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

rfrom the earth.”
,i •—Abraham Lincoln
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Sąjungininkai užima svarbius miestus 
Amerikiečiai iš vakarų, angiai iš rytų 

100,000 nacių pasiruošę apsigynimui • 
SĄJUNGININKŲ’ ŠTABAS šiaurės Afrikoj liepos 12.

— Anglų koriuomenė, po vadovyste Generolo Sir Bernard 
L. Montgomery, jau užėmė Syracuse miestą Sicilijoj ir iš 
ten rytiniu Sicilijos pakraščiu skubiai varosi į šiaurę. 
Amerikiečiai, užėmę Licata ir Gėla pietiniam pakranty,. 
dabar laiko 25 mylių ilgumo ir 10 mylių platumo liniją.

Sąjungininkų jėgos dabar yra užėmusios tryliką mies
tų: Syracuse. Avola. Pachino. 
Licata, Ispica. Rosolini, Noto ir 
kad Floridia, astuonias mylias 
rankose.

Algiers radio pranešimai 
sakė, kad susirėmimai tarp 
sąjungininkų ir 30,000 vo
kiečių kariuomenės įvykę 
arti Ragusa. lygiai vidury 
tarp Syracuse ir Licata. Mo 
rocco radio pranešė, būk są
jungininkai jau 'užėmę Cata 
nia aerodromą.

Sąjungininkai atrėmė sep 
tynias ašies tankų atakas ir 
paėmė nelaisvėn 8.000 ka
reivių, daugumoj italų.

Sąjungininkų lėktuvai 
skraidė j visas Sicilijos da
lis, pakildami iš Sicilijos 
aerodromų, kuriuos sąjun
gininkai užėmė. Jų bombar
davimo atakos sukėlė dide
lius gaisrus Catania mieste, 
ir jie bombardavo ištisas 
eiles ašies karių, sunaikin
dami suvirs 400 priešo ve
žimų.

Sąjungininkų karo laivai, 
nekliūdomi ašies laivų, vis 
dar Sicilijon iškelia daug 
kariuomenės ir reikmenų. 
Jie taip pat visą laiką ap
šaudo priešų susisiekimo 
linijas ir pakraščių sargy
bos pozicijas.

Pasipriešinimas iki šiol 
buvęs labai menkas. Spėja
ma. kad tai buvę daugiau
siai iš italų pakraščių sar
gybos, visai nestiprios jė
gos. Kadangi sąjungininkai

Pozzallo, Scoglitti, Gėla, 
tris kitus. Pranešama, 
nu6 Syracuse, jau anglų

i

žygiuoja pirmyn žaibo grei
tumu. tai priešas negauna 
progos kontratakuoti ir vis 
turi iš naujo organizuotis. 
Kol persiorganizuoja, są
jungininkai ir vėl jau nau
joj vietoj prasimušę.

Nors skaitlinių apie są
jungininkų nuostolius dar 
nėra, tačiau yra tikima, kad • 
anglų-amerikiečių ir kana
diečių nuostoliai buvę ma
ži.

Sąjungininkų parašiutis- 
tų ir sklandytuvais gabena
mų kareivių nuostoliai buvo 
maži iš priežasties jų neti
kėto puolimo nakties metu. 
Jie sulošė svarbią invazijos 
rolę. Jų veikla taip suardė 
priešo planus^ atmušti inva
ži ją, jog sąjungininkų ka
riuomenės lengvai perėjo 
iškėlimo krizę.

Invazija iki šiol yra lai
koma labai vykusia. Sąjun
gininkai stipriai laikosi vi
sose užimtose pozicijose ir 
be sustojimo traukia pir
myn.

Invazijos didumą galima 
spėti ir iš to, kad sąjungi
ninkai naudojo 2,000 laivų. 
Šiaurės Afrikos invazijoj 
sąjungininkai naudojo tik 
850 laivus.

“Draugas" Acme photo

P aras utis tai laike invazijos šaukdami karo šūkius šoka iš savo lėktuvų virš Sicili
jos. Jie pirmieji pasiekė žemę, nukirto susisiekimą, paruošė kelią invazijos jėgoms iš 
vandens. Lt. Col. Charles W. Konns vadovaujant savo vyrams, iššokimui parašiutais.

VIRŠ. SICUUOS
SICILIJOJ
MASKVA, liepos 12. — 

Naciai vakar puolė rusus ! 
Orei Kursk fronte su 400'I 
tankų. Tokia masė motori
zuotos jėgos buvo betvarkė 
ir rusams pasisekė tą puo
limą atmušti iš dviejų ap
gyventų vietų tame sekto- 
ryje.

Naciai niekur visam 165 
mylių fronte negalėję pra
silaužti. Rusai atmušę kiek
vieną vokiečių tankų ir pės
tininkų puolimą.

Rusai sakė, kad sekma
dienio kovose jie sunaikinę 
arba apdaužę 165 vokiečių 
tankus ir nušovę 31 vokie
čių lėktuvą. Sovietų lėktu
vai užtikę vieną nacių tan
kų diviziją ir keletą jų su
daužę. Vėliau rusų pėstinin- stančius rusų nelaisvėn, ir 
kai atakavo nacius ir juos sunaikinę 129 rusų tankus.

I pavarė iš dviejų apgyventų 
vietų.

j Didžiausieji mūšiai įvykę 
1 Belgorod fronte, kur vokie- 
■ čių artilerija apšaudė rusų 
• pozicijas, o tankai ir pėsti- 
Į ninkai pakartotinai iš visų 
pusių puolė rusus.

Vakar dienos rusų prane
šimai sakė, kad nacių ofen
syva sulaikyta ir kad vokie
čiai laimėję tik tas vietas, 
kurias jie užėmę pirmomis 
ofensyvos dienomis.

Vokiečių komandos ko
munikate sakoma, kad svar
bi rusų jėga buvusi tarp 
Orei ir Belgorod apsupta ir 
sunaikinta. Taipgi sakoma, 
kad naciai suėmė kelis tūk-

Praneša naciams 
apie Siciliją

NEW YORK. liepos 12.— 
Rusai įtaisė didžiuosius gar 
siakalbius visu rytiniu fron 
tu, kad pranešti Vokietijos 
kariuomenei apie sąjunginin 
kų invaziją Sicilijoj. Buvo 
pranešta, kad sovietų lėktu
vai taipgi mėtė lapelius pra
nešant apie invaziją 
vokiečių pozicijų.

Munda apsupta iš 

visų pusių
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS, Australija, liepos 12. 
— Pranešama, kad ameri
kiečiai vienu punktu prisi
artinę tik už dviejų mylių 
nuo Munda aerodromo. Ja
ponai desperatiškai 
sustiprinti savo j 
Mundoje prieš 
amerikiečių puolimą iš rytų 
ir iš šiaurių. Amerikiečiai 
yra perkirtę japonų susisie
kimo linijas tarp Munda ir 
Bairoko. Japonai dviem at
vejais bandė tą kelią ir vėl 
atidaryti, bet abi jų atakos 
buvusios atremtos.

Sąjungininkų didieji bom 
banešiai išmetė 40 tonų 
bombų virš Kaluli, japonų 

. aerodromo Biun-Faisi apy
linkėj šiaurės Solomonuose. 
Kilo dideli gaisrai.

Iš viso buvo išmesta 52 
tonai bombų ant japonų po
zicijų aplink Munda aero
dromą. Žiniomis iš fronto 
pranešama, kad keletas tūk
stančių japonų pasiruošę 
laukia amerikiečių puolimo 
Mundoje.

Amerikiečių lengvieji bom 
bėriai atakavo japonų prieš 
lėktuvines pozicijas ir ka
reivines ties Bibelo kalnu, 
netoli nuo rytinio galo Mun
da aerodromo. Didieji bom- 

» savo ata-

bando 
garizoną 
laukiamą

l

Laukiama didelių 
mūšių Sicilijoj

WASHINGTON, liepos 12. 
—Karo departamento pra
nešimu, sąjungininkai lai
mėję pradžią kovos už Sici
liją, bet tuo pat kartu buvo 
perspėjama, kad rimti susi
rėmimai dar laukia sąjungi
ninkų visuose ateities žy
giuose, ir jų pasėkoje gali
ma tikėtis didelių nuosto
lių.

Pulk. R. E. Dupuy radio 
kalboj sakė, jog galima ti
kėtis, kad prityręs ir disci
plinuotas priešas pradės 
didįjį pasipriešinimą aštrio
mis kontratakomis.

Stimsonas tariasi sa 
aakšlaisais karininkais

LONDONAS, liepos 12.— ' 
JAV karo sekretorius Hen į 
ry L. Stimson, kuris atvyko 
į Londoną tuoj po Sicilijos, 
invazijos, šiandien matėsi 
ir tarėsi su aukštaisiais A- 
merikos ir Anglijos karinin
kais. Manoma, kad tariama
si apie ateities karinę veik
lą Europoje.

Nors nepranešama su kuo 
jis dar tarsis, nujaučiama, 
kad Stimsonas dar matysis 
su Premjera Churchill, už
sienių reikalų ministeriu 
Eden ir anglų karo ministe
riu Sir James Grigg.

virš

Atakavo Prancūziją 
ir

LONDONAS, liepos 12.—
Anglijos didieji bombane
šiai vakar nepakilo, bet bu
vo pranešta, kad lengvieji 

. bombanešiai ir vėl atakavo 
militarinius taikinius Pran
cūzijoj ir Belgijoj. Ypatin
gai buvo bombarduojama 
elektrinės jėgos stotys Be- 
thune apylinkėj.

Veda tyrinėjimą 
lėktuvų dirbtuvės

WASHINGTON, liepos 12. 
Teisingumo departamentas 
šiandien pradėjo investiga- 
ciją Curtiss-Wright Air- 
eraft korporacijos, kurią 
Senato Truman komitetas 
apkaltino pardavimu nege
rų lėktuvams dalių kariuo
menei. Karo departamentas, 1 
kurį komitetas kaltino ne- ane iai a tujino 
apsižiūrėjimu, iki šiol jokio | Naujosios
pranešimo nepadarė.

Truman raportas sakė 
negerai padarytos lėktuvų 
dalys, kurias darė ta kom
panija. praeidavo inspekci
jos bandymus tik todėl, kad 
kompanija falsifikuodavusi 
raportus.

Kompanijos preziden tas 
G. W. Vaughan vis užsigina 

* daromus apkaltinimus, ir 
išvykęs apžiūrėjimui Philip- pridėjo pareiškimą, kuriuo 
pinų, Burmos ir Malayos. sakė, kad Curtiss-Wright

Berlynas pripažino JAV 
laivo nuskandinimą

NEW YORK, liepos 12.— 
Berlyno radio šiandien pri
pažino, kad vokiečių subma- 
rinas nuskandinęs Amerikos 
laivą Robin Moor pietų At- 
lantike 1941 m. birželio 9d. 
Tuoj po nuskandinimo, vo
kiečiai užsigynė tą darbą ir 
atmetė Amerikos reikalavi
mus dėl atlyginimo. Tas in
cidentas buvo viena priežas
čių prastėjančių santykh- 
tarp Amerikos ir Vokietijoj 
vyriausybių.

Nors žinoma, kad Sicili
joj dabar yra apie 100.000 
Vokietijos kareiviu, iki šiol 
jie dar nėra prieš sąjungi
ninkus kovoję. Nujaučiama, 
jog vokiečiai laukia, kol bus 
matyti j kurią pusę sąjun
gininkų ofensyva bus nu
kreipta, pirm negu jie pra
dės savo didžiąją kontra
taką.

12. — 
šį ry-

12.—

♦

Tojo aplankė salas
NEW YORK, liepos

Japonijos Premjeras. Gene 
rolas Hideki Tojo, šiandien 
grįžo į Tokyo. Anot Tokyc 
radio pranešimo, jis buvo

Britanijos saloje, išmesda
mi 35 tonus bombų ant Vu- 
nakanau aerodromo anksti 
vakar rytą.

Sąjungininkų karo laivai 
nuskandino keturis priešo 
transportinius laivus prie 
Cape Gerhards, 32 mylias į 
rytus nuo Lae. Tie trans
portai matomai buvo at
plaukę iš Madang.

KARO EIGA
ŠIAURĖS AFRIKA. — 

Generolas Eisenhower atvy
ko Sicilijon. Numatoma, kad 
jis ves invazijos eigą. Ge
nerolas Patton vadovauja 
greit žygiuojantiems ameri
kiečiams vakariniu Sicilijos 
pakraščiu.

WASHINGTON. — Ame
rikos lėktuvai atakavo ke
turis japonų laivus, kurie 
bandė pasiekti savo bazę 
ant Kiskos. Vienas jų nu
skandintas.

MALTA. — Pachino ae
rodromas sąjungininkų var
tojamas atakuoti ašies po
zicijas vidurinėj Sicilijoj, 

firma deda visas pastangas — 
karo Laimėjimui. I PIRKITE KARO BONUS!

Pamaldos už Gen 
Sikorskio sielą

CHICAGO, liepos 
Šv. Vardo katedroje
tą buvo laikomos iškilmin
gos gedulo Mišios .už sielą 
Gen. Wladyslaw Sikorski, 
Lenkijos premjero žuvusio 
lėktuvo nelaimėj.

Šv. Mišias atnašavo Arki
vyskupas Samuel A. Stritch, 
asistuojant katedros klebo
nui Kun. J. Morrison ir 
Kun. Dr. D. Mozeriui, kuris 
kanceliarijoj rūpinasi vedy
bų ir perakirų reikalais.

Pamokslą sakė Vyskupas 
Bona. Pamaldose dalyvavo 
Lenkijos, U.S. kariuomenės, 
Illinois valstybės ir Chica
gos miesto atstovai, konsu- 
larinis korpusas, susidedąs 
iš sąjungininkų, jiems ben
dradarbiaujančiųjų ir neu
traliųjų valstybių konsulų, 
kurių tarpe buvo ir Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis 
su žmona, daug dvasiški jos. 
seserų ir lenkiškų organi
zacijų. Katedra buvo užpil
dyta žmonėmis.

Gen. Sikorski laidotuvės į- 
vyks penktad., Londone.

Truman pradeda 
naujas investigacijas

WASHINGTON, liepos 12. 
Baigęs plačią karinės avia
cijos apžvalgą, Truman ko
mitetas šiandien ėmėsi dar
bo ištyrimui dviejų ypatin
gų problemų. Pirmoji stu
dija bus ryšium su mažini
mu militarinių lėktuvų ne
laimių. Antroji problema 
yra pokarinių Amerikos 
aviacijos teisių kituose kraš 
tuose.

Komiteto pirm i n i n k a s 
Truman ir kiti komiteto na
riai sakė, kad jie išduosią 
pilną raportą apie lėktuvų 
nelaimes, nes jų dabartiniu 
laiku esą perdaug.

Du komiteto nariai gavo 
instrukcijas investiguoti ra
portus, kad šimtai aerodro
mų pastatytų kituose kraš
tuose Amerikos lėšomis bū
siančios perduotos tiems 
kraštams šešis mėnesius po 
karo pabaigos.

Laivas nuskandintas, 
400 išgelbėta

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS, šiaurės Afrikoj, liepos 
12.—Ašies jėgos šeštadienio 
naktį nuskandino laivą, ku
riame buvo 400 ligonių. 
Nors laivas stovėjo ant vie
tos ir buvo gerai apšvies
tas, priešas pasigailėjimo 
neturėjo ir jį nuskandino. 
Visi ligoniai buvo išgelbėti.

Chicagiečiams gręsia 
epidemija

Chicagos mieste gyvento
jų sveikatai gręsia pavojus. 
Praeitais metais stebuklin
gai buvo išvengta epidemi
ja. Taip pranešė viešųjų 
darbų komisionierius Oscar 
E. Hewitt. Karo dirbtuvių 
ir vandens nutraukimo sis
temos taip užteršia Chica
gos vandenį, jog 
labai pavojingas 
pavojingų

Padėtis 
tiška, bet 
kas dar 
bakterijų
atmatų jau pradėjo kilti.

Padidėjęs darbas karo 
dirbtuvėse pietinėj miesto 
daly yra priežastis tokio 
didelio vandens užteršimo. 
Panaikinimui dabartinės pa
vojingos padėties, komisio
nierius 
girną 
stotiesI v j ežero;
ežero vandens į sanitarinio*
distrikto sistemą nuo 1,500 
iki 5,000 kvadratinių pėdų 
per sekundą; uždraudimą 
Indiana miestams mesti at
matas į ežerą. East Chica
go ir Whiting miestai dabar 
meta visas savo išmatas į 
ežerą.

susidaro 
skaitlius 

bakterijų.
šiuo laiku nekri- 
pavojingasis lai- 
ateina. Skaičius 
susidarančių iš

I

rekomendavo užbai- 
vandens filtravimo 
prie 79 gatvės ir 
padidinimą įleidimo

ORAS
Giedra, šilčiau.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių Kultūrinio Instituto veikla 
pavasario sezone

; idėjai tebevadovauja jau 
nuo 1923 m. grafas Couden- 
hove-Kalergi, o jo darbą ma
terialiai ir moraliai globoja 
New Yorko Univers.tetas.

Geradariy aukos pos konferencijoj ir jos iš-
Instituto nariai palengva rinktose komisijose; čia Lie- 

vis auga. Naujais nariais tuva nebuvo tylomis praei- 
malonu yra pasveikinti ir ta: Instituto direktorius pa- 
padėkoti gerb. generalinį sakė keletą kalbų ir dalyva- 
konsulą p. Budrį, p-ią Star- vo diskusijose. Pan-Europos 
kienę, veikėją iš Los Ange
les, kun. Railą iš Philadel- 
phijos, buvusį karo kapelio
ną kun. J. Jonaitį iš Vail 
(Arizonoj), kun. Dr. J. Star
kų iš Elizabeth, N. J., rašy- Judėjimo tikslas: įkurti vi- 
toją kun. Prunskį iš Chica- sos Vakarų Europos laisvą 
gos ir p. M. Žitkų iš Cleve- valstybių federaciją. Judėji- 
lando. Ponas gen. konsulas me dalyvauja daug žymių 
aukojo $25 ir visi kiti po politikų: prancūzų, 
$10. Visiems tariu nuoširdų belgų, ispanų, šveicarų 
ačiū už gražią paramą In- j 
stituto darbams.

Įplaukė truput s aukų ir 
nuo kitų asmenų bei organi
zacijų: Maldos apaštalavimo 
dr-ja iš Waterbury (per po
nią Dumšienę) $5, p. Balota 
iš Baltimore $5, ponia švel- 
nienė iš Čikagos $5, kun. K. 
Paulonis iš Brooklyn $5, ir 
Marija Aukšta’.tė iš Mont- I 
realio $5.

Knygelių nemaža išparda
vė J. Bakšys iš Rochester, i 
N. Y., p. J. Leonaitis. iš 
Hartfordo, ponia M. Colney 
iš Waterburio.

Visiems aukotojams 
knygelių platintoj 3 ms 
proga tariu viešą didelį 
už jų gerą širdį.
Tarptautiniai santykiai

Instituto direktorius 
vystė ir palaikė gerus san
tykius su eile svarbių insti
tucijų ir asmenų. Paminėti
nas dalyvavimas Pan-Euro-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LAKE ERIE POTVYNIS ŠIAURĖS OHIO FARMOSE

kaip
___ - , . — T » -T-. - V. . "Draugas' ACrne pnou.Kita 600 pėdų pločio Lake Ene užtvanka buvo sulaužyta, grąsindama daugiau

t

I

austrų, •
, len- 2,500 akerių žemei potvyniu ir verčia apleisti šią apylinkę 1,200 seimas. Čia Lucas

kų ir kitų. Iš Baltijos tautų kauntės pareigūnai gabena šeimą iš Reno Beach.
kol kas man vienam tenka___________________________________________________ _____ ____________________

ir
šia 

ačiū
I
!

iš-

dalyvauti, nors seniau (prieš rjnę priklausomybę Vaka- 
šį karą) Pan-Europos judė- rams, ne Rytams. Po jo kai- 
jime dalyvavo nemaža inte
lektualų ir mūsų šiaurės 
kaimynų.

-
Verta paminėti ir dalyva

vimą Amerikos Politinių ir 
Socialinių Mokslų Akademi- 

' jos konferencijoj Philadel- 
phijoj. Posėdžių programa 
buvo plati ir įvairi, suvažia
vo 700 delegatų nuo dauge
lio organizacijų ir universi
tetų. Instituto direktoriui 
buvo progų padaryti plačių 
ir naudingų pažinčių. Vieni 
diena buvo pavesta Centro 
Europos glaudesniam sujun
gimui į vieną stambų bloką. 
Šiuo klausimu referatus pa
tiekė lenkų profesorius O. 
Halecki ir norvegų profeso
rius Hambro, Jr. Diskusijų 
metu Instituto d'rektorius 
kalbėjo apie Lietuvos kultu-

bos keli kiti delegatai reaga
vo simpatiškai į Baltijos 
tautų tvirtą nusistatymą 
likti laisvomis valstybėmis 
ir tampriai dalyvauti Cent- 
ralinės Europos dvasinėje ir 
materialinėje kūryboje.

Taipgi teko dalyvauti 
daugelyje posėdžių, kur ma
žųjų musų regiono tautų rei
kalai buvo svarstomi ir vi
sas progas teko išnaudoti 
Lietuvos nusistatymams aiš
kinti.
Instituto direktorius — 
profesorium į M'nnesotą

Carleton College, North- 
field, Minn.. pakvietė Insti
tuto direktorių venerius 
metus dėstyti plačiai
prastą antreprgeografiją, 
apimant Centralinę ir š'au- 
rinę Europą; jo kursas ap
ims tik geografinius

i

Antradienis, liepos 13, 1943

i Pagal jų apskaičiavimo iš £ 
1,000 pėdų aukštumos gali
ma matyti 39 mailes, iš 10,-New York. — Pan Ameri-i

can ciippers pilotai surado _ 123 maiįea ir iš
būdą apskaičiavimui kaip 25,000 pėdų — 194 mailes. 
toli gali matyti keleiviai iš'_______
lėktuvo. Į pirkite u. s> Karo Bonus
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Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDKNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiam? jums
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa- w 
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Pykau y

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

[»] ~ ------ ------

naujas knygutes. Taipgi ta
riamasi su adv. K. Jurgėla, 
kad jis imtųsi rašyti Lietu
vos Istoriją, kurios nepara
šė prof. Stanton, nes išvyko 
į tolimus kraštus.

klausimus, bet iš dalies net, 
socialinius, kultūrinius ir 
ekonominius. Pasitaręs su 
keliolika žymesnių veikėjų, 
direktorius šitą ' kvietimą 
priėmė ir liepos 8 d. išva- 
ižavo į M nnesotą. Bet 
Lietuvių Kultūrinis Instltu-

Į i

tas veiks ir toliau.

Jo visą administracl j os 
i darbą teks perkelti į “Ame
rikos'’ redakcijos patalpas: 
222 South 9th Street, Brook
lyn, N. Y. Jo mažas iždas 
bus pavestas globoti kun. J. 
čepukevlčiui ir p. J. Lauč- ' 
kai. Dabartinis direktorius 
jokios algos nebeims. Jam 
pavesta tik naujų knygų re
dagavimas bei rašymas. Jis 

su_ ! tikisi patiekti spaudai dvi Į

Dr. K. Pakštas,
Lietuvių Kultūrinio Insti

tuto direktorius.

t

WOLK STUDIO
I94S West 3S1* Street

50yeafa

PHOTOGRAPHY

MOST

MODERN

COMPI.ETE

ADVANCED

LOW£ST POSSIBLE PRICES

PHONE LAFAYETTE 2M3

4

Kompani-

Telefonas SEELEY 8760

.< f

I,

•J

*

— telkta — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Spe*l»Hzix>Ja

Tume!

Nebūkit ru pan
čioti noranclalu 
pakinkliai*. Gy
venkit UuoM nuo 
patrūkimo bėdoe.

C I A L —

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVLMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

M

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

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūzų 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 FINANSIN* ĮSTAIGA 

— 46 MeUl Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALVMET 4118 Jo* M. Mozerta. Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

ŠMOTŲ 
Kainos

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® WEST ROOSEVELT BOAD

Pfu* LIBERAL EARNING5

You 
Can

Su re 
of 
Safety

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MALIYOS IR SIENOMS 

l'OPIERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRI&IAI 
TOP1ERĄ APKAUTOM DYKAI

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

ShERKIN WlLLIAMS 
Paints

M.

---------------------- ----------------------s 
DIDFI.IS IŠPARDAVIMAS MI SŲ J 
MILŽINIŠKO STAKO ,M< ZIKA- f 

LLNIU INSTRUMENTŲ
PASINAl’DOKIT PROGA DABAR ! 

KOL DAR NEIŠPAKUOTI. I

TŪBOS, CLARINETAI, TROM- • 
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES Į 
su ••cases" — $36.00, $37.60, į
$46.00 ir $75.00. Visi garantuoti i 
lengvam grojimui.

KONCKP.TUI aUTTARAI. SPA- I 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. J 
SMU1KOS, TENOR BANJCb — ! 
$6.60, $8.50, $12.50 iki $35.00. i
ŠTRIL'NINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $15».C0. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
LIAI 8M ULBOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.60, $100, $5.00, $10.00 
ir $15.00. 8triūnoe dėl vl»ų ▼iri- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $28.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE T^iema 
bra*s Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Triūboms, Sazaphones Ir 
taipgi Smuikoma Ir Guitarama

GOLDSTEIN”S MUŠTO SHOP 
914 MaxweU St., (Aiicago

g------------- ------------------- ♦

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

— 8 F E
TSklrpkite šj skelbimu ir paduo

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

1ŠMANKŠTIN1MA
Jū-4) Skilvio Muskulų Tn-atnicnt*.

NF.RA KO GERESNIO Už

Creetor of Custom App:L»nr«« for
M S. STATĖ, RM. 910, STA. 41A*
D«Hy 1* *.M. Tll 3; Mm., FrI. TU a F.M.

SMur4ay TU 1, Eondey 1 te 4.

Ma yra nrnlnlmn bandymas ir
n.bua kitos* laikrtelluoMi. Talpai, K* 
paaMlyaaaa Mbu* atkartota*.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street
t

DR. G. SERNER

DR. S. VVEINE, O.D.

AKIS EGZAauNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Rągistruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

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

VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 
Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 

šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

i .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARTAI

t

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

3461 SO. IIALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

THt Tten* pora aklų vlaam *y- 
vonltRui. Saugokite Jas. Įmindami 
liegtamlnuotl ja mM.rolAklauida 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali eatelktL
*K METAI PATYRIMO 

•Kriokime akinio, kurie pašaUaa 
▼Ue akly (tempime. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampe* lt-to*
Trlrfocae: C AM AL MII, CMea*c 

OFISO VALAMDO8:
Kaediea a m tki » »• • m. 

Trečiad. Ir SeStad. • :*• a. m. 
iki T:ee a m.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v&L vak. 
Nedėliomis pagal sutartų.

Office teL YARd* 4787
Karnų teL PBOipect 1930

Tat YARd* 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPubHc 7868L...

Ofiso teL VlKginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

TeL CANal 0257
Re*. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaan Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vAL vakam.

Ofiso vai.: 1—3 Ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniai* pagal sutarti

TeL YARd* 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARd* 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.

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, Chfcago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais
V a lando*: 3 — 8 poniai,

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS W 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki ft 
vaL pppiet ir nuo 7 iki 8:30 v si. v*k. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

Telefonas liEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

Ofiso TeL ............... VTRgiaia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sakm. tik susitariu^.

!

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepam* __
Saukite KEDzie 2868

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

HokrnadiMtiaLin pagnl

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to*

ir
taa

Split by PDF Splitter



Antradienis, liepos 13, 1943 DTENHA3TIS DRAUGAS, CHICAGO, 1ELJNOTS

HELP WANTED — MOTERYS
DŽANITORII'S ir NAKTINIS SAR
GAS reikalingas. 52 valandos — 6 
naktys j savaitę. Alga $34.80. Atsi
šaukite j —

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 No. K iru bąli .Avė.

HELP AVANTED — MOTERYSGeriau supraskime angliakasių būklę
Kompanijos ir darbininkai. — Uždarbis. — MainieriųKompanijos ir darbininkai. — Uždarbis. — Mainierių 
patriotizmas. — Bereikalingi gazdinimai.patriotizmas. — Bereikalingi gazdinimai.
Shenandoah, Pa.

džiulė spauda ir radio žinių 
pranešėjai neteisingai kal- 
tina angliakasius, kad jie 
streikuoja reikalaudami pa- 

: kelti jiems mokestį iki $2.00 
; į dieną. Imant dėmesin pra

gyvenimo pabrangimą, tas 
reikalavimas yra visai tei-

■ singas.
J. V. kongresas pravedė 

įstatymą, kuriuo remiantis 
: angliakasiai bus verčiami 
; dirbti už kainą nustatytą 
: taip vadinamos WLB (Karo 

Darbo Tarybos). Nežiūrint 
_ agitacijos ir pravesto įsta
tymo, dauguma angliakasių 
į darbą neina. Jie reikalau- 

-ja kontrakto arba kad val- 
dtybė kasyklas paimtų ir 

į-operuotų. Jie mano, kad per 
' daug yra anglies kasyklų 
'kompanijų, kurių vedėjai ir 

• šimtai viršininkų gauna la-

Di- Jeigu mes paimsime pasta
ruosius penkis metus, imant 
domėn kiek dienų jis gavo 
dirbti, ir padainsime, tai pa
sirodys, kad angliakasys 
daugiau neuždirbo, kaip $15 
į savaitę, štai kodėl anglia
kasiai ir jų vaikai pradėjo 
knistis j žemę, anglį kasti 
ir pardavinėti, kad nuo ba
do apsigynus. Net ir mote
rys ėjo prie kalnų išmatų 
rankomis po gabalėlį anglį 
rinko ir maišais ant pečių 
nešė, kad parduot arba sau 
krovėsi, kad nereikėtų pirk
ti.
Angliakasių patriotizmas

Spauda ir radijo komen
tatoriai pradėjo angliaka
siams prikaišioti stoką pat
riotizmo. Drąsiai galima 
tvirtinti, kad (angliakasiai 
yra nemažiau šiai šaliai iš-

• bai dideles algas, o patys tikimi ir gal dar daugiau 
^angliakasiai turi dirbti .už patriotingi, negu kokia nors 
^badaujančią mokestį. Paė- kita darbininkų grupe. Im
amus kasyklas po viena ad
ministracija, skaičius virši
ninkų per pusę sumažėtų ir į

- anų algos taptų daugiau, 
kaip dvigubai sumažintos, 
be to nereikėtų mokėti šė- 
rininkams dividendų. Tas 
viskas padarytų galimu ir 
anglis nupiginti ir angliaka
siams teisingą pragyvenimo 
mokestį duoti.
Kompanijų pelnas

Karo Darbo Taryba (W : 
LB) leido kompanijoms an- i 
glies kainas pakelti 50c ant 
tono. Didesnės kompanijos 
pakėlė iki $1.00. Bendrai i- 
mant, angliakasys iškasa 
4y2 iki 5 tonų į dieną, čia 
imama dėmesin visus dar- 

-bininkus, kurie anglį kasa 
ir kurie kitus darbus prie v 
kasyklų dirba. Reiškia, vie
nas darbininkas kompanijai 
.uždirba mažiausia $2.00 į 
dieną šiais metais daugiau, i 

0'. negu pernai. Bet darbinin
kui kompanijos nei pusės to 
pelno nenori duoti.
Angliakasių uždarbis

Apskaičiuoj-ama, kad jei
gu angliakasys išdirba 6 die
nas savaitėje, tai ^bendrai 
imant jis uždirba $160.00 į 
mėnesį. Karo dirbtuvėse net 
moterys daugiau uždirba.

K1 .—----------------------- ----------------

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
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, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

ATYDA
•DRAUGAS” HELP WAJITRD 
ADVER TĮSIMO DEPARTMEMT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VFANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį.

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVES PAGELBLNINKAM
Pastovūs darbai su proga įsidirbimo. 
Dieną ir naktį šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminsįm tą patį pro
duktą Ir po karo. Viršlaikis, apmo- 

; karnos atostogos po vienų metų.
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite į 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

kime tipišką angliakasių 
miestelį Shenandoah, Pa. Tą 
aiškiai parodo pastarasis bo- 
nų pardavinėjimo vajus. 
Shenandoah kvota buvo 
$800,000. Miestelis išpirko 
$300,000 virš skirtos kvo
tos. Angliakasių šeimos yra 
didelės. Bendrai imant bus 
nuo 5 iki 6 narių šeimoje. 
Todėl imant proporcionaliai 
angliakasiai karo tarnybai 
yra davę .daug daugiau, ne
gu kokia nors kita darbinin
kų grupe.

Darbininkų 
Turret Lathe

Mokytojo
Lathe Hands
Electrician

Int. Grinders
Tool Grinder

Repair Mokinių 
Hobbers

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

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Pntvrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.

. EDGEKATER BEACH HOTEL .
5349 Sheridan Rd.

nau-

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

DARBININKŲ
REIKIA

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atneškįt prirodymus pilietybės.

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

VELTUI
TRANSPORTACIJA

Boring Mill i

ir
DRAFT EXEMPT VYRŲ

Tokių, kurie neseniai atgal moki
nosi prie Precision Inspection dar
bu. Viršminėti darbai tik 3-čiame 
šifte, n<o 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.

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. 
Pastovūs darbai norintiems dirbti.

UNIJOS MOKESTIS

FREIGHT HANDLERS
Ir Dock Hands. Unijos mokestis.
MICHIGAN INTF.RSTATE MOTOR 

FREIGHT
2601 Eleanor Calumet 6140

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

100% KARO DARBŲ 
IR 

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

Assemblers 
Cable Makers 

Wirers 
Soldeners 
Riveters 

Radio Line Inspectors 
Shcet Metai Inspectors 

Pre-Testers 
Packers

Gerai pienuotas pamokų tvarkymas 
pagelbės toms kurios kvalifikuos 
įsidirbti į daugiau atsakomingesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE Į—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

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

KROLI; BROTHERS 
1801 S. Michigan Avė.

200 — MOTERŲ — 200 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
SVARRI KARO DIRBTUVE JUS 

REIKALAUJA DIRBTUVES 
DARBAMS. KAIP TAI Vi: 

ASSFMBLY 
INSPECTION 

LENGVŲ MAŠINŲ’ DARBŲ
CANTEFN SERVTCE—LIGONINĖS 

PT.ENAS—PUIKIOS DARBO 
SĄLYGOS—GER A PRADINE 

ALGA IR VIRŠLAIKIS
Atsineškite Pilietybes Įrodymus 

EMPLOYMENT OFISO VAL.: 
Nuo Pirmad. iki šeštad. 

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

2145 S. 54th Avė. — Cicero

VYRAS
Mr-kaniškai palinkęs ir drafto paliuo- 
suotas. reikalingas dirbti Machine 
dirbtuvėje. Gera proga tinkamam vy
rui. lOO^į Defense darbai. Laikas ir 
pusė už viršlaikį.

HARRISON 3057
—j.------------------------------------------------------------

CRATERS
Reekalingi prie išdirbimo medinių Į 
dėžių (erates) ir taipgi

HANDY MEN
Pastovūs darbai, atsišaukite —
CENTRAL PART.OR FRAME 

MANUFACTURING CO.
1311 W. 47th Street I

RAKANDU FINISHERS 
STOGU VYRŲ 

PORTERIŲ 
SARGŲ 

ELEVATOR VYRU
i Pastovūs darbai. Darbininkams
I laida ant pirkinių. Atsišaukite:

NETCHER’S BOSTON STORE
6th Floor, Employm-ant

nuo-

MOTERYS 
LIUOSLAIKIS
Ne Madoje

KARO LAIKUOSE
i

VYRAI IR MOTERYS

SEOKIT
DABAR

I
SVARBŲ

KARO

I'

DARBĄ
IR

ATLIKIT

VYRŲ 
MOTERŲ

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

2425 S. ROCKVVELL ST.

Abelnų Valgykloje 
Darbininkų

VEITERKŲ 
VIRĖJŲ 

BUS BOYS 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ

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

3950 W. Madison St.

Angliakasių gazdinimas
Spauda ir radio komen

tatoriai kalba, kad propo- 
nuojama išleisti įstatymas 
imti kariuomenėn vyrus nuo 
45 iki 65 m. amžiaus. Yra 
sakoma, kad tas yra taiko
ma angliakasiams. Anglia
kasių, kurie sulaukia 65 m. 
amžiaus, labai mažai yra. 
Jeigu tokį rastum, tai jam 
yra reikalinga ligoninė. Jis 
ne karo tarnybai tinka, bet 
ligoninės lovai. Net ir 45 
m. amžiaus, jei visą laiką 
kasyklose dirbo, gal nei vie
no nerasi, kuris neturėtų 
mainų dusulio (miner’s ast- 
hma), tad ir jis karo tar
nybai netinka, 
siams 
kareiviai gauna tik $50.00 
į mėnesį ir nestreikuoja, tad 
kaip gali drįsti streikuoti 
angliakasys, kuris būk į sa
vaitę arti tiek gauna. Duok 
angliakasiui pragyvenimą, 
drabužį, butą, ligoje gydy
tojo pagalbą ir $50.00 į mė
nesį, tai jis su džiaugsmu 
mainose dirbs. Juk ne iš 
gero jie anglies kasyklų 
miestus ir miestelius aplei
džia ir kraustosi į didmies
čius, kur geresnį pragyve
nimą gali 
pavyzdis, 
miestelis:
virš 30,000 gyventojų, šian
dien liko mažiau kaip 17,- 
000.

i

Dish Washers..........$250 Mth
Pantry Men................$250 Mth
Yard Men....................$250 Mth
Waiters....................... $250 Mth

VELTUI TRANSPORTACIJA 
VALGIS IR KAMBARIS

DIRBTI PRIE STATYBOS 
OFENSYVINŪS BAZĖS

šiaurių Dalyje Kontinento 
Turi Turėti Gimimo Rekordą 

Amerikos Pilietybės Raštus 
Ar Paliūdintą Afklavitą.

Turi Pereiti Sveikatos Egzaminaciją 
Ir Būti Drafto Paliuosuoti. 

Atsiliepkite Dabar.

Olympic Commissary Co.
302 S. Canal St:

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

(Klauskite Mr. Sheahan)

SAVO
ŠTAI PROGA

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

Angliaka-'
prikaišiojama, kad

------------- 1

pelnyti. Tipiškas 
Shenandoah, Pa., 
1929 m. turėjo

Reikia kelt balsą, kad an-' 
gliakasių padėtį plačioji A- 
merikos visuomenė geriau 
suprastų. J. A. Karalius

100% DEFENSE DIRBTUVEI 

Aluminum Furnace Vyrų 
Brass Furnace Vyrų 

Darbininkų 
Shipping Clerks 

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

R. LAVIN & SONS, INC. 
3428 S. KEDZIE AVĖ.

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

KROLI. BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

i

All-around A-l general Mašinistui.Į 
Mokestis pagal jūsų norą. 

Atsišaukite tuojaus sekančiai —

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th Place

DALĮ
DIRBTUVE RANDASI GEROJ 

RESIDENCIJOS VIETOJ

GERA TRANSPORTACIJA

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

HELP KANTE!) — MOTERYS GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

MERGINOMS 
MOTERIMS NAUJI ĮRENGIMAI

Budriko Moderniška Krautuvė

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

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

I

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

. ■ ’/<
Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

PIRKITE KARO BONUS! |

BUDRIKO LETDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

COOPERS
REIKIA

Bačkų Coopers Reikalingi. 
77lĄc į valandą.

Laikas ir pusė virš 40 
Pastovūs Darbai 
48 Vai. Savaitė.

Slack

vai.

REILLY TAR & CHEMICAL 
CORPORATION

2513 So. Damen
Klauskite dėl Tom Sheridan

PATYRUSIŲ
MOULDERIŲ

PRIE

Aluminum
Castings

KARO DARBAI 
PUIKI MOKESTIS

Centrai Pattern
& Foundry Co.

i 3737 S. Sacramento

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų, abelnų dirbtuvės dar
bų. Mes išmokinsime. Patyrimas 
nereikalinga. 75c iki 90c į 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

PIRKITE KARO BONUS!

100% KARO DARBAI
Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir nusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietybes.
THE GERRARD CO., INC.

2915 W. 47th St.

MERGINU — patyrusių prie skū- 
riniu daiktu, puošniu baksukn ir 
knvgu taisymo darbu reikalingos 
prie klijavimo ir išlankstymo pho
to f rėmu ir kitu no vėl ties. Gera 
mokestis. 5 dienos savaitėje.

WEINMAN BROS.. 325 N. AVells 
St.. tel. SUPerior 6076.

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAKHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE, 

KARO DARBŲ NEBUS 
PRIIMTOS.

AUTO MEKANIKŲ 
BRAKE VYRU 

GAZO PARDAVĖJŲ 
ALIEJUOTOJU 

TIRE CHANGERS 
BATTERY VYRU 

ABELNIEMS PATARNAVIMAMS
DARBAI ARTI JŪSŲ NAMŲ 

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

KREIPKITĖS PRIE VEDĖJO 
Savo Apielinkės Krautuvėje

FIRESTONE STORES
226 W. Lake St., Oak Park
6425 W. Cermak Rd., Berwyn 
5650 W. Belmont
1818 E. 71st Street
6000 N. Clark

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

Employment Office 
5219 S. Western Blvd.

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

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Platink įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

4400 W. Madison 
1550 S. Watash
1301 S. Wabash

AR RAŠYKITE J: 26 E. 16th ST.

NORI PIRKTI

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

ANTANAS KUNICKAS 
2134 W. 23rd Place

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

100% DEFENSE DIRBTUVEI
Reikia

MOLDERIŲ IR MOLDERIAMS PAGELBININKŲ
Dirbant Prie Aluminum ir Varo

Pastovūs Darliai — Gera Mokestis — Viršlaikis

Atsišaukite j —

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 WEST DIVISION STREET

PARDAVIMUI

MŪRINIS NAMAS PARSIDUODA — 
štymo apšildomas, penkių pagyve
nimų ir 2-karų garadžius. Viskas 
geram stovyje. Kaina greitam par
davimui tik $11,500. Kreipkitės se
kančiai: 3117 S. UNION AVĖ.

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

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

Kaip tu elgįesl su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Split by PDF Splitter
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* Subscriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
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.Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
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A
Mė-

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

• Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, m 
Under the Act of March 3, 1879.

• t

Didysis invazijos žygis
ŠAUNI PRADŽIA
Seniai laukiamoji valanda atėjo. Sąjungininkų karo 

jėgos įsiveržė Europon ir jau kelinta diena sėkmingai 
daro pirmuosius invazijos žygius. Pirmieji žygiai, kaip 
mes ir spėjome, pradėti didžiojoj saloj — Sicilojoj. In
vazijai vadovauja genialusis generolas Eisenhower. Mū
šiai eina dideli, tačiau sąjungininkai daro pažangą. 
Viskas buvo gerai suplanuota ir karas eina sulyg plano.

Kiek karo jėgų yra vienoj ir kitoj pusėj, tikrų žinių 
nėra. Bet kad sąjungininkų karo vadovybė nerizikavo 
— didelių jėgų sutraukė, matome iš pirmųjų sėkmingų 
žygių Sicilijoj. Naciai, sakoma, siunčia italams pagal
bą, bet jungtinių tautų lakūnai tą pagalbą pristatyti 
stengsis trukdyti./Ir sutrukdys*>
KAS TAI PER KRAŠTAS

Sicilijos sala yra nepaprastai svarbioj strateginėj 
pozicijoj. Reikia spėti, kad ašis ten yra išstačiusi stip
rias fortifikacijas. Manoma, kad ši sala tuoj po per
galės Afrikoj buvo stiprinama atsilaikymui nuo gali
mos sąjungininkų invazijos. Dauguma Sicilijos krantų 
pačios gamtos yra aprūpinta tvirtovėmis — kalnais, 
ypač šiaurinė jos dalis. Bet, nepaisant to, jungtinėms 
tautoms pavyko ten įsiveržti. Ir, suprantama, mūšiai 
ten eis pilnu užsimojimu tol, kol ašies pasipriešinimo 
pajėgumas visai nebus palaužtas, nes be to nebus galimi 
pradėti žygiai pačion Italijon.

Sicilijoj yra keturi milijonai gyventojų. Ji turi 9,936 
kv. mailes, inimant mažesniąsias saleles. Ten yra gar- 

vulkaniškas kalnas Etna, kurs siekia 10,868 pė
dų aukščio. Gyventojai augina daug vynuogių (grapes), 
orandžių, lemenu ir kitokių vaisių. Sąjungininkų ka
riuomenė ten ras gerų kelių.

Salos uostai, kurių yra daug ir gerų, nuo seniau są
jungininkų buvo daužomi. Didžiausias uostas ir mies
tas yra Palermo su 417,000 gyventojų. Tai didysis sa
los biznio ir finansų centras. Kitas didesnis miestas 
ir uostas yra — Catania. Turi 250,000 gyventojų.
GYVENTOJŲ NUOTAIKA

Sicilijos gyventojai, sakoma, yra labiausiai nusista
tę prieš Musolinio fašistiškąjį rėžimą. Seniau pačioj 
Romoj būdavo kalbama, kad Sicilijoj yra tik du fa
šistai — partijos provincijos sekretorius ir guberna- 
toriuS1 ‘

Sicilija yra pagarsėjusi juodrankiška slapta organi
zacija Mafia. Mussolinis dėjo daug pastangų, kad ją 
išnaikinti. Tačiau tai jam nepavykę. Mafistus tik dar 
labiau į požemius fašistai nugrūdę ir ligi pat šiol ji 
tebeveikianti. Tai organizacija, kuri veik šimtmetis kai 
veikia. Jos tinklas platus, darbai baisūs, bet kriminali
niai jos aktai pašalinių žmonių neliečiau

Vietos gyventojai, kurie diktatorinio rėžimo nemėgs
ta, atėjus tinkamam momentui, ne tik kad nesiprie
šins, bet dar pagelbės sąjungininkams, kad tik grei
čiau fašistų nusikratyti. Jie žino, kad jungtinės tau
tos neatėjo jų pavergti, bet išlaisvinti. Tokios nuotai
kos gyventojai sąjungininkų tikslams daug pasitar- 
naus- . i

KARAS UŽSILIEPSNOJA VISA PILNUMA
Iš Churchillio ir Prezidento Roose velto pasakytų kal

bų buvo galima numanyti, kad šią vasarą karas užsi
liepsnos visa pilnuma. Taip ir yra.

Amerikiečiai smarkiai smogia japonams Pacifiko 
fronte. Nespėjo Hitleris įsitempti dar vienam mėgini
mui Sovietų Rusiją sutreškinti ir ją prie atskiros tai
kos privesti, kaip jungtinių tautų karo jėgos pradėjo 
savo didįjį žygį į Skili ją Ašiai, tiesa, tai gal nebuvo 
perdaug didelis supryzas, bet smūgis tikrai didelis, nes, 
norint bent kiek atsilaikyti grieš jungtines tautas iš _

Viduržemių pusės, turės atitraukti jėgų iš Rusijos fron- 
,r - v '■ .‘V**?*?****1® 

Bet, tolimesnėj karo eigoj asis gali tikrų supryzų 
sulaukti. Juk Sicilija nėra vienintelis kelias, kuriuo 
sąjungininkai maršuos Europos pavergtų tautų vaduo
ti. Ir per kitus punktus invazija gali prasidėti. Tuo 
būdu nacių ir fašistų jėgos dar labiau bus išsklaidy
tos ir jos greičiau susmuks, negu kas šiandien sau 
vaizduojasi.

Amerikos visuomenė su didžiausiu pasitikėjimu se
ka pirmuosius invazijos žygitfs. Kaip Tunisijoj ameri
kiečiai kariai šauniai pasirodė mūšių laukuose ir per
galę nulėmė, taip bus Sicilijoj ir visur kitur. Motinos 
ir tėvai, kurių sūnūs šiandien karo laukuose ginklu 
rankose priešą puola, didžiausiu susikaupimu meldžia
si, kad Dievas laimintų jų žygius, kad saugotų ir glo
botų jų brangiausią turtą. Visa Amerika meldžiasi už
juos. Visi, kas tik kuo gali, dideliu ryžtingumu dirba 
ir aukojasi, kad mūsų kariams karo laukuose nieko 
nepritrūktų.

Prezidento laiškas Šventajam Tėvui
Prezidentas Rooseveltas padarė tikrai gražų gestą 

pasiųsdamas Jo Šventenybei Popiežiui Pijui XII už
tikrinimą, kad Vatikano neutralumas nebus pažeistas, 
kad Bažnyčios ir religinės įstaigos, ant kiek tai bus 
galima, bus saugojamos nuo sunaikinimo.

Šis užtikrinimas buvo ^pasiųstas invazijos Sicilijon 
išvakarėse. Prezidentas pabrėžė, kad amerikiečių ar
mija ateina Italijon išvaduoti ją iš fašizmo, išvyti na
cių opresorius, kurie turi prispaudę italų kraštą. Be 
to, prez. Rooseveltas pakartoja savo pagarbą religijai 
ir pažymi, kad kova dėl laisvės religijai yra pagrindi
nis dalykas santarvininkų siekiuose.

“Aš, kaip ir Jūsų šventenybė”, rašo Prezidentas, 
“laukiu tos skaisčios dienos, kuomet Dievo taika su- 
grįš į pasaulį. Mes esame įsitikinę, kad tai įvyks tik 
tuomet, kuomėt blogo jėgos, kurios dabar laiko pa
vergusios didelius Europos ir Azijos plotus, bus vi
sai sunaikintos”.

' 1 ___

* ‘Tą dieną savo energiją mes džiaugsmingai pakreip
sime nuo liūdnų karo pareigų prie vaisingų atstaty
mo tikslų w <

Esame tikri, kad visas katalikiškas pasaulis džiau
giasi šiuo Prezidento Roosevelto gestu, rodančiu, dide
lę pagarbą Katalikų Bažnyčios galvai. Reikšmingas yra 
Prezidento pasisakymas apie išsilgimą Dievo taikos, 
nes kalbėti apie tokią taiką, reikia kalbėti apie teisin
gą ir pastovią taiką. Dievo taika kitokia ir negali būti.

SPAUDOS APŽVALGA |
Svarbios konferencijos

“Garsas” rašo:
“Nežiūrint sunkių laikų, ypatingai susisiekimo at

žvilgiu, netolimoje ateityje įvyks dvi svarbios reikš
mingos konferencijos.

“Trečiadienį, rugpiūčio 11, New Yoraer viešbuty
je, New Yorke, įvyks metinis Amerikos Lietuvių Ku
nigų Vienybės seimelis. Paskutiniais laikais Kunigų 
Vienybė labai daug veikia ne tik Amerikos lietuvių 
katalikų religiniais ir kultūriniais reikalais, bet ir 
Lietuvos, ypatingai dėl karo ir okupacijų nukentė
jusių gelbėjimui ir šelpimui. Kunigų rūpesčiu ir pa
sidarbavimu, gausios aukos plaukia Lietuvos žmo
nių gelbėjimui iš rinkliavų pravedamų lietuvių baž
nyčiose, o ypatingai iš Amerikos vyskupų fondo.

“Kitą svarbią konferenciją šaukia Amerikos Lie
tuvių Taryba. Ji įvyks rugsėjo 2-3 dienomis Pitts- 
burghe. Į šią konferenciją kviečiami organizacijų, 
spaudos, draugijų ir kolonijų atstovai. Svarbiausi 
šios konferencijos klausimai — rėmimas Amerikos 
ir visų demokratijų karo pastangų ir Lietuvos gel
bėjimas. Netrukus A. L. T. vykdomasis komitetas 
plačiau paskelbs konferencijos programą, delegatų 
rinkimo būdus ir kitas smulkmenas.

“Kalbant apie Lietuvos gelbėjimą, pirmoje vietoje 
reikia išgauti Lietuvos priėmimą Jungtinių Tautų 
blokan. Čia priklauso kai kurios už Lietuvą mažės* 
nės šalys, kaip Albanija ir Liuksemburgas. Supran
tama, kad svarbiausia kliūtis, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija nėra Jungtinių Tautų bloke, yra Sovietų 
Rusijos pretenzijos tas šalis pasiglemžti. Visas pa
saulis žino, kaip lietuviai, latviai ir estai kovx>ja su 
naciais okupantais nepaisydami jokių pavojų ir au
kų. Tad laikas joms suteikti Užpelnytą pripažinimą 
ir jų laisvės bei nepriklausomybės užtikrinimą”.

Prie čia suminėtų dviejų konferencijų reikia dar 
ir trečią pridėti. Mūsų žiniomis, rugsėjo mėnesio pra
džioj būsią šaukiama A. L. R. K. Federacijos Tarybos 
suvažiavimas.

SĄJUNGININKAI IŽE NGĖ Į SICILIJĄ

M/LfS A/k BOmBAADMENT 
CUTS COMMUNICATIONi 
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_______ ______ ___________ MALTA MerffterrmtecmSee
Žemėlapis rodo ašies aerodromus Sicilijoje, galimi taikiniai sąjungininkų invazijai 

saloje, ir taip pat matomi galimi keliai inva zijos jėgoms, po to kai jie paliko Š. Afri
kos uostus.

ŽYGIS Į SICILIJĄ

6

Sąjungininkų užpuolimo kariuomenės, a merikiečiai. kanadiečiai ir britai, žengia į 
LCI (Loading Craft Infantry) laivus Š. Afrikos uoste, prieš pradedant plaukti Vi
duržemio jūra užimti Siciliją.

NEPASISEKĖ AŠIAI ORO PUOLIMAS

ašis puolė iš oro. Neseniai Pantelleria salą sąjungininkai paėmė iš Italijos.
a

PASIRUOŠIMAS SICILIJOS INVAZIJAI

Ola matoma kaip buvo ruoštasi invazijai Sicilijon. U. S. amphibious įgulos plaukią 
guminiais laiveliais atgal į LCI tLoading Craft Infantry) laivą laike invazijos pra
tybų palei Afrikos pakrantę. ,
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Antradienis, liepos 13, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

CH1CAGO1E IR APYLINKĖSE
Povakaris Dariaus- 
Girėno garbei

Greitai prabėgo dešimt
metis nuo tos dienos, kada 
Darius ir Girėnas pasiryžo 
nugalėti Atlantą. Kaip Lie
tuvos, taip Amerikos lietu
viai, gyveno laukimo džiaugs 
mu ir gaudė žinias, sekda
mi lakūnų kelionės eigą. Bet 
štai lyg žaibas iš giedro 
dangaus trenkė žinia — Da- 
rius-Girėnas žuvo.

Ne tik tuo kartu tauta 
verkė, liūdėjo, bet ir bėgyje 
dešimtmečio ir per ateinan
čius dešimtmečius jų neuž
mirš.

Ateinantį šeštadienį, lie
pos 17 d. pavakary, jų gar-, 
bei prie paminklo, įvyks di
džiulės iškilmės. Eisenoj da
lyvaus U. S. kariuomenės 
reprezentantai, Dariaus-Gi
rėno legionierių 271 postas, 
jaunieji legijonieriai, Am. 
Raud. Kryžiaus vienetai, bus 
rodomos dvi filmos — lie
tuviška ir angliška. Lietu
viškoje matysime, kaip bu
vo pakrikštytas bombonešis 
“Lituanica’’, angliškoje ma
tysime, kaip Amerika ren
giasi prie šio karo. Taip 
pat bus parduodami karo 
bonai ir ženklai (stamps). 
Visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti 
Turime didžiuotis savo tau
tos didvyriais drąsuoliais ir 
paremti savo šalies — A- 
merikos karo pastangas.

Laisvu tė

12
I 
i

i r

| Rengiasi pagerbti 
klebonų-jubiliaią

Cicero. — Federacijos
skyrius šaukia visų Ciceros 
lietuvių draugijų atstovų 
svarbų susirinkimą liepos 
16 d. į šv. Antano parapijos 
salę.

Ciceriečiai užsimojo pa-. 
gerbti savo mylimą kleboną 
kun. Igną Albavičių, kuris 
šiemet mini 30 metų kuni
gystės sukaktį ir, be to, lie
pos 31 d. yra vardinės. Yra 
rengiamas šiam tikslui šau
nus bankietas, kuris bus sek
madienį, rugpiūčio 1 d. Ne
užmirškime, kad prisirengi
mo susirinkimas bus penk
tadienio vakarą, liepos 16 
d., mokyklos kambary.

A. Valančius

Susirinkimai
Vargdienių Seserų Gil- 

dos svarbus susirinkimas į- 
vyks šį vakarą 7:30 valan
dą, liepos 13 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos kamba
ry. Malonėkite kuo skaitlin
giausiai suvažiuoti ir pasi
tarti svarbiais reikalais.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks
ta liepos 13 d., 8 vai. vak. 
‘“Margučio” redakcijoj. Į šį 
sutrinkimą tamsta, kaipo 
veiklus komiteto narys, bū
tinai turite atsilankyti.

V. Rėkus, komiteto sekr.

Radijo
Šiandien, 7 vai. vakare, 

radijo klausytojai džiaugsis 
girdėdami Onos Skeveriūtės 
gražaus dainavimo ir gra
žių muzikos kūrinių. Pra- 
neškit ir savo craugants, 
kad šiandien Peoples Furni
ture Co. radijo valandos 
nieks nepraleistų neišklau
sęs, nes ji bus.puiki.

CICERO
Cicero Lietu-Cicero.

vių Improvement Politiško 
klubo pusmetinis susirinki
mas bus šiandien, liepos 13 
d., 8 vai. vakare, Liuosybės 
salėj. Visi kviečiami daly
vauti. Susirinkimas svarbus. 
Bus svarstomi svarbesnieji 
klubo reikalai ir numatoma,
kad atsilankys miesto, vai-______________
džios atstovai, kurie mums į SKELBKITES “DRAUGE ’’

praneš įdomių ir naudingų 
dalykų. Be to, įvairios ko
misijos išduos savo rapor
tus. Prašome sugrįžti į klū-' 
bą ir tuos, kurie buvote pa
sitraukę. Klubas yra atga- 
vęs savo turtą, susitvarkęs, 
dabar tik lieka vieningai 
darbuotis visų gerovei. Po 
susirinkimo bus užkandžių 
ir alaus. Kviečia valdyba

i

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Moterų Są-gos 55 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šį vakarą liepos 13 d. Visos . 
narės prašomos būtinai da
lyvauti, kad būtų galima 
bendrai pasitarti bėgamais1 
kuopos reikalais. Po susirin
kimo pažaisime bingo. Ku- j 
rios pasilikusios su mokės- j 
čiais, užsimokėkite.

EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas

EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

fflARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
j MARGUČIO ofiso adresas;
j 6755 S. Western Avė., Chicago, III.

J; __ Telefonas — GROvehill 2242

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEE1.F.V 6103

I

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TEOOST MONUMENT COMPANY

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREE1

> i

i

valanda

Hcar)
k31bė- 

Burke. ’ 
Daven-

♦
REMKITE 

SENĄ..
LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

PIPE FITTINGS, VALVES. MALIAVOS, 
DALIŲ. TANKŲ, ELEKTROS IR HARD-

dėl Veltui Apkainavimo — 
vartokite UNITEN. ši

Kasmet keliauja
Amerikos unguriai kas

met keliauja į Atlantiką pa
dėti kiaušinių pietų Bermu- 
doje.

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQŲOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054

v*

/ z

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Sekmadieniais 5 vai. 
pietų (Chicagos laiku) gir
dima Katalikų Radijo Va
landa (The Catholic 
Praėjusį sekmadienį 
jo prelatas Ambrose 
St. Ambrose College, 
port, Iowa., prezidentas. Jis 
kalbės dar du sekmadienius. 
Kalbų tema — “šventumas 
— pasaulio pašaukimas”.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakų

4805-0? SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4SS2-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

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

U stoties WGES (1390). su Povilu daltimferu.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačio. Šeimos

Bankoeel

i
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST! 

PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS FRODUCTIONS 
Distributors of the famons Montello “Mest Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
t

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —■

Mcmber of the Lithuanian. Chamber of Commcrce

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

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

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOVVN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKĄ 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. jūsų nuosavybę ir Kišenę.
PILNAS PASIRINttlMAS----- ---------------------- ------------- ------
BOILERIŲ PATAISYMUI 
WARE REIKMENŲ.

— Pašaukit
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEN. Ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

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

$1.90 už Galioną — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blėdės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubu ar oro jt- 
rauktnv.it—Insuluoja paipas su šhiotele ar brušiu.

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

Dėt Insulaeijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

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

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

P. J. RIDIKAS
9354 SO. HALSTED STREET TI® W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VEST 23 rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 49M

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIJFORNTA AVE. Phone LAFAYETTE 3573
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H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H33N0IS

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

Roselandietis lietuvis leitenantas

r
Jo tėvai gyvena 10810 

Edbrooke avė., Chicago, III. 
Roselande.

John Barisas yra second 
lieutenant in the infantry ir 
randasi Arkansas valstybė
lė

Lt. John Barisas
?Lt. John Barisas gimė 

1917 metais, lapkričio 11 
dieną, Chicagoje, III. Baigė 
Visų šventų lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą ir 
Fenger Irgh school. Prieš iš
vykstant į Dėdės Šamo ar
miją dirbo Ccmmonwealth 
Edison Co.

Lt. John Barisas į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, rugsėjo 4 die- 
ną- av. g

RACIONAVIMO 
KALENDORIUS
—

Liepos 11 d. — Įsigaliojo 
raudonos S stampos.

Liepos 21 d. — Paskutinė 
diena naudoti gazolino štam
pas No. 6, “A” knygelėse, ir 
stamp No. 21, kuri gera vie
nam svarui kavos.

Liepos 31 d. — Baigiasi 
data dėl P, Q, R ir S serijos 
raudonųjų štampų.

Rugpiučio 7 d. — Baigiasi 
data dėl N, P ir Q serijos 
mėlynųjų štampų.

Rugpjūčio 15 d. — Pasku
tinė galiojanti data dėl 
stamp No. 13, gera penkiems 
svarams cukraus.

Rugpjūčio 31 d. — Pasku
tinė diena trečiam periodi
niam keleivinių automobilių 
padangų patikrinimui, korių 
savininkai turi “C” kortelę.

Rugsėjo 30 d. 
nė diena antram periodi
niam keleivinių automobilių 
padangų patikrinimui, kurių 
savininkai turi v A” kortelę 
ir taip pat dėl motocaldių; 
paskutinė diena naudoti ku
ro aliejaus coupon No. 5; | 
baigiasi dėl trečio ketvirčio 
“T” knygelės data. į oro bazė Tunisijoje, liepos

Spalių 31 d. — Paskutinė 10 d- — Lt- Robert Emile 
diena naudoti štampas No. Armstrong, _ 24 metų am- 
15 ir 16, geros 10 svarų cuk- žiaus, Knoxville, Ten., Spit- 
raus kenavimui; baigiasi da- fire pilotas, kovojo ore su 
ta dėl stamp No. 18, gera Junkers—88. Jis numušė 
vienai porai batų; paskutinė priešo lėktuvą.
diena trečiam periodiniam Ut. Robert E. Armstrong 
keleivinių automobilių pa- iššoko su parašiutu iš lėk- 
dangų patikrinimui, kurių tuvo 35,000 pėdų aukštumo- 
savininkai turi “B” kortelę. Je- Jis 10.000 pėdų krito su

Sausio 4 dieną — Baigiasi uždarytu parašiutu. Kai bu- 
data dėl pirmojo periodo vo 25,000 pėdų nuo žemės, 
aliejaus kuponai.

i

PIRMIEJI ĮŽENGE Į SICILIJĄ

“Draugas" Acme photo

Šis paveikslas rodo Amerikos parašiutistų jausmus lėktuve, skrendant pakelyje

X Prof. K. Pakštui pra
važiuojant pro Chicagą į 
Carleton, Minn., kolegiją 
profesoriauti, ALT ir LTT 
nariai čikagiečiai sušaukė 
bendrą susirinkimą, kad pa- 
siinformuoti aktualiais die
nos klausimais.

Valgiai pakeičia vištą 
spalvą

Statė College, Pa. — Gal 
būt tik leopardas negali sa
vo spalvos pakeisti, bet viš
tos gali pakeisti savo spalvą 
ir tai nauja dieta.

Šis dalykas buvo patirtas 
nesenai Pennsylvania val
stybės kolegijoje, kur augi
namos vištos ir kalakutai. 
Buvo vištos maitinamos tam 
tikrais nustatytais valgiais 
ir tamsi spalva pasireiškė į 
baltą spalvą. Apie tai pra
neša Dr. R. V. Boucher,

>
žemdirbystės ir biologijos 
profesorius.

I

I

Jaunuoliai išvyko į 
farmą kempes

Chicago, Iii. — Pereitą 
sekmadienį 235 Chicagos 
jaunuoliai išvyko pagelbėti
ūkio darbuose į dvi farmas. i

Katalikų jaunimo organi
zacija veda kempę prie 
ir Cottage Grove avė.

f--------------------
ŽUVĘ KARO 
LAUKE

183

Areštavo vyrą
South Chicago policija pe

reitą sekmadienį areštavo 
50 metų amžiaus vyrą, ku
ris sumušė su plaktuku sa
vo žmoną. 42 metų amžiaus.

*■-----------------------------------------------------------J

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepas 11 

.dieną paskelbė 123 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie žuvo 
Aleutian Europos, Vidurio 
Rytų, Š. Afrikos, Pacifiko 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių frontuose. Septyni žu
vusiųjų skaičiuje yra iš Chi- 
cagos ir jos apylinkės.

I

dirbtuves

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAM AS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. 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.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

& . . . . ' =
TN JC TJ R T? Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

APROKAVTMAS 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 ryto iki 5:30 valandos popiet

~ - --------------------

X Ked. Ignas Sakalas va
kar pradėjo dviejų savaičių 
užpelnytas atostogas. Be
rods, abu su žmona išvyko 
į Cleveland, Ohio, sidabri
nėms vedybų sukaktuvėms 
švęsti. 1918 m. birželio 17 
d. Ignas ir Sofija Sakalai 

.šeimos židinį sukūrė Cleve- 
. 'landė.
1 

_ Paskuti- Siciliją. Vyrai nekalbūs, ramiai sėdi ar bando prisnusti. Iš kairės į dešinę: Pvts. Wal-
* • « • « • mm -w—• • ■» r • ______ __ _____ .1 A T"X *ter- P. Leginski, Chicago, ir Tony Ferrari, gomerville, Mass., ir Corp. Bemard A. Dris- 

coll, Gary, Ind. ■ .

ir Junkers lėktuvo 
kurio lėktuvą jis 
Tai buvo ketvirtas 
lėktuvas, kurį minimas ame
rikietis pilotas sunaikino.

Lt. Armstrong kitą dieną 
grįžo į savo sąuadroną.

pilotas, 
numušė. 
Junkers

Pirmieji nusileido 
Sicilijos saloje

Corp. Bernard A. DriscalĮ 
21 metų amžiaus, iš Gary, 

I ir Walter Leginski, iš Chi- 
cagos, buvo p'.rmieji ameri
kiečiai, kurie parašiutais 
nusileido Sicilijos žemėje, 
kai pereitą penktadienį 
Jungtinės Tautos ėmė ata
kuoti Italijos salą.

X Kun. Petras Malinaus
kas šiomis dienomis darbuo
jasi Aušros Vartų parapi
joj. Pavaduoja rekolekcijo
se esant kun. M. Jodką. Kun. 
Malinauskas yra Marijonų 
Kunigų Seminarijos profe
sorius.

I

----------- -
Dovana valstybei

La Šalie, 111. — Guberna
torius Dwight H. Green, pe
reitą sekmadienį, Illinois 
valstybės naudai priėmė do
vaną 550 akerių parką, tarp 
Otawa ir La Šalie. Aukoto
jai yra Frederick M. Blow, 
Los Angeles; Mrs. Wayne 
Chatfield-Taylor Washing- 
ton, ir Lt. Richard Blow, 
navy.

Apiplėšė gydytoją
Chicago, IH.

X Longinas Labanauskas, 
prieš šešerius metus dirbęs 
mūsų dienraščio administra
cijoj, vėl sugrįžo pas mus. 
Jis šiuo tarpu mums pade
da dirbti redakcijos dar
bus.

X Phil Klikūnas, dar nė
ra leitenantu, kaip aną die
ną buvo pranešta, bet tebe- 
sirengia aviacijos techniš
kiems darbams. Jis keletą 
metų yra dirbęs mūsų dien
raščio administracijoj.

X Petras Tumasonis, se
niausias lietuvių laikrašti
ninkas ir per 27 metus iš
dirbęs “Draugo” redakcijoj, 
išvyko į Wisconsino steitą 
ir apsigyveno ūkyje.

X Bridgeporte Lietuvių 
Auditorijoj nuo seniai vei
kia Raud. Kryžiaus lietuvių 
vienetas. Apie tai daugelis 
žino. Bet mažai kam žino
ma, kad nemažas Bridgepor- 
to lietuvių moterų būrelis 
darbuojasi ir Fellowship 
House, 831 West 33rd PI. 
Ypatingai čia daug veikia 
Zizienė, Cibulskienė ir kitos. 
Darbas eina pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais.

jis patraukė parašiuto vir
vutę ir liko išgelbėtas. Jis 
taip darė todėl, kad išveng
ti mirties, skystame ore.

Armstrong kovojo su Jun
kers 35,000 pėdų aukštumo
je virš šiaurės Afrikos. Pir
moje atakoje neveikė jo kai
rioji patranka. Jis praskri
do arti prie Junkers su ma
chine gims. Junkers kulka 
palietė Armstrong viršų, iš
mušė jo oro maska, palietė 
galvą ir sugadino lėktuvą. 
Armstrong iššoko.

Jis matė kaip du Junkers 
įgulos nariai iššoko. Atrodo, 
jog trečias žuvo.

Armstrong nusileido į ba
lą. Jis tris mailes keliavo 
iki vieškelio ir inžineriai jį 
nugabeno į ligoninę. Arm
strong buvo nugabentas į 
tą pačią ligoninę, kur buvo
---------------------------------------------- :---------------

l
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Pereitą 
sekmadienį buvo apiplėštas 
gydytojas ir jo draugas, kai 
jie sustojo prie gydytojo na
mų, 1801 W. Jackson blvd. 
Jie pranešė Warren avė. po
licijai. jog iš jų atėmė $436 
ir už $375 brangenybių.

Rastas lavonas
Chicago, III. — Anksti pe

reitą sekmadienį rastas 25 
metų amžiaus vyro lavonas 
prie 47th str. ir Wabash avė. 

i Jo krūtinė buvo subadyta.
I ——
Gražus būrys

j Nors ir lynojo pereitą sek
madienį, bet Visų šventų lie
tuvių parapijos piknikas 
įvyko. Po pietų nustojus ly
ti; susirinko gražus būrys 
parapijiečių ir svečių iš ki
tų kolonijų, žmonės savo at
silankymu parėmė parapijos 
reikalus. i

PereitąIII.
anksti rytą, j 
viešbutį atėjo 
įsakė viešbučio 

Ramona Hanna,

Chicago, 
pirmadienį, 
Blackstone 
banditas ir 
kasininkei
17 metų amžiaus, kad ji ati
duotų viešbučio pinigus. Ji 
šaltai ir stačiai pažiūrėjo 
banditui į akis ir atsisakė 
klausyti jo įsakymo.
Raktą įmetė į savo batelius

Jauna mergaitė greitai 
pasiekė pinigų dėžę, ją už
rakino ir raktą įdėjo į savo 
batus. Banditas grasino ją 
nušauti, bet ji šaltai laikės, 
nežiūrint jog jis turėjo gink
lą.

Atvyko be ginklo namų 
detektyvas. Banditas bandė 
jį įstumti į kasos budelę ir 
gauti pinigų. Detektyvas nu
bėgo pasiimti ginklo.

I

Banditas pabėgo
Tada banditas, vyras apie 

25 metų amžiaus, retais 
ūsais, išbėgo pro duris. De
tektyvas grįžo str ginklu ir 
išbėgo pro viešbučio duris į 
7th str., ir tiesiai įbėgo į po
licijos rankas, policiją de
tektyvą beveik per klaidą 
palaikė pabėgusiu.

Policija ieškojo netoli gat
vių užkampiuose, bet plėši
ko nesurado.

Miss Hanna yra baigusi 
high school ir ji pareiškė 
policijai, jog ji nenusigando 

i bandito, nes ji tikėjos, kad 
kas nors pirmiau įvyks, ne
gu banditas įvykdys biaurų 
žygį. Kasoje buvo apie 1,000 
dolerių.

SKELBKITES “DRAUGE ’

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

X Liepos 17 d. vakare, 
prie Dariaus-Girėno pamin
klo, bus rodomos dvi filmos: 
lietuviškoje matysime, kaip 
buvo pakrikštytas bombo
nešis Lituanica; angliškoje 
gi filmoje matysime, kaip 
Amerika rengėsi prie dabar
tinio karo.

Paslydo lėktuvas
B—26 armijos bombone

šis, dviejų motorų, pereitą 
sekmadienį, 9:20 prieš pie
tus, nusileido ant šlap o lau
ko prie 61st str. ir Centrai 
avė. Lėktuvas paslydo ir 
pramušė armijos areodromo 
tvorą. Nei pilotas, nei įgula 
nebuvo sužeista.

I

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
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Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki«Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur II 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 |,

f.

2 svarą kūdikis
Seattle. — Prieš 15 dienų 

gimė dviejų svarų ir 2 un
cijų "mergytė. Ji gimė prieš 
mėnesį anksčiau. Gydytojas 
pareiškė pereitą sekmadienį, 
jog yra vilties, kad ji gy
vens.

X Pranas ir Emilija Mas- 
kolaičiai, gyveną Marąuette 
Park, neseniai buvo susi
kvietę būrelį svečių į savo 
gražų namą. Mat, norėta pa
sidžiaugti, kad, nugalėjus 
sunkią ligą, Pranas vėl grį
žo prie savo pareigų. Sudė
ta jam daug linkėjimų, taip 
pat sveikinta ir Emilija jos 
vardadienio proga. Masko- 
laičiai yra žinomi veikėjai 
įvairiose mūs organizacijo
se.

Platinkite “Draugą”, PIRKITE KARO BONUS!
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