyne Avė., užda
ryta visai šiai savaitei. Vi
duje eina remonto darbas. 
Kai viskas bus baigta, įmo
nė bus tikrai moderniška.

“DRAUGAS ACME PHOTO

Wesley B. Haggard, Ph. 
M. l-e, 1937 metais baigė 
Boys Town high school ir 
pirmas jaunuolis kunigo 
Flanagan’s apdovanotas. Jis 
aplankė vaikų miestą vyk
damas į*Great Lakęs ligoni
ne gydytis. Haggard gavo 
Silver star dėl savo pasižy
mėjimo rugsėjo 10 d., 1942 
metais, kada jų nepaisyda
mas japonų sniperių ugnies 
gelbėjo sužeistus marinus 
Guadalcanale. Guadalcanale 
jį palietė malarija.
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Kiti užpuolimai ant porų 

toje apylinkėje įvyko birže
lio 3, 4, 5 ir 6 dieną.

Nežinomas užpuolėjas vie
ną kartą puolė su plaktuku, 
vieną kartą su kirviu ir vie
ną kartą su paipa ir vieną 
kartą su akmeniu, bet pir- 

j mykščiuose atsitikikimuose 
mergaitė nebuvo išniekinta.

i

119 metų amžiaus, karo dar
bininkas, buvo aukos pa- 
skiausio užpuolimo, kuris 
įvyko pereitą sekmadienį, 
kai minima pora buvo su
stojusi Brownville rd., mei
lės aikštėje. •

Glenn Murphy, Jefferson 
kauntės šerifas, pasakė, jog 
nežinomas asmuo užpuolė 
porą automobilyje. Wilker- 
son’ui buvo suduota į galvą 
kelis kartus su paipos gaba
lu ir buvo sumuštas iki be- 
sąmonės.
SMAUGĖ MERGAITĘ

Miss Raney pareiškė šeri
fui. jog užpuolėjas ją smau
gė su gabalu skurlių iki tol, 
kol ji nustojo jam priešintis. 
Po to užpuolėjas ištraukė 
mergaitę iš automobilio ir 
ją nuskriaudė. Vėliau mer
gaitė buvo nugabenta prie 
f į? > .
- ---------- —............

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė
Į

Parduodame Laikrodžius, T.nilr- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-,
MlAUSIASl 
KAINAS.

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

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

jį savo vardą ‘II Duče”.
Mussolini apsvaigo savo 

naujai įgyta galybe, jis ma
tė, kad visi jo bijo, tad ir 
pasiryžo pats valdyti Itali
ją. Jis žygiuoja į Romą. Jis 
pakviestas sudaryti kabine
tą. Parlamentas * suteikia 
jam neribotą galybę vie
niems metams. Už dvidešimt 
šešių mėnesių — jisai dikta
torius.

i
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Nuo to laiko šio kalvio sū
naus gyvenimas mums ge
rai žinomai, ^. vardas, užra
šytas istorijos knygose. Ži
nome kaip tasai kalvio sū
nus krūtinę išpūtęs pradėjo 
straksėti išsišokti prieš ki
tus. Jisai susidėjo su dides
niais latrais, tikrais šel
miais. Iš jų išmoko naujų 
šposų, pradėjo nešti “lauki
niams” etiopams “civilizaci
ją”. Žengė toliau galybės 
keliu — šiandien staiga pri- 

pasibaigus Musso- Prie kelio Sal°- Subyrė
jo jo galybių sostas. Taip ir 
baigiasi ši pasaka apie kal
vio sūnų. —Pr. Jančius.

į

Remkite dienraštį “Drau
gą”, laikraštis jus parems.

X Dr. Jonas Russell, jū
rininkų Įeit., lankėsi pas sa
vo tėvus Chicagoj, 
ąuette Parke, 
nos jūrininkų 
dytojas.

Mai-
Jis yra vie- 
ligoninės gy-

Reikia daugiau branginti gyvenimą
St. Joseph, Mich. — Al- iiš miesto, 

bert Weeder Jr., 14 metų 
amžiaus, sūnus Chicagos 
advokato, liepos 26 dieną 
mirė Mercy ligoninėje nuo 
žaizdų. Šerifo pareigūnai 
pasakė, jog jaunuolis pats 
žaizdas sukėlė, kai jis buvo 
pabartas dėl netinkamos 
kalbos.

Minimas vaikas buvo įsū
nytas, kai jis turėjo 2 metu 

' amžiaus.
_____________

■

I
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Valucko bro
li. S. armijos

Erwin H. Kupath, chief 
deputy for Berrien County, 
pareiškė, jog vaikas pats 
peršovė sau smilkinį ir koją 
su tėvo revolveriu pereitą 
šeštadienį. Vaikas paliko 

j raštelį. Ten pasakyta: “Aš 
apgailestauju, jog turėjau 
pasiskolinti jūsų šautuvą, 
tėve...”

Frank Burke, 32 metų 
amžiaus. 1726 North Tal- 
man. mašinistas, pereitą pir
madienį, žuvo, kai 10 tonų 
tankas ant jo užkrito. Tan
kas krito, kai atsileido ka
belis.

X Kun. St. 
lis, tarnaująs 
aviacijoj, dabar randasi An
glijoj. Dalyvauja priešų po
zicijų bombardavimo žy
giuose.

X Pranas Stanislovaitis 
pirmininkas komiteto kun. 
I. Albavičiaus kunigystės 30 
metų sukakčiai paminėti, 
prašo visų, kurie yra paėmę 
bankieto bilietų, juos grą
žinti komiteto susirinkime 
ketvirtadienį, liepos 
vakare.

29 d.
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X Antanas Oksas, 
vykęs į Dėdės Šamo 
bą, galutinai apsistojo Oak- 
land. Calif., atrašė laišką 
savo mylimai žmonelei Bro- 
nislavai, kuriame sveikina 
tėvelius Antaną ir Teodorą 
Oksus. sesutę Oną ir visus 
draugus ir pažįstamus.

X Kun. S. Bartkus, Ke- 
wanee, III., lietuvių parapi
jos klebonas šiomis dieno
mis atostogavo Chicagoj pas 
pažįstamuosius. Buvo atsi
lankęs ir į gerų savo bičiu
lių Igno ir Onos Pikielių 
savybės išvažiavimą Onos 
vardinių proga.

X V. Balanda ir S. Šlio
geris daug pasidarbavo ruo
šiant Federacijos skyriaus, 
Bridgeporte. pikniką, kuris 
įvyko praeitą sekmadienį, 
labdarių ūkyje, o pačiame 
piknike daug darbavos vei
kėja J. šaltėnienė.

X Jurgis Radavičius su 
žmona, bridgeportiečiai, a- 
tostogauja VVaukegan, III.

X Novena į šv. Oną, Auš
ros Vartų parap. bažnyčioj, 
kuriai vadovavo patsai kle
bonas kun. J. Dambrauskas, 
pirmadienį baigėsi labai iš
kilmingai. Žmonių dalyvavo 
irgi daug. Vestsaidiečiai su
stiprėję dvasiniai, dabar vi
są dėmesį nukreipia į ar
tėjantį parapijos pikniką 
rugpiučio 8 d., Vytauto par
ke. Dovanų knygutes, ku
rias gavote per paštą, malo
nėkite išpildyti, jas grąžin
ti, ir jeigu galite paprašy
kite daugiau, taip kaip kai 
kurie jau padarė ir daro.

J, iš- 
tarny-

Streator, III. — 34 metų 
amžiaus vyras liepos 26 die- 

Savižudystės raštelis bu- buvo užmuštas nuo elekt- 
vo paliktas žuvavimo daik- rcs sukratymo, 
tuose, kuriuos paliko Ernest 
Smith'ui, kuris prižiūrėjo 
Veeder ’ vasaros nuosavybę, 
netoli St. Joseph, Mich. 

! Smith pabarė Albertą dėl 
netinkamos kalbos. Jaunasis 
Veeder savo raštelyje pra
šo, jog jo šuo būtų atiduo
tas giminaičiui, o šautuvų 
kolekcija butų įteikta drau
gui.

Mr. ir Mrs. Veeder buvo 
išvykę į Benton Harbor nu
sipirkti reikmenų, kai Smith 
pabarė vaiką ir pareiškė, 
jog manąs, kad reikės pasa
kyti tėvui. Jaunasis Veeder 
rastas be sąmonės netoli 
mažo namo, kai tėvai grįžo

Owens-Illi- 
nois Glass Company fabrike. 
Jis buvo užmuštas, kai pa
lietė elektros vielą.
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Užtemdymo pratimai
Liepos 30 dieną, ateinantį 

penktadienį, Illinois valsty
bėje įvairiose kauntėse, 

i miestuose ir miesteliuose 
bus priešlėktuviniai ir už
temdymo pratimai. Tie pra
timai nelies Chicagos ir Chi
cagos metropolijos srities.

1

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKEE 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

FAŠIZMO GIMIMAS
Karui ]

lini pradeda organizuoti ne
patenkintus veteranus. Savo 
organizaciją pavadino Fasci 

’ di Combattimento. Būrio tik
slas dar nebuvo aiškus, nes 
turėjo tiek tikslų, kiek na
rių. Tokia gi buvo fašizmo 
pradžia. Maištai, nepaten
kinimas nešė jam pasiseki
mą, taip kad už šešių mėne
sių šis Mussolinio sąjūdis 
jau turėjo virš 17,000 šali
ninkų.

1921 metais tas sąjūdis 
paskelbtas partija. Pasirin
ko savo simboliu senovės ro
mėnų fasces (surištų kirvių 

•glėbį, galybės ženklą, kuris 
rodo, kad visos jėgos su
jungtos į vieną).

Partijos nariai pradėjo 
nešioti juodus marškinius, 
ginkluoti vaikščiojo gatvė
se. (Gengsteriškomis prie
monėmis naudojosi priešus 
nugalėti). Tada ir Benito 
Mussolini įsigijo mėgstamą-

Tėvas norėjo, kad jo sū
nus butų mokytojumi, kad 
galėtų viešai skelbti savo 
pažiūras. Tačiau 19 metų 
Benitui įgriso mokytojo gy
venimas. Jisai iškeliavo į 
Šveicariją, kur dirbo juo
džiausius darbus, kada ka
lėjime nebuvo, kaip Ameri
koje sakoma, “burdingieriu- 
nu . r . »

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

DIRBTUVES

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJ AMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius matėriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

I

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Prisidėkite prie Lietuvos I 
Laisvės ir Nepriklausomy- j 
bės atgavimo.

---------- ' -...............— = 
T\ K D R T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

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

I

%

APROKAMM AS 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. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryt* iki 5:80 valandos popiet
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