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Italai kareiviai neklauso Įsakymų
Badoglio pakeitė militarinį vadą Milane

BERNAS, liepos 30. — Pranešimais iš Italijos, italai 
kareiviai atsisakę klausyti įsakymo šauti į savo tautie
čius, kurių tūkstantinės minios maršavo gatvėmis reika
laudami taikos. Italijos Premjeras Pietro Badoglio atleido 
Milano militarinį vadą, 
nerolą Canale, ir įsakė 
nerolui Victor Ruggero 
imti jo vietą.

Maršalas Badoglio naudo 
jo šitokią ir kitas priemo
nes bandydamas numalšinti 
žmonių nerimavimą ir už
gniaužti skleidimą žinių 
apie taikos pasiūlymą, kurį 
Generolas Eisenhower va
kar įteikė Italijai. Nežiū
rint visų jo pastangų, italai 
vis tebekalba apie paliaubą.

Pranešimais iš Chiasso, 
kareiviai bandė italus nuo 
gatvių suvaryti į namus pa
leisdami sireną, kuri duoda 
signalą sąjungininkų lėktu
vų atakos. Daug tūkstančių 
Italijos gyventojų girdėjo 
Gen. Eisenhower pasiūlymą 
per radio, ir kelias valandas

po jo kalbos Italijos gatvė
se buvo dalinama mimeo- 
grafuoti lapeliai pakartoją 
sąjungininkų taikos planą. 
Italijos laikraščiams buvo 
uždrausta tą planą spaus
dinti.

Keleiviai iš Romos, Mila
no, Genos ir kitų didelių 
Italijos miestų praneša, kad 
Eisenhower taikos planas 
yra visur Italijoj diskusuo- 
jamas. Italų tauta, pasak 
pranešimų, vis daugiau su
sirūpina, kad Badoglio iki 
šiol nėra prašęs taikos.

Šveicarijos ir italų užsie
nių reikalų ministerio pra
nešimais, dauguma Italijos 
gyventojų labai nori Italijos 
atstatymą ant demokratinių 
pagrindų.

GalU. S. kai o laivas bombarduoja Kiška, paskutinę japonų bazę Aleutian salose, 
tai yra pasiruošimas išlaipinti kariuomenę.

BOMBARDUOJA KIŠKA {Liepia neduoti Duče prieglaudos
Nemano, kad kas duotų fašistams vietą

WASHINGTON, liepos 30.1 -------------------------------------
- Prezidentas Rooseveltas ||a|g| Įorejyjai l(OVOja 
šiandien pareiškė spaudos. 
konferencijai, kad jam ne
daro skirtumo su kuo sąjun jMADRIDAS, liepos 30.— 
gininkai Italijoj tarsis tai-, žiniomis iš 
kos reikalu, bet tik ne 
fašistų partijos nariu.

Formaliam pareis k i m e. 
Prezidentas paminėjo gan
dus, būk Mussolini ir jo šai- 
ka bandysią rasti prieglau
dą neutralėj valstybėj. Jis 
sakė sunku tikėti, kad kuri 
norint neutrali valstybė 
duotų jiems prieglaudą, ir 
pareiškė Amerikos pageida
vimą, kad nė viena neduotų 
apsaugą ar prieglaudą to
kiems žmonėms.

prieš nacius Italijoj

I

Britu kabineto posėdis 
įvyko nakties metu

LONDONAS, liepos 30.— 
Anglijos karo kabinetas su
sirinko nepaprastam posė
džiui 1:30 valandą šį rytą. 
Nebuvo paskelbta kuriam 
tikslui posėdis įvyko, bet 
manoma, kad tai buvo pasi
tarimui apie Italijai pasiū
lytą taiką, arba nustatymui 
termino laukimui atsakymo 
iš maršalo Pietro Badoglio.

Jeigu susirinkime nebuvo 
diskusuojama formalus Ita
lijos atsiliepimas į sąjungi
ninkų pasiūlijimą, manoma 
galėjo būti kalbama apie 
italų atsakymą per trečią 
kurią valstybę ar asmenį. 
Posėdis užsitęsė dvi valan
das.

Anglijos karo laivai! 
bombarduoja Italiją

NEW YORKAS, liepos 30. į 

—Britų radio šiandien pra-i 
nešė, kad Anglijos krūze- 
riai ir destrojeriai vakar 
bombardavo Italiją. Tai an- 

l tras kartas anglų karo lai
vai apšaudo pačią Italiją.

Pralaužė ašies linijas Sicilijoj
Smarkiai puolami, pradeda trauktis
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 30. 

—Šios dienos pranešimu, Kanados ir Amerikos kariuo
menės varosi giliau tose priešo Mt. Etna linijos vietose, 
kurias jiems pasisekė pralaužti. Amerikos septintoji ar
mija jau pražygiavo pro 
Nicosia, ir veržiasi į nacių 
linijos pralaužimą.

Komunikate sakoma ka
nadiečiai vis toliau prasi
muša, nežiūrint stiprios 
priešo opozicijos. Jiems už
ėmus Agira, Mt. Etna lini
jos centrą, kanadiečiai žy
giavo Regalbuto link, kur 
juos laukė kitas didelis mū
šis.

Greitas amerikiečių puoli
mas pavarė vokiečius apie 
20 mylių į dvi dienas ir na
ciams prie Catania gręsė 
apsupimas arba pasitrauki
mas į Messina.

Britų radio pranešimu

amerikiečiai jau dabar puo
la priešo apsaugos linijas 
ties San Stefano. Anglų la
kūnai sako vokiečki ati
traukia savo 15-tą mechani
zuotą diviziją, kuri iki šiol 
kovojo prieš amerikiečius.

Sąjungininkų lėktuvai pa
kartotinai puolė uostus Mes 
sina ir Milazzo, Sicilijoj, ir 
bombavo aerodromus prie 
Romos ir Napolio, Italijoj. 
Anglų karo laivai bombar
davo ir apgadino geležinke
lį Crotone apylinkėj. Sąjun
gininkų torpediniai laivai 
nuskandino priešo transpor
to laivą ir padegė du jo ka- 

: ro laivus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
I

Tankams sustojus 
raiteliai puola Orei

MASKVA, liepos 30. — 
Vokiečiai vakar Orei fronte 
pristatė naujus rezervus iš 
Prancūzijos ir Vokietijos, 
bet negalėjo sulaikyti rusų 
spaudimą.

Rusų pranešimu, kuomet 
didieji lietūs pavertė laukus 
į pelkes, ir tos aplinkybės 

Į sulaikė rusų tankų ir pėsti-
Kadangi kabineto nariai ninku puolimą, sovietai siun 

buvo telefonu sušaukti nak- tė savo kavaleriją pulti na- 
ties metu, manoma posėdžio cių pozicijas. Naciai bėgda- 
priežastis buvusi labai svar- mi nuo jų tų raitųjų puoli- 
bi. Galėjo būti, kad viena 
Balkano valstybių norėjo 
susisiekti su anglais taikos 
reikalu, tačiau spėjama, kad 
tos valstybės lauksiančios 
Italijos reikalo išrišimo.

DeGaulIe nesutinka su 
Giraud dėl kariuomenių

ALDŽYRAS, liepos 30. — 
Prancūzijos tautinio išlais
vinimo komiteto susirinki
me, Generolai Giraud ir De 
Gaulle susikirto diskusucda- 
mi jų vadovaujamų kariuo
menių sujungimą. Didžiuma 
komiteto narių sako tas rei
kalas turi dabar būti išriš
tas, nes būtų pavojinga jei
gu dvi atskiros prancūzų 
kariuomenės išliptų Prancū
zijoj.

į 
mo paliko daug ginklų. Bu
vo užmušta 600 nacių.

Anot rusų, vakar dieną 
buvo užmušta 3,000 vokie-1 
čių ir sovietai užėmė dar 40 
kaimų Orei apylinkėj. Vo
kiečiai kontratakavo rusus 
į rytus nuo Orei, bet rusai 
sakė jie tuos nacių puolimus 
atmušę ir patys žygiavę 
pirmyn.

Belgorod apylinkėj, 165 
mylių j pietus, nišų prane
šimas sako sovietai ir vėl 
pradėjo ofensyvą ir atsiėmė 
dar vieną kaimą. Prie Bel- 
gorodo buvo įvykęs didelis 
susiremimas, bet vokiečiai 
po kiek laiko pasitraukę, 
v Berlyno radio pranešimu, 
pripažįstama, kad vokiečiai 
Orele turėję visą dieną va
kar gintis. Jie teigia ta
čiau, kad visi rusų puolimai naikinę 186 rusų tankus.

IŠ ITALIJOS. — Italijos 
vyriausybė tariasi apie są
jungininkę paliūlytą taikos 
planą. Badoglio neva labai 
norįs priimti Eisenhower 
planą. Nacių kariuomenė vis 
dar keliama į šiaurinę Ita
liją.

IŠ MASKVOS. — Rusų 
kariuomenių daliniai ir vėl 
pradėjo smarkiai pulti nacių 
linijas prie Orei.

IŠ LONDONO. — Britai 
ir sovietai sutinka su Pre
zidento Roosevelto pareiški
mu neutralioms valstybėms 
nepriimti fašistų bėgančių 
iš savo kraštų.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivyno sekretorius Frank 
Knox pranešė Amerika ruo
šiantis dideliems puolimams 
ant japonų, ne būtinai tik 
vieną salą po kitos, kaip iki 
šiol.

I

I

žarnomis iš Romos, nauji 
su mūšiai įvykę tarp Italijos 

ir Vokietijos kareivių šiau
rinėj Italijoj, naciams norint 
okupuoti Istrijos pusiausalį 
ir visą Udino apylinkę, nuo 
Trieste įlankos iki Austri
jos sienų.

Pirmieji raportai esą 
trumpi, bet pasako, kad kiti 
italai kareiviai priešinasi 
vokiečių kariuomenei, ma
tomai nujausdami netolimą 
Italijos susitaikymą 
jungininkais.

Italų kariuomenės 
tinusios prie Milano 
logna galėtų kelti smarkią 
opoziciją nacių kariuomenei 
bandančiai užimti Po slėnį.

su są-

įsitvir- 
ir Bo-

Prezidentas dar pridėjo 
ir tai, kad ateis ir ta diena, 
kuomet Hitleris ir Tojo ir; 
jų šaikos bandys išbėgti iš 
savo kraštų.

2000 tonų bombų ant 
Hamburą griuvėsių

LONDONAS, liepos 30.— 
Anglų bomberiai anksti šį 
rytą numetė 2,000 tonų bom 
bų ant apgriauto Hamburgo 
miesto. Tai septinta didelė 
ataka ant to Vokietijos mie
sto nuo praeito šeštadienio.

Vakar dieną Amerikos 
bomberiai atakavo nacių 
submarinų bazes Kiele, ir 
HeinkeI lėktuvų dirbtuvę 
Warnemunde, abu šiaurinėj 
Vokietijoj. Jų atakos, drau
ge su anglų atnaujinta ata
ka ant Hamburge, nurodo 
kaip sąjungininkai mano su
klupdyti vokiečių karinę in
dustriją.

Amerikos lėktuvams ne
spėjus grįžti iš atakų ant 
Kiel ir Warnemunde, anglų 
lėktuvai pakilo ir skrido 
dar kartą bombuoti Ham
burgą, Vokietijos didžiau
sio uosto miestą, kuris da
bar kuone visai sugriautas 
ir paskendęs liepsnose ir 
dūmuose.

mažiau-

keturias
bombe-

Himmleris Hamburge
NEW YORKAS, liepos 30. 

—Maskvos radio pranešė, 
kad Heinrich Himmler, na-, 
cių policijos vyriausias va
das, atvykęs Hamburgo 
miestan pasižiūrėti kas ten 
dedasi, kadangi po nesenai 
įvykusių sąjungininkų ata
kų ant to miesto gyventojai 
ruošę demonstracijas reika
laudami taikos.

Pranešimas, kurį Maskva 
sakosi gavusi iš Stokholmo, 
sakė gyventojai reikalavo 
tuojau nutraukti karą ir 
akciją prieš Hitlerį.

Anot to pranešimo, mies
to autoritetai nežinoję kaip 
elgtis tokioj padėty, ir dau
gelis jų jau apleido’ Ham
burgą.

Arkivysk. Spellman 
aplankė Gvinėją

LONDONAS, liepos 30.— 
Brazzaville radio šiandien 
pranešė, kad New Yorko 
Arkivyskupas Francis J. 
Spellman išvykęs iš to mie
sto trumpam vizitui pran
cūzų Gvinėjai, 
Afrikos krašte, 
žęs Amerikon.

Tai pirmas

vakariniam 
Iš ten grį-

pranešimas 
apie Arkivyskupą po to. 
kaip jis staiga išvažiavo iš 
Pretorijos, pietų Afrikos 
praeitą antradienį.

Mirė eks-prezidentas
NEW YORKAS, liepos 30. 

—Guatemalos radio prane
šimu, Asuncton mieste mirė 
Dr. Pedro Peną, buvęs Pa- 

su-buvo atmušti, ir kad jie su- ragvajaus prezidentas, 
laukęs 80 metų amžiaus.

I Į
Prezidento 6 punktų 
planas karo veteranam

WASHINGTON, liepos 30.
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien viešai paskelbė sa
vo šešių punktų planą de
mobilizacijai karinome nes 
po karo, ir persitvarkymo 
periodui. Tarpe kitko, tas 
planas numato grįžtantiems 
kareiviams trijų mėnesių 
furlogą mokant jiems pa
grindinę algą, bet nedaugiau 
$100 mėnesiui, ir šeimos 
priedų.

Raportas prie plano pab
rėžė reikalingumą greitai 
paversti karo industriją ci- 
viliniems tikslams, tuo pa
čiu kartu duodant visiems 
darbo. Raporte sakoma dau
giausiai darbų turės paeiti 
iš privatinės industrijos, 
vyriausybei, kur reikiant, 
padedant.
1. Trijų mėnesių furlogas 
pagrindine alga, bet nedau
giau kaip $100 mėnesiui, ir 
šeimos priedų.

2. Po tų trijų mėnesių be
darbės apdrauda, jeigu ji 
būtų reikalinga, 26 savai
tėm tiem, kurie užsiregis
truos su U. S. Employment 
Service.

3. Specialė pagalba ir pa
tarimai apie persitvarkymą.

4. Specialės sąlygos tiems, 
kurie norėtų tolia'u tęsti per 
trauktą mokslą arba speci
alius kursus, apmokant mok 
slo ir dalį pragyvenimo iš
laidų.

5. Kreditas veteranams 
ant senatvės ir įpėdinių ap- 
draudą, priklausant kaip il
gai jie tarnavo kariuome
nėj.

6. Progos tinkantiems ve
teranams dirbti ūkių dar
bus. Bendrai, negalima ant 
ūkių sukrauti bedarbius, 
nes ta problema yra dides
nė negu vien tik ūkio.

Kareiviai vis artinasi 
prie japonų Mindoje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietų Pacifike, liepos 
30.—Gen. MacArthur šian
dien pareiškė pasitenkinimą 
amerikiečių kareivių pro
gresu prie japonų laikomo 

iMunda aerodromo. Anot jo, 
: nepersto j ančios lėktuvų ir 
karo laivų atakos ant Mun- 

(dos apylinkės sumažino ja
ponų reikmenis iki 
šio punkto.

Per praėjusias 
savaites Amerikos
riai numetė maždaug 700 
tonų bombų ant japonų po
zicijų Mundoje, o Amerikos 
karo laivai apšaudė tas po
zicijas su maždaug 400 tonų 
šovinių. Jau trys savaitės 
kaip japonų laivai negali 
pristatyti savo garnizonams 
reikalingos amunicijos ir 
reikmenų.

. Amerikiečiai vakar sunai
kino keturiolika japonų kul
kosvaidžių lizdų prie Mun- 
dos. Kadangi jie randasi 
labai arti priešo linijų, są
jungininkų lėktuvai negali 
rizikuoti bombavimo. Ne
matyti, kad japonai dar 
trauktųsi atgal, kaip jie da
rė Guadalcanal.

Didieji bomberiai per 17 
minučių numetė 94 tonus 
bombų ant japonų bazės 
Salamaua.

Japonų kariuomenė Bai- 
rokoje, į šiaurę nuo Munda, 
negali pasijudinti iš vietos 
dėl amerikiečių, kurie išlipo 
Rice Anchorage prieplau
koje. Nors japonai dar lai
ko kelias vietas pakraščiuo
se, bet jų negali naudoti 
dėlto, kad amerikiečių arti 
lerija ant Rendova salos jar 
apšaudo.

v •

i
Mirė vyskupas Dinand

WESTON, Mass., liepos 
30.—Vakar Weston kolegi
joj mirė Jėzuitas Joseph 
Nicholas Dinand, 74 m. am
žiaus. Jis buvo Selinus titu- 
larinis Vyskupas ir dviem 
atvejais Šv. Kryžiaus kole
gijos prezidentas.

ORAS
Nebus didelės atmainos.
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Keturių dienų atostogos
Potvynio žymės. — Jūreivis giria Chicago. — Kaip 
atrodo St. Louis miestas. — Gražiausia Amerikoj 
bažnyčia.

Rašo Kazys
VAKARIENE

Sugriebėm po “spring chi- 
ckiną”. Vieta švari, valgo
majam, į kurią tik šalį ne
pažiūrėsi, visur save pama
tai. Atrodo, kad vieta labai 
didelė ir publikos da.ug dau
giau, negu, ištikrųjų, jos ten> 
buvo. Skaniai pasivalgę trau 
kiame į “Balalaiką”.

Vieta tikrai žavinga, me
džių, tarsi miške. Čia pat 
pro šalį teka upė. Valandė
lę susėdę tėmijam, kaip pu
blika pamažu renkasi į ope
rą. 15,000 sėdynių sparčiai 
pildosi klausytojais. Daug 
uniformose karių ir jūrei
vių. Einam į pažymėtą vie
tą, pradeda temt’, danguj 
dyksta viena po kitos sidab
rinės žvaigždutės. Sutemo.

Pasigirsta orkestro over- į 
ture, seka daina ir praside
da 1-as aktas. Petrograde 
1914 m. Vaidinimas gyvas, į 
imponuojantis, vietomis pa-Į 
margintas rusišku jumoru.!

Antro akto scena: karo 
apkasai apkloti sniegu kur 
tai rytų Galicijoj. Naktis. 
Pasigirsta “Come the Holy 
Night of Christmas, come”.! 
Ši scena buvo viena gra
žiausių. Publika tarsi suak
menėjo, taip tylu, rodos, gir
di krūtinėj, širdies plakimą.

Scena: Petrogradas, rusų j 
aristokratų linksmas gyve-1 
nimas ir nepaisymas ryto-'

jaus. Pradžia revoliucijos.
Trečias aktas; rusai pa

bėgėliai buvę prie caro val
dininkai, generolai, dabar 
durių sargai ir viešbučių 
patarnautojai' Paryžiuj gy
vena praeities atminimais ir 
mėgina sukelti linksmą ū- 
pą, bet pergyventos ttagiš- 
kos valandos užtemdo gra
žią nuotaiką.

Vadovaujančias roles vai
dina Peter Karigin, prie ca
ro buvęs kazokų vadas, da
bar restorane svečių priė
mėjas ir Lydi ja, jo meilužė, 
duktė prof. Marakovo, revo
liucionierių vado. Lydi ja ap
kaltina Petrą, būk jis klas
tingai išdavęs jos tėvą ir 
pareiškia., jog ji nenorinti 
daugiau jo matyti nei susi
tikti.

"DRAUGAS ACME PHOTO

New York World Telegram atspausdino vieną iš kelių 
fotografijų John Durffe, 0WI’s pasakišką (nebūtą) A- 
merikos komentatorių, kurio darbas buvo nutrauktas dėl 
užsipuldinėjimų pranešimuose.

MAŽAS ŽMOGUS, KURIO NĖRA
t ! jo lyti. Manėm, kad ir' pik- ATGAL Į CHICAGĄ 

niką lietus sutrukdys, bet 
po pietų prasiblaivė ir vai
kučiai turėjo “good time”.

Vėliau nuvykom ir mudu 
su klebonu į Jono parką 
(John’s Park). Parka3 gra
žus, labai daug gėlių ir ne 
bile kokių, bet kvepiančių, 
kas labai yra retenyoe. Kle
bonas, padaręs keletą nuo
traukų, pasakė vaikučiams 
“good bye” ir lydimi galy
bės uodų (mat buvo tik po< 
lietaus), traukėme atgal į | 
namus. - i

Paviešėjęs keletą dienų 
po Šv. Liudviko miestą, stip 
riai paspaudęs gerb. klebo
nui dešinę, palinkėjęs viso

,labo ir iki pasimatymo su
grįžom į Chicagą. Kazys

ŽMOGŽUDYSTES AUKA
Mrs. Orą E. Murruy, 42 

metų, buvo žiauriai sumuš-

EXTRA! EXTRA!

ta. Jos lavonas rastas Los 
Angeles, Calif., goifo aikš
tėje.

i

Petras neturi progos įro
dyti savo nekaltybės, nes 
revoliucijos banga išblaško 
juos po įvairius pasaulio 
kraštus.

ARTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

0
4

I TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

Permalnvtas 
vardas tr 
adresas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

sako nuo savo užimamos ką, kol suradę autobusą su- 
vietos ir jau artinasi prie 
durų, bet sulaikytas drau
gų, senu rusų papročiu, ir 
jis dar kartą pažiūri į veid
rodį, kuriame pamato savo 
mylimą Lydi ją, kuri •buvc 
pasislėpus. Petras sujaudin 
tas ištiesia į ją rankas, ji 
tuomi momentu puola į jo 
glėbį ir daina abu užbaigia 
“Balalaiką”.
ATGAL Į

Vargais 
skverbėm
nią į gatvę, kur laukė ke
lios dešimtys busų, bet nei 
nemėginom prie jų grūstis, i 

i Ėjom keletą' blokų per par- i 
• ■■■■!■■ II ■■ ■ | II,, , , . ,

i

E. ST. LOUIS

grįžom j namus kupini 
žiu įspūdžių.
PIKNIKAS

» i 4 
išsi- 
ren-

Ant rytojaus, gerai 
miegoję, papusryčiavę 
gemės į pikniką, kurį su
ruošė vietinės parapijos mo 
kyklos vaikučiai.

Jau iš pat ryto buvo ap
siniaukę ir neužilgo prade

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

■G: t
įjg . VALANDOS: Pirmad., Trečiad.. Penktad. Nūn 10 ryto iki 6 vak H Antra/!. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.(0 šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YABds 4787 
Namų teL PROspect 1930

Naujų Metų išvakarės. Pa 
bėgėliai susirinkę, dainuoja 
iš praeities atminimų dai
nas. Tarpe durų pasirodo 
Lydi j a, bet su ja nei vienas 
nenori kalbėti, būk tai ji at
vykus | Paryžių su Sovietų 
pasiuntiniu, tik viena jos 
sena draugė Masha, sutinka 
ją. Po to ir visi kiti.

Petras, susirūpinęs likimu 
savo mylimos Lydijos, atsi-

negalais prasi 
piro didžiulę mi- DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
so trumpareg/stę ir toliregystę. i 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- ‘ 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

* r“ * —

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigias kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

f
I
t

4---------- — ■ ■----==----------------------------------
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.

LEO NORKUS, k
DISTRIBUTOB

OT

Ambrosia & Nectar
BEERS

BERLAND'S
MALFVOK IR STĖNOMS 

POP1ERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUŠLAI 
POPLERĄ ATKARPOM DYK AT

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
’ KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

1

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pa* NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808--- - - *

I t

I

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyri” 'š priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Dreifą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKIT! PBOGĄ DABARTINĖMS GEMOMS

NUOMMOO KAVOMS.

— telkia — 
SYKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Special lynoja

Tame!

' 'A

Tel YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytna.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel REPublic 7868

You

Plu/i LiBfWt

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

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4U8 Joa. M. Mocarte, See*y. S2SS 80. HALSTED ST

S P EBe
S u r* 
of 
Mėty

✓

★ ★ ★

★ ★ ★
O

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

TeL CANal 0257
Rez. teL: PROspect 665V

DR. P.i. 2A1AT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vaL vakare.

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street
t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ lg 

j 25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.4T

Ofiaas ir Akink} Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Ofiso vaL: 1—3 Ir 0—8:30 F. lt
Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Rea: KHNvood 5107.

DR. A. J. RERTASH
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.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandom: 3 — 8 poniai.

OR. CH ARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MLDw&y 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik, 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 »sl. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Nebūkit rapan- 
člotl Berankiai, 
pakinkliai*. Gy
venkit lhio*! nuo 
patrūkima bėdoa.

C I A L —
IBklrpkite 8J skelbimą, tr priduo- 

kite mums pirm 30 dieną laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMANKŠTINLMĄ
Jtaų Skilvio Muskulų TTratmentų.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Syk&a&tvice,
Creator of CuMom App’fan<-ea for J7 rra 
M S. STATĖ, KM. *10, STA. 4168 
DWly 1. A.M. TU 5; Mon., Fri. TU » PJC 

tataMay TU 1, Sunday » U 4.

M. yra detali. carMntm. bandymą. » 
nebu. kltOM latkraA'luoaa. Talpai, ite 
pMtūlyma. nabo, atkartota*.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venini ui. Saugokite jas. leisdami 
Segsamlnuotl jaa modernUklausU 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
▼ta* aklų ttempim*. ..

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

OFTOMKliaraAI
1801 So. A sh Išari Avenut 

Simnas ll-toe 
reMBBMt OASAE Mis. Ohfcsgc 

OFISO VAI1ASDO8:
Kasdien a m. Iki »:»• p. m.

Trečiad. tr Įeita d. »:»• *. m.
a R.

Telefoną* HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8: 

Popiet nuo 1 iki 3 v&L; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
-

Ofiso TeL............. VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
TraAiaA Ir R*lrm Hlr anritarina

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868

VALAND08:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rskma/lieniabi pagal anattartma.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

*

to,

ir 
tas

UįL rn ★ ★ ★

★ ★ ★
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Sveikinam

Kadangi liepos 31 dieną 
pripuola šv. Igno, todėl vi
sus Waukegano Ignus svei-j 
kinam vardadienio proga. 
Lai Dievas visus laimina iri 
sveikus laiko.

rė važiuoti rugp. 1 d., 1 va
landą popiet.

Veronika Junčienė gyve
na prie Grayslake ežero ir 
turi puikų daržą.

Tikimės, choristės pikni
ke turės labai “gerus lai
kus.”

I

Sfimsonas Afrikoje
Šiaurės Afrika, liepos 30. 

— Vakar pranešta, kad 
J.A.V. karo sekretorius H. 
L. Stimsonas kelias dienas 
tam atgal buvo aplankęs 
sąjungininkų bazes ir kovos 
laukus šioje apylinkėje.

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

AR ESI
DRAUGO , 

DARBŲ SKYRIUS

REIKLI 
VEITERKŲ

NAKTJ IR DIENĄ ŠIFTAI 
Air conditioned Restaranas 
Valgis — Uniforms — tipai 

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY 
Lunchroom Union Station

PASISEKĖ DŽIAUGIASI

—————

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPART.MKNT 

127 No. Dearboni Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP VVANTED — VYRAI

Šv. Baltramiejaus parapi
jos piknikas buvo labai sėk
mingas. Žmonių atsilankė 
daug ir visi kokiu nors bū
du prisidėjo prie pikniko pa
sisekimo.

Kun. Čužauskas labai daug 
pasidarbavo šiame piknike. 
Jis visą dieną vaikščiojo 
pardavinėdamas tikie.us, 
kad tik daugiau pelno liktų 
parapijos reikalams. Ir prieš 
traukiant laimę klebonas 
dėkojo visiems parapijonams 
už paramą ir atsilankymą 
į pikniką. Taip pat parapi
jos komitetui ir visų drau
gijų atstovams už paskyri
mą darbininkų, gi moterims 
Už pasidarbavimą virtuvėj.

Dėkojo ir Waukegano lie
tuvių benui, kuris visą die
ną linksmino žmones. Se
kantieji nusipelnė padėkos: 
Slazas, Dembinskis, Jakutis, 
Shidlauskas, Griška ir Nor
kus.

Pirmą ir paskutinę dova
nas laimėjo Joseph, Sr. Bac- 
kys, 713 Adams St., Wau- 
kegan, III.

Antrą — Mr. ir Mrs. John 
Geraghty, 826 Lincoln St.J 
Waukegan, UI. •

Trečią — Antanas Macu- 
lis, 819 Lincoln St., Wauke- 
gan.

Ketvirtą — Elena Stepon- gyvas.
kus, 1013 lOth St., No. Chi- Velionis buvo gimęs Wads- 
cago. worth, III.

i

Margaret Trust, 1900 
Grand Avė., džiaugiasi sa-j 
vo brangiu sūnum. Prieš iš
eisiant į kariuomenę jis pa
dėjo savo mamytei dirbti 
groserio krautuvėj-. Dabar 
viena turi darbuotis. Ka
riuomenėn jis išėjo sausio 
mėn. 1943. Pasiryžo būti 
marynu. Dabar atsiuntė laiš 
ką mamytei, kad baigė moks 
lą USMC ir tapo pakeltas į 
Second Lt.

William Trust yra baigęs 
ir Texas Chrisian Universi- 
ty ir buvo geras sportinin
kas. Lesė football ir basket- 
ball. Namie turi dvi sesutes) 
ir vieną brolį.

Petras Pocius, turįs labai ' 
didelį ūkį Wadšworth, III., 
gavo iš valdžios liūdną ži
nią, kad jų sūnus Pvt. Si
monas per manevrus susi
žeidė ir mirė liepos 23 d. Te
legramoj reiškiama užuojau
ta tėvams.

Jis vairavo armijos troką 
su įvairiais dalykais. Tro- 
kams susidūrus jo trekas ap
virto ir Simonas buvo su
žeistas. Velionis buvo 23 me
tų amžiaus. Kariuomenėj 
tarnavo nuo gruodžio 10 d 
1942. Praeitoms Velykoms 
buvo parvykęs pas tėvelius 
trumpoms atostogoms. Iš
vyko ir daugiau jau negrįžo

A fi A
JEANETTE

PETRAUSKAITE

Union Avė.,

d.. 1943 m.. 
sulaukus 6 

10 dienų am-

Gyv.: 1721 S. 
tel. Canal 7358.

Mirė liepos 30 
4:30 vai. ryte, 
metų, 11 mėn. Ir 
žiaus.

Gimus Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Eleną: tėvą Stanislo
vą; brolį Richard; seserį Mil- 
dred; švogerį Antaną Saviage; 
grandpa ir grandma; ir daug 
kitų giminių, prietelių ir drau
gų.

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
džiaus koplyčioje. 668 W. 18th 
St. Laidotuvės vyks pirma
dienį, rugpiūčio 2 d., 1943 m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Dievo Apvaizdos 

par-ap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tč-vas, Bro
lis. SeRio, švogeris Grandpa, . 
Grandma ir Giminės.

Laid. direkt. — J. 
džius, tel. CANal 6174.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

WOODWORKF.RS
* Prie Assembling darbų.

PEERLESS CHROJJE INDUSTRIES
1101 VV. 38th St. YanLs 0882

DARBININKŲ
Darbai piet-vakarinėj miesto daly; 
pastovūs. Matykit M r. Kelleher.

. BODIE HOOVER PETROLEl’M 
CORP 

3900 W. 38th St.

ARC WELDERS
>

j

Budriko Moderniška Krautuvė
1

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA

WELDERS PAGELBENINKŲ 
CHIPPERS 
SNAGGERS 

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

MAŠINŲ MOKINIŲ 
NEREIKIA PATYRIMO

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

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą, nesikreipkit.

DIDELLS

TVIRTAS
KAIP MŪSŲ 

LEATHERNECKS?
MUMS REIKIA KELETĄ VYRŲ 
MUSŲ SVARBIOJ KARO DIRB

TUVĖJE KURIE NESIBIJO

GERO SUNKAUS DARBO

PRIIMAM NE PILIEČIU S 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

Senoj Įstaigoj 100% Karo Dirbtuvėj 
DĖL

Turret Lathe Operatorių 
Milling Machine Opers 
Engine Lathe Opers 

Drill Press Opers 
Viršminftiems darbams reikalinga 
mažai jrankių, mokėjimas skaityti 
blue prints. ir padaryti savo set-ups. 
Dieną ir vakarais šiftai.

TAIPGI
Spray Painter 

Helpers — Trades 
ĮRANKIU NEREIKIA TURĖTI 

Jei dabar dirbate prie Defense dar
bų aukščiausioj srityje neatsišaukite. 

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI— 
NETELEĮFONUOKIT

MERCURY MFG. CO. 
4044 S. HALSTED

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

PATYRIMAS

DRAFTO

HAND

NEREIKALINGAS

PALIUOSUOTI

TRUCKERS

HEAT TREAT HELPERS

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

Tie kurie dabar dirba prie karo 
darbų nebus priimti.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
& 

MACHINE 
CORP.

EMPLOYMENT OFISAS 
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS:

KASDIEN 8:30 RYTO IKI 5 PP.

VYRU!
REIKIA

18 IKI 60
ATSIŠAUKIT

HARRIS & REED
MFG. CO.

1510 W. 15th ST.
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

B. & S. VYRŲ
Operuoti ir susistatyti; viršlaikis 
ir aukščiausia mokestis pirmo kle- 
so vyrams; dieną ir naktį darban

IDEAL METAL PRODUCTS
3231 W. Lake St.

HELP WANTED — MOTERYS

POVVER MAŠINŲ OPERATORIŲ
—reikia prie siuvimo darbinių pir
štinių. Piece work. Gvarantuota 
minimum mokestis ir bonai. Taip
gi reikia merginų be patyrimo 
prie pirštinių bet turi mokėt kaip 
operuoti power mašiną. Matykite 
Rae Pascuzzi.

J. G. KIRSCHNER CO.
1812 Milwaukee — Armitage 4637

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
<S TELEVISION CORP. 

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt” 

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

INSPEKTORIŲ
Precision darbai. Turi būti A-l ir 
turi turėt vienų metų ar daugiau 
tame darbe patyrimo.

MERGINŲ
dirbtuvės darbams; su 

patyrimo prie drill press 
mašinų. 100% Defense

Lengviems 
kiek nors 
ir milling 
darbai. Atsišaukite į

3241 W LAKE ST.
LUNCHROOM HEI.P

Trumpos valandos. Atsišaukit tik 
asmeniškai. Telefonu pašaukimus 
nepriimsim.
ILG ELECTRIC VENTTLATING CO.

2850 N. Crawford.

VYRAI IR MOTERYS

.., ten išėjo pra- 
Penktą — Rose Jackett. džios mokYk^ ir Waukegan 

1025 Victory St., No. Chica- Township High School. Vė- 
g0 liau savo tėveliams padėjo

ūkio darbus dirbti. Liūdi ne [ 
PAGERBĖ tik tėvai, sesutės, brolis, bet

Šv. Baltramiejaus 9 vai. Į ir kaimynai.
šv. Mišių choro narės suma- Kūnaa Siman0 parvežtis j 
nė pagerbti vieną savo na-|namo Uepos 26 d., o liepos 

28 d. iš Šv. Patricko bažny
čios po iškilmingų pamaldų 
nulydėtas į Assencian kapi
nes.

Pasirinkimas

i Išmokite dirbti prie Vertical Tur
ret Lathe — Blanchard Grinders 

i — Horizontai Boring Mill ir kitų 
mašinų smulkiems

I SAMDYMO OFISAS
i nuo Pirmadienio iki 

nuo 8 ryte iki 6

rių — Oną Bukantienę, 543; 
Lincoln Avė. Nutarta suei
ti į jos namą, pagerbti ir sy
kiu iškelti “housemorning” 
puotą. Vadinas, sumanyta 
du dalykai ir sudėti į vieną.

Šv. Onos šventes proga
Nusilaužė koją

Juozapui Gilbertui, Jr.,
liepos 25 dieną, 2 valandą So. Jackson St., liepos
popiet, choristės sykiu nu- 27 diena buvo nelaiminga.
ėjo, taipgi ir choro vadas Dakare jis išėjo bolę žaisti. 
St. Žylius. Sykiu su sveiki
nimais įteikta ir puiki 
vana.

do-

vie-
Ji

i

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 šį vasarinį 
išpardavimą.

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

darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

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

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO. 

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

MERGINŲ IR MOTERŲ — reikia 
prie lengvų švarių dirbtuvės darbų. 
100% karo darbai. Patyrimas ne
reikalinga. laikas ir pusė už virš
laikį. Lietuvis formanas priežiūroje. 
Atsišaukite

346 N. JUSTINE

CARVER

TARNAITES IR 
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. RO i EL
826 S. VVabash

Danly Machine 
Specialties, Ine.

2100 S. 52nd AVĖ.—CICERO, ILL.

MACHINISTŲ
LATHE IR MILLING 

MACHINE HANDS 
v, ■-/ ■ j "V

LAMMERT & MANN CO
W00D & WALNUT STS.

‘l

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI

Ona Bukantienė yra 
na seniausių chorisčių, 
pirmutinė prisirašė, kaip tik 
šis choras įsisteigė. Jos vy
ras Jurgis Bukantis, žino
mas Enrikas, per vakarienę 
padėkėjo visoms už neuž-; 
mirsimą jų ir surengimą 
gražios puotos. Choristės 
gražiai praleido laiką pas 
malonius Bukančius.

Lai Dievas juos laimina 
ir duoda sveikatos, kad ir 
toliau galėtų darbuotis vi
suose reikaluose.

Beeidamas krito ir nulaužė 
koją. Nuvežtas į šv. Tere
sės ligoninę. Visas jo tymas 
labai gailisi ir linki Juozu-

Tel. Calnmet 7237 

ANNEX—Antra Krautuve 
3409 So. Halsted Street

%

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

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

PORTERIŲ 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
GERA MOKESTIS 

VALGIS DUODAMAS 
NAKTJ IR DIENĄ ŠIFTAI 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY 
Lunchroom Union Station

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

4.

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

Puotoj buvo ir iš toliau 
atsilankius viena buvusių 
narių — Veronika Junčienė. 
kuri kvietė visas nares at
važiuoti pas ją į pikniką 
Choristės Labai džiaugiasi 
tokiu užkvietimu ir nusita-

Pastovus darbas, gera mokestis ir 
įsidirbimas dideliam west sidės res- 
tarane.

MADISON RESTAURANT CO.
3950 W. MADISON ST.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. ' 'Regullaris' algos' pakė-"' ’ 
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

RENDUOJASI
RENDUOJASI — Storas ir 4 kam
bariai; gera vieta. Lietuvių ir lenkų 
apgyventa, Renda nebrangi. Kreip
kitės prie — MRS. MAGGIE GRY
BAS, 4503 S. "VVHIPPLE ST.

NORI PIRKTI
- - -- --------

PIRKSIU — gerą vartotą elektrikinį 
refrigeratorių, siuvamą mašiną, ra
dio ir vacuum cleaner. Pašaukite: 
REPUBLIC 1493.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

*<*•«<».* gaiuoi il linini JUUZU- 
kui greit pasveikti. —M. Z. į

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

WHFC. 1450 KU.. Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

1

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th ST.

DARBININKŲ REIKIA
Tvirtų, unijos mokestis. 90c J vai., 
laikas pusė už viršlaikį, dvigu
binsią mokestis už šventadienius ir 

i sekmadienius.
TEL. STEWART 0061.

REIKIA 1UOJAUS
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų 
Shear Hands

CARVER
Pastovus darbas, gera mokestis Ir 
(sldlrbimas dideliam west aidės ręs
ta rane.

MADISON RESTAURANT CO.
3950 W. MADISON ST.

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVŪS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO
PATYRIMO NEREIKIA 

Merchant Shippers Ass’m 
1858 S. WESTERN AVĖ.

I

Stockroom Pagelbininkų 
Paint Sprayers

Assemblers

Phila lietuviai perka 
bombonešį už 
$400,000

Philadelphijos lietuvių, pa 
racijų draugijų, klubų ir 
Raudonojo Kryžiaus ir Ka
ro Pergalės Komitetas, pa
siryžo parduoti už $400,000 
karo bonų serijos “E”, už 
ką Jungtinių Valstybių Ka
ro Departamentas suteiks 
lietuviams teisę pakrikštyti 
didelį bombonešį lietuvišku 
vardu. Kiekvienas pirkęs ka
ro boną serijos “ET* turi tei
sę pasiūlyti lietuvišką var
dą tam bombonešiui.

Iki šiol jau parduota bo
nų per 
kad iki 
sukelta

Šiam
sirodė Richmondo apylinkė. 
Lietuvių Muzikos salėje per 
du kartu parduota karo bo- 

' nų virš $50,000. šv. Kazi
miero parapijos svetainėje 
— $22,000. Chesterlo lietu
viai pardavė už $22.200.00. 
Petronėlė ir Domininkas An- 

I

tanaičiai per savo radijo 
stotį WHAT ir savo baldų 
krautuvėj žadėjo parduoti 

$100,000.

$200,000. Yra viltis, 
rugpjūčio 16 d. bus 
$400,000 su kaupu, 
reikalui gražiai pa-

Truckers ir Darbininkų
★ ★ ★ 

Būkite ir lūs Dalininkais
DIRBKITE SAVO APIELINKĖS KARO PRAMONĖJE 

UŽ GERIAUSI MOKESTĮ
Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim.

Gera mokestis laike mokinimo.
DARBAS IR PIRMENYBĖ SULIG UŽSITARNAVIMO 

UŽTIKRINAMA IR PO KARO
MATYKITE MR. CARR — TARP 8: JO RYTO IR 4:JO POPIET

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30 th S t J. V. G.
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Vokietija vėl kalba apie 
taiką.Vokietijos vyriausy
bė kreipusis į Ispaniją, kad 
toji sušauktų taikos konfe
renciją. Siūlo savo sąlygas, 
tačiau neišrodo, kad jos bus 
priimtinos talkininkams.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
liepos 31 d.)

Sš ir pats niekuomet nemis- 
lįjau, kad būčiau taip nekal
tas.

Kiiriao kelia?
TARP KŪJO IR PRIEKALO

Šiandieniniai Italijos padėčiai tikrai gerai galima pri
taikinti priežodį — ‘‘tarp kūjo ir priekalo.”.

Gen. Pietro Badoglio vyriausybės būklė labai sunki.
Pirmoje vietoje, pašalinus diktatorių Benito Musso

linį, Italijos gyventojams susidarė galimumų aiškiau 
ir atviriau parodyti savo sentimentą už taiką. Naujo
sios vyriausybės reikalauja tuoj pradėti ta linkme žy
gius. Tų žygių nedarant, gręsia suirutėmis ir anarchija.

Bet čia gen. Badoglio susiduria tiesioginiai su Ber
lynu. Juk visiems žinoma, kad šiandien visa Italija 
knibždėte knibžda nacių agentais ir net ginkluotomis 
vokiečių jėgomis. Jei naciai geruoju nepasitraukia iš 
italų žemių, juos reikia prievarta grūsti lauk. Tai reiš
kia veik tą patį, ką ir skelbti atvirą karą savo part
neriui Vokietijai, kuri, kaip atrodo, nėra linkusi leng
vu būdu paleisti Italiją iš savo kruvinų nagų.

Ar gen. Badoglio išdrįs padaryti tokį žygį, tai labai 
greit turės paaiškėti.
AR PAKLAUSYS TAUTOS BALSO?

Geriausia vyriausybė yra ta, kuri vykdo savo žmo
nių valią. Jei karalius Emanuelis ir premieras Badoglio 
tai supras, kelias aiškus ir jis veda prie taikos ir 
krašto gerovės.

Dėl to dabar jiems reikia pasirinkti vieną iš dviejų 
— ar pasilikti Hitlerio pastumdėliais ir būti kartu su
naikintais, ar — klausyti žmonių balso, pildyti tautos 
valią ir eiti prie taikos.

Bet čia kitas keblumas — sąjungininkai pastatė aiš
kią ir griežtą sąlygą: besąlyginiai pasiduoti. Ta są
lyga nustatyta Kasablankos konferencijoj šių metų 
pradžioj ir ją įgyvendins vyriausias karo jėgų vadas 
Afrikoj ir Sicilijoj gen. Eisenhower, kuris iš savo pu
sės duos nurodymus — tuoj šluoti lauk nacius iš Ita
lijos, nutraukiant su jais visus ryšius. Tada Italija 
pereina į sąjungininkų pusę ir bendromis jėgomis ka
riauja Vokietijos nacius, italų ir visų tautų priešus.
TIKRASIS KELIAS

Šis kelias nuvestų italus į, taiką ir normalų valstybinį 
gyvenimą. Sąjungininkai ateis Italijai į talką ne tik 
sienas ginti, bet viduje susitvarkyti, žmonių valdžią 
išsirinkti ir išvargusiems žmonėms pagalbos ranką iš
tiesti.

i

Kitu atveju Italijai gręsia visiško sunaikinimo pavo
jai. Ji bus daužoma visomis karo priemonėmis. Pasida
rys karo lauku prieš Hitlerį ir dar tokiu lauku, kokių 
karų istorijoj dar nėra buvę.

Jei šiandieniniai Italijos vairininkai užsikimš savo 
ausis ir nenorės girdėti fašizmo nukamuotos tautos 
šauksmo vesti ją į taiką, besąlyginiai pasiduodant gen. 
Eisenhoweriui, sąjungininkų karo vadui, ne tik gen. 
Badogl/o, bet ir pats karalius bus nušluoti ir tada kraš
te neišvengiamas chaosas ir anarchija, galinti atnešti 
kraštui naują diktatūrą ir su ja naują vergiją.

Italijos, kaip ir visų tautų ateitis sąjungininkuose, 
kurie, pasiekė pergalės, pokarinį pasaulio gyvenimą 
tvarkys laikydamies teisingumo ir teisėtumo dėsnių.

“Vyties’’ No. 7 (Liepos mėnesio laida) išėjo gražus 
ir įvairus. Jis tinka ir jaunimui ir yra daug medžia
gos ir senesniems žmonėms pasiskaityti. “Vytis” pra
šyte prašosi į visų padorių lietuvių namus. Pasikvies- 
kime jį. Jo naujas adresas: 366 West Broadway, So. 
Boston, Mass.

Pats įtakingiausias švedų dienraštis Stockholme “Tid- 
ningen” narašė Rvarbų vedamąjį straipsnį, kuriame 
pasiūlo, kad Švedija pasiųstų savo diplomatinį atstovą 
j Vatikanu. Geras ženklas^ ___

Sveftmame!
Vakar mūsų skaitytojai turėjo progos pasiskaityti 

ilgėlesnį straipsnį apie mūsų mielą ir brangų sukak
tuvininką kun. Igną Albavičių, kuris nuo pat atvykimo 
į Dėdės Šamo žemę (1914 m.) yra labai glaudžiai su
sirišęs su mūsų laikraščiu * ‘Draugu’ ’, mūsų organiza
cijomis ir su visa Amerikos lietuvių visuomene. Šian

dien mums tik lieka jį pa
sveikinti dienraščio ir skai
tytojų vardu vis tik reta 
proga — 30 metų kunigys
tės sukaktimi, gimtadieniu 
ir vardo diena, šiuos svei
kinimus jungiame prie tų 
nuoširdžių sveikinimų, ku
rie išplauks iš jo vadovau
jamos šv... Antano parapijos 
žmonių ir jo asmeninių drau 
gų širdžių ryt rengiamose 
jo pagarbai iškilmėse. Ka
talikiškoji visuomenė linki 
gerb. Sukaktuvininkui svei

kam sulaukti auksinio kunigystės jubiliejaus. Ad mul- 
tos annos!
"" Visi džiaugiamės garbinga Sukaktuvininko praeiti
mi. Kai mokėsi mokslo įstaigose — mokėsi uoliai ir ge
rai. Kai pradėjo pastoracijos ir visuomeninį darbą — 
dirbo daug, nuoširdžiai ir sėkmingai. Kur ėjo, ką dir
bo, statė, vadovavo — šimtu nuošimčių laimėjo. Jo 
darbus ir laimėjimus vainikavo gilus kunigystės pa
šaukimo supratimas, stipri pašaukimui ištikimybė, tau
rus lietuviškumas ir tikrai kilni, šviesi ir patraukli 
asmenybė.

Esame įsitikinę, kad praeities nuopelnai bus jo atei
ties darbų stipriu pagrindu, mūsų pasididžiavimu ir 
jaunosioms įkartoms pavyzdžiu ir inspiracija dirbti ir 
aukotis tiems idealams, kuriems taip ištikimai tarnau
ja gerb. Sukaktuvininkas.

Ir kitų diktatorūįdreba kinkos
Mes anuo kartu jau rašėme, kad išmetimas Mussoli

nio iš diktatoriaus sosto, stipriai paveikė ir kitus kraš
tus, kuriuos valdo diktatoriai. \

Mažesni diktatorėliai imituodavo Mussolinį^, Bet kai 
jo rėžimas susmuko, mažesnieji jo “mokiniai” atsirado 
nepavydėtinoj būklėj.

Ispanijoj, kur vidaus padėtis vis tik lig pat šiol dar 
nėra stabilizuota, reiškiasi stiprus sąjūdis prieš dikta
torių generalissimo Francisco Franco. Bet ten šis są
jūdis prieš diktatūrą ne tiek reiškiasi liaudyje, kiek 
karališkoj Bourbonų giminėj. Teigiama, kad po Mus
solinio pašalinimo, susidariusi palanki nuotaika Ispa
nijos diktatūrą pakeisti monarchija, pasodinant į ka
raliaus sostą Don Juan De Bourbon.

Šiam pakeitimui pritarią ir dabartinio Ispanijos “par
lamento” nariai.

žodžiu, Mussolinio išstūmimas lauk iš Italijos val
džios, plačiai atidarė duris, per kurias bus išspirti ir 
visi kiti diktatoriai.

-■ Dr. J. Bielskio prakalbos. 
Dr. J. < J. Bielskis, besidar
buojąs Lietuvos reikalais 
Vašingtone, atvyko į Chi- 
cagą ir šv. Mykolo parap. 
salėj pasakė svarbią kalbą

Redaktorius eina karei-

Po svietą pasidairius
Jonas Pusdešris kariuo

menėn draftuotas kaip tik 
tą dieną, kurioje Musolinis 
rezignavo iš diktatoriaus ci
no. Atsisveikindamas su 
draugais Pusdešris taip pa
sigyrė:

—Matot, kaip tik mane 
pašaukė į armiją, Musolinis 
tuojau rezignavo. O kai nu- 
važhiosiu į kempę, išgirsite, 
kad jau ir Hitleris bus re
zignavęs.

viauti... Vienas iš “Darbinin Jonistai, arba Jonvaikiai, 
ko” redaktorių J. Karosas pasirodo, moka gerai rokuo

ti, nes aprokavo, kad jei 
250,000* Amerikos lietuvių 
jiems po vieną dolerį sudėtų, 
tai pasidarytų $250,000 su
ma, ir tuomet Jonvaikiai 
statytųsi “centrą”. Bet ka-

atsisveikino su redakcija ir 
šiomis dienomis išvyksta į 
U. S. kariuomenę.

Dėl “Lietuvos karaliaus’’ 
Uraho... “Mums yra reika
linga respublika... Mūsų tau
ta jaM tiek subrendusi ir su- 
kultūrėjusi, kad visuomet 
gali apsieiti be sostų ir be 
karalių. Kas kitaip mano, 
tam yrą svetimi musų tau
tos troškimai(Iš “Dr.” e- 
ditorialo).

‘*We csnnot have aH -ere 
if our soldiers and ssilors are to 
have all they need.”

—FranJtKn D. Rooteveli

Jonas Žmogutis, pasibai
gus jo bilai ir pamatęs, jog 
liko išteisintas, pripuola 
prie'savo advokato ir sako:

SKAITYTOJU BAISAI

SučitEpo meluojant
Liet, ž-nios rašo:

“Brooklyno lietuvių komunistų dienraštis “Lais
vė”, liepos 17 d. laidoje, rašo, kad * Sicilijos žmonės 
taip pasitinka amerikiečius, kaip Lietuvos žmonės 
1940 m. pasitiko raudonarmiečius.

“Visi pranešimai ateinantieji iš Sicilijos sako, kad 
sicilėnai triukšmingomis ovacijomis, su Šauksmais 
“tegyvuoja Amerika”, pasitinka sąjungininkų kariu- 
menę.

“Tuo tarpu šių eilučių rašytojas buvo liudininku 
kaip Lietuvos žmonės 1940 m. pasitiko raudonarmie
čius ir turi atvirai pasakyti, kad lietuvių masės ne 
tik nekėlė ovacijų raudonajai armijai, bet oalsiai liū
do ir sielvartavo žiūrėdamoe, kaip svetima kariuo
menė užima Lietuvą.

“Laisvės” redaktorius R. Mizara. tikrai balsiai ne
sideda teisingumui, sugretindamas 1940 m. Lietuvos 
įvykius su dabartiniais Sicilijos įvykiais.

“1940 m. raudonoji armija ,žengė į Lietuvą, kaip 
rusų imperializmo platintoja ir Lietuvos laisvės smau
gėją, kas tuojaus (po 2-3 men.) ir įvyko, nes buvo 
panaikinta Nepriklausoma Lietuvos Respublika ir 
Lietuva paversta Rusijos dalimi.

“Tuo tarpu Prez. Roosevelto ir W. Churchillio pa
reiškimu sąjungininkų kariuomenė tada išlaisvinti 
Italiją iš fašistų diktatūros ir italų tautai suteikti 
pilną laisvę save valdyti.

“Tikrai biauru. kad mūsų komunistai turi tokią 
didelę drąsą viešai meluoti ir tokiais neteisingais fak
tų sugretinimais tiesiog įžeisti didžiųjų demokrati
jų kilnų nusistatymą — išvaduoti Italiją M fašistų 
vergijos.”___________________________ ___________

Vienpusiškas 

leidinys
Turėjau progos pažvelgti 

į neseniai ■pasirodžiusią lie
tuvių kalba knygą “Juozas 
O. Sirvydas”, bet ‘buvau la
bai nustebintas jos vienpu- 
aiškumu, ypatingai leidėjų 
nepajėgumu duoti Tfcetū- 
viams katalikams kredito, 
už veikimą Lietuvai laisvę 
atgauti.

Daug mažos vertės įvy
kiai bei smulkūs aukotojai 
smulkmeniškai aprašomi, 
bet, pavyzdžiui p. 285, kur 
kalbama apie informavimą 
Lietuvos laisvės reikalų an
glų Raudoj ir už sumokėji
mą |60,000.00 Byoro biurui 
bal. 30 d. 1919 m. Čia lei
dėjai parodė savo aiškų 
vienpusHkucNą. nepažymė
dami, kad minėti tūkstan
čiai buvo išmokėti iš kata
likų Tautos Fondo.

Panašių pavyzdžių yra ir 
daugiau. Vincukas

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynu^ lai
kraštį “Draugas”,

žin, ar Jonvaikiai turi už
tektinai pinigų lopetai nusi
pirkti ir dobutę to centro 
rūsiui iškasti? Neparodžius 
pinigų lopetai nusipirkti, 
kaip visuomenė gali patikė
ti, kad bus statomas cent
ras?

Užėjau aną dien pas dak
tarą Papartį. Sėdint laukia
majam girdžiu ofise pacien
tas skundžiasi.

— Daktare. Mane kanki
na nemiga. Naktimis aš ke
liuosi iš lovos, basas vaikš
tau po kambarį. Taip vaik
štau ir vaikštau. Patarkite, 
ką daryti.

Po valandėlės, matyt ap
klausinėj ęs ligonį, daktaras 
sako:

— Nieko tokio rimto pas 
tamstą nerandu. O kad pa
liautume! naktimis vaikščio
jęs, iš vakaro pabarstyk ant 
grindų mažų vinių. Pama
tysi, kaip nenorėsi vaikščio
ti.

Sykį vienas ūkininkas at
vyko į Philadelphijos mies
tą. Pasisamdė viešbutyje 
kambarį ir nutarė pamatyti 

_ miesto, žymesnes vietas.
Pirm atsigulimo jis nuėjo į 
registracijos vietą pasiklau-

Pruseika sako, kad Wa- 
shingtono t demokratinėje 
valdžioje “perdaug trynimo- 
si”. Ot, pas tavorščių Stali
ną jokio trynimos! nėra, nes 
pas jį nuo seniai visi yra 
sutrinti. Be to kam balša- 
vikams reikia dar trintis. 
Juk jų razumas kaip varš
kė.

sti jauno raštininko, kokio
mis valandomis valgykla ati 
daryta.

•o v/ • **

— Valgome pusryčius nuo 
šeštos iki vienuoliktos va
landos. Pietus valgome nuo 
vienuoliktos iki trečios ir 
vakarienę valgome nuo tre
čios iki vienuoliktos valan
dos vakare — tarė jaunikai
tis.

— Ar taip? — taria ūki
ninkas, glostydamas savo il
gą barzdelę. — Jei jūs taip 
ilgai valgote, tai kada gale-

— Trūksta man žodžių siu pamatyti garsų Philadei- 
pareikšti tamstai ačiū už to phijos miestą? (Pranas Be- 
kį puikų manęs apgynimą, kampis).

Goose Grease for Guns

NEW YORK, N. Y.—Kate-Ellen Murtah. of the Folio* Bergaro, New 
York, H «hown eetiolng the gee»e at the 8ron« F«rm. W they eotild 
read they’d orobably «wim In the other diroctlon. Save all wa*ta fat 
•nd tum K to your mest 4o«ior. Ih 21 tfayt lt t* eonverted Inte 
urgently needed glycerlne for munitlons. One pound of wa*te fat wll| 
prcduce the glycerln* reęuired to flre four 37mm antl-aireraft *h*llt.
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Baisūs Lietuvos baudžiauninkų vargai
- BO m. mo baudžiavos panaikinimo. - 
Kalėjus pažabodavo, kad žirnių nevalgią
- Blogai iškepei, nešiok kepalą per savaitę 
ant nugaros. - Rykštininkas baudžiauninkiĮ 
platai. - Kruvinos egzekaKijos ant kapinių.
- Kai mite asmų lapais ir iš šiaudą kepta 
durna. - "Neleisiu chamo į mokstas".

Ašaromis ir krauju lais
toma Lietuvos žemė. Ir tai 
ne tik dabar. Kietas vargas 
— lietuvių tautos nuolatinė 
dalia. Štai šiemet sueina 80 
m. kaip Lietuvoje panaikin- 
La baudžiava (-atatinkami į 
statymai buvo išleisti ir anks 
čiau, tačiau pilnas jų vyk
dymas daugiausia pasireiš
kė 1863 m.) Prisiminkime 
Lietuvos baudžiaunininkų 
vargus, nes niekas tiek sim
patijų tautai nesukelia, kaip 
žmonių kančios.
Viskas dvarui, viskas 
ponams

Aprašydamas anuos
kiuosius laikus to meto po
etas Dionyzas Poška taip 
eiliavo:

sun-

Pons mūsų norėdamas pa
dauginti turtą,

Tąkart, kada aš verkiu pa
sirodo kurčiu:

Kaipo gyvulį savą tik dėl 
darbo augin,

Kas metai vis mokesnius 
ir lažą padaugin... »i 

Reikia duoti žąsis, gai
džius, kiaušinius, 
vilnas, uogas,

Riešutus, grybus, sūrius 
ilges, linų sruogas.

Ir visokias rinkliavas, 
kurios vis didinas, 

Dievs žino, kaip anos 
lenkiškai vadinas.

Baudžiavos prievolės tik
rai buvo didelės: dvarui, be 
suminėtų dalykų, reikėjo ja
vų nugabenti, linų plonai pri
verpti, kad tolka siūlų lįstų 
per ponios žiedą, vaikai ei
davo plunksnų plėšyti, mer
gaitės karvių melžti; ir sun
kiai sukrapštomo pinigo rei
kėjo pridėti, o svarbiausia 
— per dienų dienas dvarui 
dirbti. Rudenį kuki jaujose 
pradėdavo vidurnaktį^ nuo 
pirmų ar antrų gaidžių, tai 
ir nakvodavo iš vakaro nu
ėję į jaują. O kultuvas įjunk
sta per valandų valandas 
mojuoti rankomis. Kiti ir 
valgyti neturėjo pakanka
mai, o t-iVo atsitikimų, kad 
nenorėdami leisti kūlėjams 
baudžiauninkams valgyti iš
kultų žirnių ir pan., juos pa
žabodavo, kad kramtyti ne
galėtų.. Buvo dvarų, kur kū
lėjų per tris paras nepaleis
davo namo. Per visą tą lai
ką negaudami šilto valgio, 
be miego, jie taip išvargda- 
vo, kad atsisėdę užkąsti ko
kio mirkalo, čia pat užsnųs- 
davo, bet juos greit prikel
davo prižiūrėtojo kančias. 
Pavasarį bukuose daugelis 
turėdavo rankomis mėšlus iš 
kratyti, nuo ankstaus ryto 
iki saulėleidžio pievose ir 
prie javų darbuotis. Kai ku
riuose dvaruose buvo tokia 
drausmė, kad baudžiaunin
kai ne tik negalėjo atsisės
ti, bet net ir atsigerti ne
leisdavo, o mergaitės sugro
busios vieną kupetą šieno.

turėjo bėgte prie kitos bėgti. 
O atsirasdavo ir nepaprastą 
darbų, pa v., kai kanose vie
tose biudžianinkės savimi 
turėjo maitinti ponių kūdi
kius, ar net dvaro šunyčius...
Baisios bausmės

I i !
Beteisiai baudžiauninkai 

buvo kaip gyvuliai peno nuo 
savybėje. Jiems paraginti 
nesigailėta nėi rykščių, nei 
botago, o kartais išgalvoda
vo ir specialių bausmių Taip 
Kražių dvare, jei mergaitei 
nepasisekdavo duona iškepti, 
pluta atšokdavo, būdavo su
zmekus, tai dvarininko įsa
kymu tos duonos kepalas bu
vo pririšamas prie nugaros. 
Turėdavo jį visą savaitę ne
šioti ir visus darbus atlikti. 
Janonių dvare, jei nugalė
davo žąsiukas, tai turėdavo 
atsakyti piemenėlis: žąsiuką 
jam pakabindavo ant kaklo 
ii vaikutis jį tol nešioti tu
rėjo, kol žąsiukas visai su
pūdavo. Tik jo kaulus ponas 
nukabindavo. O būdavo dar 
blogiau — pavyzdžiui, Sun- 
gailiškių dvare urėdas ne
gyvai užkapojo piemenėlį, 
kam tas žąsis įleido į avi
žas. Plakimas būdavo taip 
paplitęs, kad kai kurie dva- 

, rai turėdavo specialų rykš- 
I tininką. Jo darbas buvo pa
rūpinti reikiamą rykščių at
sargą baudžiauninkams plak 
ti. Rykštininkai pripjaudavo 
rykščių, išmirkydavo, kad 
būtų liaunesnės ir surišda
vo kūleliais po nustatytą 
skaičių.
Kruvinai nuplaka ir -
spiritu ištrina 

*1
1 Nuplakimui didelės prie
žasties nereikėdavo. T a i p 
Plungės valsčiuje, jei per pa
tikrinimą kamaroje rasdavo 
pieną neapdengtą mediniu ar 
akmens dangčių tai už nu
dengtus puodus šeimininkę 
patiesę nuplakdavo. Pama
tys besidairant prie darbo, 
pavėluojant — " ' 
sakančiai. Kraujui pasiro
džius, suvilgydavo spiritu ir 
vėl kirsdavo kiek paskirta. 
Jei apalpsta, vandeniu at
gaivindavo ir vėl plakdavo. 
Daugelyje dvarų buvo spe
cialūs loviai plakamam ban- 
Ižiauninkui pasaldyti. Ne
veltui niekieno neginami bau 
džiauninkai skundėsi vysku
pui Valančiui:

— Visus žmones kasdien 
be pasigailėjimo muša ...rykš 
tėmis. pagaliais, karčiais it 
agrastais. Dėl to mušimo y- | 
ra kurčių, bedančių, su su
žalotomis rankomis, o kai 
kurios mušamos moterys 
pereileido, kitos net mirė.” 
Kitur valstiečiai bandė prie
šintis, ypač po 1861 m., ka
da buvo pranešta, kad už 2 
metų baudžiavos nebebus, kada staigus vanduo pakilo devynias pėdas dešimties pėdų tunelyje, vieną mailę 
Tačiau tuos smurtininkus kasyklos angos. John Hansai, mažai nukentėjęs, šypsosi, kai jis gelbėtojų nešamas į 
nuramino pratikta rusų ka- saugią vietą.

“Draugas” leme photo

Lawrence Griffee, Monmoutih, IJ., žiūri į komų lauką, ledų sužalotą. Dvidešimt 
Bučių apylinkėje siautė ledų audra, sunaikino 20,000 akerių pasėlių. Kornai šiame lau
ke septynių pėdų aukščio, prieš audrai siau čiant.

į pečių padžiovinti, o vėliau 
maldavo). Kepalus ištrauk
davo į pečių įsilindęs pieme
nėlis. Toje duonoje kartais

riuomeaė ir kruvinos egze- į maišydavo pelus ir sugrūs- 
kucijas, kurių vien Kauno tas senų stogų (dangčių) 
gubernijoje 1861 m. buvo šiaudus. Ir tuos mišinius dar 
117. Skirsnemunio dvare, reikėdavo patiems namie 
kad labiau pagąsdinti bau- girnomis susimalti. Tokių 
džiauninkus, dvarininkas pa- kepalų su kačerga. iš pečiaus 
sikvietė kazokus, suvarė žmo negalėdavo ištraukti — su
neš į kapines, atvežė du ve- birėdavo (už tat ir duona 
žimu rykščių ir tų maskolių vadinosi — bėralinė, t. y. 
padedamas žadėjo visus plak iškepta iš to, ką paberdavo 
ti iki mirties ir Čia pat pa
laidoti, jei negrįš vėl bau
džiavos eiti. Bet čia žmogių 
nepalaužė. Pergąsdintos mo
terys verkė ir alpo, bet j’U būdavo tiek šiaudų ir sausų 
daugiau į tą dvarą baudžia- pelų, kad vaikščiojančius a- 
vos nebėjo.
Kai duoną kepė iš 
senų stogų

Ilgai dar tekdavo tr v»ka-: fcmHal 
moti, kad namie ažd&tue dar va,k js auklžjo.. 
bus padarytų. Nemažas var
gas buvo verpėjoms — ne
turėjo tinkamos šviesos. Vie
na, būdavo, balaną žibina, o 
dvi verpia. Pirkioj pilna dū
mų, ant žemės pelenų krū
va. Dieną dirbdavo dvare, o 
savo laukus įdirbti tr javus 

i nuimti reikėjo kai kuriems 
nakčia. Darbas pragariškai 
tankus, o baudžiauninko vai 
gis prastas: moterys šven-r 
tadieniais prisikasdavo bul
vių, padarydavo barščių, su
pildavo į kubilėlį, tai ir už-

< tekdavo visai savaitei. Val
gydavo ir usnių lapus, tik 
nevisada būdavo laiko jų pri 
rinkti. Būdavo vietų, kur 
b&udžiaiHHninkai tiek skur
džiai gyveno, kad į duoną

1

pie ją su balana perspėdavo 
— Pamažu ra žiburėliu — 

1 neuždek duonelės!
I * .

mi-

TIESA APIE VOKIETIJĄ
Vokietija užima Europos 

vidurį. Tai didelis kraštas, 
su kalnais ir lygumomis, su 
didelėmis upėmis ir gražiais 
miestais. Vokietijos gyven
tojų nėra beraščių. Garsus 
Vokietijos mąstytojai, gar
sūs jos inžinieriai ir chemi
kai. Bet gal žinomiausi pa
sauly yra jos kariai. Nuo 
senų senovės germanai my- galbos. Kryžiuočiai atvyko 
Įėjo ginklą ir kanj. Kovėsi į Prūsus 1230 metais ir per 
su kaimynais, pešėsi savi- j 
tarpy. Nuo jų smūgių su
trupėjo kadaise garbingoji 
Romos imperija.

Vokiečiai visada žvelgė į 
karą kaip į gerą amatą. Ir 
per šimtmečius jie tuko ka
ru. Prieš tūkstantį metų ten. 
kur šiandien austrai gyve
na. buvo slavų gyvenamas 
kraštas. Vokiečiai iš Bava
rijos nuolat kirtosi su jais, 
vis giliau ir giliau veržėsi į 
rytus, nukariautus plotus 
čia pat apgyvendindami. 
Šiandien Austrija — tai vo
kiškai kalbančių žmonių 
kraštas.

v • ir Prieglaus upių gyveno 
prieš septynis šimtus metų 
lietuvių giminaičiai prūsai. 
Jų kalba buvo lietuvių kal
bai labai artima, labai pa
naši. Prūsai dažnai su mo
zūrais kariaudavo. Mozūrus 
jie pagaliau pradėjo visai 
engti. Tuokart mozūrai šau
kėsi vokiečių kryžiuočių pa-

penkiasdešimt metų užka
riavo jų kraštą. Dauguma 
prūsų kovose žuvo. Kiti su
simaišė su vokiečių kolonis
tais ir suvokietėjo. Šiandien 
prūsai yra vokiečių kraštas. 
Tik pačiuose rytuose ties 
Klaipėda, Tilže, Pilkalniu y- 
ra dar gausiai lietuvių 
venama.

gy

VOKIEČIAI KARO 
BIZNY •

Taigi, matome kaip 
kiečiai gudriai vertėsi karu. 
Per tūkstantį metų jie dvi
gubai padidino Vokietiją. Jų 
norai buvo dar didesni. Jie 
mielai būtų sunaikinę ir len
kus, tik tie apsigynė. Kry-

Ten kur žiuočiai per du šimtmečiu

prašė, aiškindamas sūnų no
rįs į kunigus išleisti, o po
nas kartojo:

— Į kunigus draudžiu ei
ti. Bus kun^u, tai mes tam 
chamo vaikui turėsime ran
kas bučiuoti. Neleisiu!

Tėvai ištisą menesį vaikš
čiojo, kol _ poną permaldavo. 
Išsimokslinęs Kosminskis bu 
vo vėliau Užpalių klebonu. 
Dūminėse pirkiose

Baudžiauninkų pirk i o s e 
dūmtraukių (kaminų) nebu
vo. Dūmai išeidavo pro pra- vendai, pamarėnai. kodami daugiau žemių

Ilgas valandas, visą dieną 
baudžiauninkai vasarą dirbo 
dvare. Vargas tėvams, ku
rie turėjo mažus vaikus. Šei
mos griebėsi tokių priemo
nių: kad vaikas nerėktų, iš
eidami į darbą įleisdavo į. 
trobą šunelį. Vaiką pasodin
davo vidury aslos, aprams- 
tydavo kailiniais. Tarp kai
lio vilnų priberdavo trupi
nių. Šunelis juos per dieną 
šniukštinėdavo, nesitraukda
mas nuo vaiko...

Baudžiauninkai be p o n o 
žinios ne tik negalėjo vestis, 
bet nė vaikų į mokslą leisti. 
Kai Vizginių kaimo (Telšių 
apskr.), baudžiauninkas Kos 
minskis ėmė sūnų mokyti, 
dvarininkas uždraudė. Tėvas

■i ■ - ■ m r n- Ta,. a „ «

IGELMTĄS IŠ VANDENS

vo-

TEN, KUR ODERA TEKA
Želkim į šiaurę.

teka Oderio upė, iki pat EI- teriojo Lietuvą, bet lietuvių 
bes upės, ten kur šiandien nepalaužė. Jie nepajėgė su- 
Vokietijos sostinė Berlynas, virškinti latvių ir estų tik 
garsūs miestai. Stettin, todėl, kad jų valdžiai tenai 
Frankfiurt, Breslau, Danzig netrukus atėjo galas.
— ten prieš tūkstantį metų 
gyveno slavų padermės: o- tys. Jie sukėlė šį karą.

yiras duris ir per aukštinį. Tos slavii padermės 
po kitos buvo vokiečių nu
kariautos. Nukariautuose 
plotuose tuojau kūrėsi vo
kietis ūkininkas, amatinin-1 
kas ir pirklys. Taip kadaise 
slavų žvejų kaimelis išaugo 
į Berlyną, į Vokietijos* širdį.
TARP VISUOS IR 
PRIEGLIAUS

Grįčioje buvo koks vienas, 
kitas langelis ir tas mažiu
kas, o kad sunku būdavo 
stiklų pirkti, tai nekartą iš
daužtą kampą lentele pri
dengdavo. Kaip sako, langai 
buvo maži — tik šuniui pra
lysti. Troboje tik patys ūki
ninkai gulėdavo iš lentų su
kaltose lovose, o kiti — ant 
suolų.

Kad kaip galėdami suma-1toliaJ i rytus- TarP vislos 
žintų išlaidas, net ir į baž
nyčią eidavo basi, o tik prieš 
patį miestelį apsiaudavo, 
taip kad poros batų kitai 
moteriai užtekdavo visam 
amžiui, ir vyrai batus išne
šiodavo po 25 metus.
Baudžiauninką išmainė
į šjnį

Baudžiauninkai buvo
teisiai. Nekartą prasilošęs tami iš turėto ūkio, iš tro- 
ponas atsilygindavo atiduo- į helių ir turėdavo dangintis, 
damas baudžiauninką, žino- I Kur akys veda, viską palikę, 
mi atsitikimai, kada bau-

Vienas iš, šešių maiaerių išgelbėtas iš 011 ett Coal kompanijos kasyk’.os, Presto,

be-

i
I

Nusikelkim mintimi dar

- i džiauninką išmainydavo į 

Į arklį. Židikų gi ponas, pa
tyręs, kad jo draugas neturi 
gero medžioklės šunio, pa
siuntė jam du, o anas ponas 
mainais davė du jaunus bau
džiauninkus. Blogiausia bū
davo tiems, kuriems liga ar 
senatvė sveikatą atimdavo. 
Nekartą tokie būdavo išme-

pa- 
ieš- 
vo- 

kiečiui ūkininkui, pirkliui. 
Lenkija, Lietuva, Latvija. 
Estija. Čekija, net Ukraina 
— tai veršeliai, kurie yra 
suplanuo'.i paaukoti ant di
džiosios Vokietijos aukuro.

Taip, vokiečiai nuo senų 
senovės mylėjo ginklą ir ka
rą. 0 myli karą todėl, kad 
nukariautuose plotuose ki
tas tautas sunaikinę patys 
įsikurtų. Vokietija tai lyg 
milžiniška akcinė bendrovė, 
o karas — tai jos verslas 
(biznis).

Lietuvai teko nepavydė
tina dalis gyventi tarp di
džių kaimynų, kaip tarp plėš 
rių vanagų žvirbleliui. X.

Šitoksai buvo baudžiauninkų 
gyvenimas. Žinoma, čia pa
rinkti gal patys baisiausi at
sitikimai. Būdavo ir žmoniš
kesnių dvarininkų, ir paken- 
čiamesnių gyvenimo sąlygų, 
bet vistiek žmonės ne sai 
gyveno. Neveltui b-radžiavot 
dainos taip liūdnos:

— Ponai duoną valgo dar 
ir pikliavotą,

O mes vargdienėliai, dir 
šių nesijotą.

Arba kita:
—Prie ugnelės susibūrę 

lieja graudžias ašaras, 
valgo juodą pelų duoną, 
šaltinėlin vilgina.”

K. J. Prauskis

Šiandien vokiečiai tie
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Suv. Valstijų oro paštas įsteigtas 
prieš 25 metus

Kada generolo Pershingo ra dalis tarp New Yorko ir 
kareiviai

-"uostuose
gį, kuris
ti pirmą

išlipo Prancūzijos Clevelando. 1919 meteis trys 
prieš paskutinį žy-. keliai buvo operuojami. 8 
buvo lemtas baig- lėktuvai vartejami ir apie 
pasaulinį karą po 1906 mylių per dieną skrai-

6 mėnesių, lėktuvas pakilo dyta. Rekordas šių skraidi- 
iš New Yorko ir skrido į mų buvo apie 97 nuoš. pavy- 
Washin,gtoną. kusiu.

Tai buvo gegužės 15 d., 
1918 metais. Somme kova 
jau buvo baigta. Aisne kova 
dar neįvykusi. Paryžius bu
vo bombarduojamas kanuo- 
lėmis. Taigi toji lėktuvo ke
lionė nelabai domln-j spau
dą, nes buvo svarbesnių da-

Pagaliau, transkontinen- 
to oro kelias buvo baigtas 
rugsėjo 8 d., 1920 ti. kada 
paskutinė dalis kelio buvo 
sutvarkyta tarp Omaha ir’ 
vakarų pakraščio. Lakūnas; 
skrisdamas iš New Yorko 
vežė 16,800 laiškų ir skrido

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, BCHNOIS

LĖKTUVO SUSIDAUŽYM E ŽUVO 20 ASMENŲ 15 ROCKFORDO PADANGES
MIRGA-MAR6A

Rugpiūčio 1 d. Šv. Vardo 
Dr-ja rengia pikniką Biru
tės darže. Visas pelnas ski
riamas salės reikalams.

Lietuvių Piliečių Klubo 
piknikas liepos 25 d. pasise
kė. Pelno liko $117.20.

Kun. K. Juozaitis prane
ša užsakęs dvi vėliavas: 
Lietuvos ir Amerikos naujai 
salei papuošti. Kainuos 
$59.93. Klubas nutarė užmo
kėti už vėliavas.

Mrs. Valitienė parvažiavo 
iš Kalifornijos kupina įspū
džių. Ji buvo nuvaižavus ap
lankyti sergančią savo duk
terį Skimienę.

lykų. Bet tuo skridimu -yra— apie 80 mylių per valandą, 
dėjo veikti Suv. Valstijų O- 
ro paštas.

Keli Indianos istorikai ti
ki, kad John Wise, balonis- 
tas, kurio balonas Jupiter 
skrido iš Lafayelte, India
na, į Crawfordsville, rugpiū
čio 17 d., 1859 m., su 123 
laiškais ir 23 brošiūromis 
buvo tikrasis tėvas oro paš
to. Vėliau prancūzai 1870 
m. pristatė laiškus ir komu
nikacijas balonu. Bet tiktai 
1918 m. prasidėjo kasdieni
nis skridimas.

Jis atvyko į San Francisco 
22 vai. anksčiau negu grei
čiausias traukinys.

* ?
Bet pašto valdininkai jau

tė, kad pakol nakties skri
dimai nebus tinkamai su
tvarkyti oro kelias nesutau
pys laiko pašto persiunti
me. Įsakyta įsteigti radio 
stotis visuose aerodromuo

••Draugas” Acme photo

American Airlines lėktuvo liekanos. Lėk tuvas sudužo ir sudegė tarp Bowling Green 
ir Scottsville, Ky. Dvidešimt asmenų žuvo iš dvidešimt dviejų. Išsigelbėjo Lt. Glen 
Fellows, Love Field, Tex., ir S. K. Hoffman, Williamsport, Pa.

atsitikimų. Šis žygis buvo 
laikomas svarbesniu negu 
Kom. Byrd skridimas į Šiau
rės Ašį, kuris įvyko tais 
metais.

Pirmaisiais metais šių

P a š o Departamentas 
daug prisidėjo prie išvysty
mo oro pašto patarnavimo. 
Jau 1912 metais puštas pa
prašė kongreso finansuoti 
išbandymą. Kiekvienais me
tais paštas prašė pinigų. Pa
galiau 1918 metais kongre
sas paskyrė $106,000 tam 
tikslui.

Pirmiausias oro pašto ke
lias — nuo New Yorko iki 
Washington su sustojimu 
Philadelphijoj — buvo pra
dėtas kooperacija Karo De
partamento, kuris parūpino 
lėktuvus, lakūnus ir prižiū
rėjo visą veikimą. Paštas 
tvarkė laiškų siuntimą. Bet 
rugp. 12 d. pasta© perėmė 
pilną kontrolę įsteigdamas 
savo įrengimus ir darbinin
kus.

Skridimai visokiam ere 
ir nustatytam’laike sudarė 
savo problemas, bet palaips
niui šie sunkumai išsilygi
no. Pašto valdininkai dabar 
pradėjo galvoti apie naują 
kelią, skersai kontinentą į 
San Francisco. Po vienerių 
metų nuo pirmo skridimo 
pirma dalis transkontinen
tinio kelio buvo įvesta tarp 
Clevelando ir Chicago ir lie
pos 1 d. tų pačių metų ant-

se, kurios galėtų pranešti skridimų, Curtiss lėktuvai 
apie orą, kaip ir šviesų sig
nalams ir įrengimai vietų, 
kur lėktuvai galėtų nusileis
ti, reikalui esant, ir kitų 
patvarkymų, kurie pagelbė-i 
tų nakties skridimams. Per 
tris metus paštas tvarkė į- 
vairius planus nakties skri
dimams. Lakūnai mokėsi 
skristi naktimi, lėktuvai bu
vo įrengti su šviesa, spin- 
dančiais instrumentais, na
vigacijos šviesomis ir para- 
šutų žibintuvais (parachute 
flares). Nakties skridimai 
buvo išbandyti rugpiūčio m. 
1923 m. tarp Chicagos ir 
Cheyenne sėkmingai.

Kitais metais daug page
rinimų buvo įvesta, pav., 
šviesos ir nusileidimo vietos 
Allegheny kalnuose. Palaips
niui kiti keliai buvo pra
vesti. Pašto Departamento 
pasiryžimu, oru gabenamas 
paštas pasidarė paprastas 
transportacijos būdas.

1922 metais oro pašto ap
tarnavimas liko apdovano
tas Collier Trophy už svar
biausią aeronautikos kon
tribuciją tų metų, daugiau
sia už saugumo rekordą. 
1923 m. vėl gavo trofėją už 
nakties skridimus. 1926 m. 
Harmon trophy buvo duota 
lakūnu}, kuris skrido 718 
valandų tais metais per ge
rą ir blogą orą, jo rekordas 
buvo 47 nuoš. nakties skri
dimų be jokių nelaimingų

su Hispano-Suiza inžinais 
buvo vartojami. Vėliau jų 
vieton buvo Standard Air- 
eraft Co. lėktuvai, ku\ie ga
lėjo nešti 200 svarų pašto. > 
Vėliau De Haviland su Li- 
berty inžinais buvo varto
jami ir pagaliau, 1926 m. 
Douglas lėktuvai buvo įves
ti, kurie gali skristi 160 my
lių per valandą.

Pašto rata irgi keitėsi 
laikas nuo laiko. Iš pradžių 
nebuvo ekstra mokesčio. Vė
liau 24 centai »ž unciją, ta
da numušta ligi 16 centų; 
6 centų ir ligi dviejų. 1919 
metų rata buvo 8 centai už 
unciją kiekvienam iš 4 zonų. 
1927 m. ši zonų sistema bu
vo sunaikinta ir rata buvo 
10 centų už pusę unicijos. 
Šiandienos rata yra 6 
tai už pusę uncijos.

cen

nie- 
oro

Pašto Departamentas 
kada nemanė operuoti 
pašto linijas visam laikui. 
Valdininkai manė, kad oro 
pašto linija gali būti sėk
minga tai jie apsiėmė tik 
pradėti darbą. Laikui bė
gant, viskas buvo perimta 
komercinių kompanijų 1926 
m. Kongresas praleido Air 
Commerce Act (Oro Komer
cijos Aktą), kuris apėmė 
parūpinimą išvysti j imui ko
mercinės aviacijos. Kitais 
metais, Komercijos Depar
tamentas perėmė operacijas

cro kelių ir radio transmi- 
; sijų. Gruodžio 31 d., 1927 
j m. pašto interesai oro paš
to linijos buvo baigti išsky
rus kelių Chicagos linijų. 
Bet pavasarį, 1923 metais 
Lindbergo skridimas ir tie, 
kurie jj sekė padarė visą 
tautą oru sudominta (air- 
minded). Pašto pijonierių 
darbas buvo baigtas. Per 10 
metų, paštas surinko kelis 
rekordus. Per tą laiką buvo 
skrista 13.768,072 mylių. 
Buvo 2,095 nusileidimai dė'. 
mechaniškų trūkumų ir 4,- 
437 dėl blogo oro. Iš viso 
301,855,840 atskiri pašto 
pakietai ir laiškai buvo pri
statyti. Buvo tiktai 200 ka
tastrofų iš kurių trisdešimt 
dviejose buvo mirtinai su
žeistų. Per 10 metų buvo 43 
mirtys tarp sužeistųjų.

Neseniai Civil Aeronautics 
Board gavo aplikaciją nuo 
komercinės kompanijos gau
ti leidimą pradėti- “helicop- 
ter” aptarnavimą, kuris ga
bens oro paštą ekspresu nuo 
stogų 400 pašto ofisų ir 
gelžkelių stočių New Eng- 
land ir New Yorke. Jeigu tas 
įvyks, tai bus pirmas toks 
bandymas šioj šalyj arba 
net visam pasaulyje. Užpa
kalyje viso to, stovi koope
racija Pašto Departamento 
kaip buvo prieš 25 metus 
atgal. FLIS

Gautas laiškas-kvietimas 
į Am. Lietuvių Konferenci
ją Pittsburghe, Pa. Laiškas 
priimtas vienbalsiai. Pasi
rodžius, kad negalima siųs
ti atstovo, nutarta' paaukoti 
$15 ir pasiųsti su pasveiki
nimu. Tikimos, kad ir kitos 
draugijos nepasiliks tame 
kilniame darbe.

Pranas Kriščiūnas šventė
Į

savo 72 jį gimtadienį. Pa
vaišino visus draugus. Jis 
yra pavyzdingas jaunikai
tis katalikas. Priklauso Šv. 
Vardo Draugijai. Yra “Lai
vo” skaitytojas.

Ilgiausių metų, Pranai!

Kun. K. Juozaitis pasvei
kino visas Onas vardadie
nio proga. Užtai Onos už
prašė šv. Mišias liepos 28 d. 
Po Mišių sveikinos ir vaiši
nos. —Koresp. *

LITTLE GAME”
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TTekentėkitl Žemo per 30 
meto gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odo» 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
«> SKr «i on

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

Jei turi seno metalo: 
rio, bronzos, misingo — 
duok karo reikalams.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath ■will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
•rehich you yourself may not detect 
būt tvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—a 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Btfort Any Date Uu

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweeter ’

PRANEŠIMAS
★

KADANGI beveik kiekviena degtinės dirbtuvė gamina 
alkoholį mūsų valdžiai karo reikalams, taigi mes negalime 
pilnai išpildyti užsakymus mūšy reguliarįnių kostumierių.

TURĖKITE omenyje, kad nuskirta dalis racijonavimo 
liečia ir mus. Kad pagelbėjus karo laimėjime, mes ir turime 
racijonuoti savo degtinės kiekį.

TAIGI, malonėkite būti kantrūs su mūsų pardavėjais 
ir pagelbėkite mums mūsų pastangose išdalyti prekes 
tinkamu ir patenkinančiu būdu.

.................MES SKOLINKIME SAVO PINIGUS! 
JIE AUKOJA SAVO GYVYBĘ..................................

PIRKIME DAUGIAU U. S. KARO BONŲ!

INTER-NATIONAL LIQUOR CO. 
6246 So. California Avenue * 

Visi Telefonai: REPUBLIC 1538

CHICAGOJE
Visus kviečiame

West Side ARD 10-tas 
skyrius rengia pikniką ‘ ‘Rū
tos” darže rugpiūčio 1 d. 
Bus visokių įvairumų. Pel
nas skiriamas per pus su pa
rapija.

Pradžia 7 valandą vakare.

Moterų Sąjungos piknikas 
nelabai pasisekė. Kaltina 
muzikantus, kad sustreika
vo. Jaunimas neturėjo ką 
veikti.

NELAUKITE- 1
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPAN? 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

' -------------------------------------------------------------------------------------

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 kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan.
galu.

parlorjūsų

Telefonas SEELEY 8760

hnviš- 
CIAIJ

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD »

e Here are 22 ezcdlent reeipe* frorn the 
Krift Kitchen ... recipes for msin diahes 
th»t will be a big help with ration menus. 
Tbe book is iUustratoi; recipea are primeti 
in large, eaey-to-read type. For your free 
copy just send order for m belo*.

v«luo*»U booklet that 
y ,rh»lp» salve menu problema 

"CHEES& RECIPES FOR* 

VVARTIME MEALS”

Kraft H ome Economics Kitchen 
502-V Peshtigo Court, Chicago, Illinois 
Pirate senti me a free copy of

"Cheese Rtciptt for Wartime Mtah"

name_________________________
ADDEESS ________ _  . _______

CITY_____________________STATĖ-----------------
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X J. Makauskas su žmo ' 
na ir dukterim, vestsaidie- - 
čiai, išvyko kelioms savai- sitartl 
tems atostogų į 
Shore, Fox Lake.

X Labdarių ūkyje šiuo 
metu atostogauja veikėjas 
M. Kaziūnaitė, Petkienė ir 
jos duktė Juškienė su duk
terim.

X Muz. A. Mondeika pra 
šo visų Šv. Antano parapi 
jos choro narių susirinkti 
repeticijai sekmadienį rugp. 
1 d. Repeticija įvyks tuojau 
po sumos. Jubiliejiniame 
kun. Albavičiaus bankiete 
choras išpildys dalį progra
mos. *

X Ona Vilimienė, 5015 
Kenmore Avė., išvyko atos
togų į Oak Forest, III., į sa
vo mažą ūkį, kur turi pavyz
dingai sutvarkytą Victory 
Garden. Ona Vilimienė yra 
motina Viktorijos Tūbelie 
nes, “Dra.ugo” koresponden
tės, DKK narės.

PRANEŠIMAI
Lietuvių R. K. Susivieny- 

mo Amerikoj Chicago Ap
skrities susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpiūčio 2 d., 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėj. Yra keletas 
svarbių reikalų, kurie reikės 
aptarti. Ypatingai reikės pa- 

i apie galimybę pa- 
Mineola' bent vieną atstov^ i

. . būsimą Amerikos Lietuvių 
■Konferenciją. Visų kuopų Western Avė.
valdybų nariai kviečiami at- f Išlipus iš gatvėkario prie 
silankyti. —Valdyba i 87 St. reikia paeiti vieną

bloką į rytus ir pasisukti 
po dešinei. Ten ir rasit mū
sų pikniką, (daržas No. 24). 

pabai nuoširdžiai kvie
čiam visus atsilankyti. Mes 
gražiai priimsim lt pavai- 
šinsim. Rengėjai

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūčio 1 d., 
1 vai. papiet. Susirinkimas 
bus svarbus ir visi kviečia
mi atsilankyti. Karo bonai 
bus pardavinėjami per susi
rinkimą.

Lucille S. Dagis, rašt.

Town of Lake. — ARD 1 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, rugp.
1 d., 1:30 vai. popiet, mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. 
Turime svarbių reikalų 
svarstymui. —-Valdyba.

—--—/

Bridgeport — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų
2 skyr. išvažiavimas rugp. 
8 d., Ryan Woods, 87 St. ir

j Brighton Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kuopos narės 
prašomos įsidėmėti, kad su
sirinkimai iškeliami į kitą 
dieną. Iki šiol susirinkimai 
buvo laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą sekmądienį. Da
bar bus laikomi kiekvieno I grazna bus graži ir turinin- 
mėnesio pirmą trečiadienį, 
7 vai. vakare. Sekantis su
sirinkimas bus rugpiūčio 4 
dieną. —Valdyba^

—————

stoties WCFL, 100 kil. Pro
gramoj dalyvaus žymi dain. 
J. Gricaitė, padainuos daug 
lietuviškų ir klasinių dainų. 
Taipgi didžiulis radio or
kestras išpildys klasinius 

1 muzikos kurinius. Taigi, pro-

<

Jos. Budriko Rakandų, Ra- resu 3241 So. Halsted St. 
dio ir Jewelry Krautuvė ad- Pr.

X Juozas Kikas, aštuo- 
niolikietis, pirmojo pasauli
nio karo veteranas, ir Žino
mas tos kolonijos, veikėjas 
šiomis dienomis išvežtas į 
Hines Memorial ligoninę.

X Muz. A. Mondeika iš
rinktas pirmininku Cicero 

♦ Lietuvių Komiteto, kuris 
darbuosis, kad .Anną,„ Kas- 
kas ir Rapolo Juškos kon
certas pasisektų. Vice pirm, 
išrinkta Mozerienė, o sekr. 
Petrauskienė.

7

sekr.

busC4t.l_lU.Cb MUjO

sekmadienį, 9 vai. vakare iš !

Is. I

PIRKITE KARO BONUS!

i

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

!

t ga.

Šias programas leidžia

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

R£CO9D T»AT CONFESS/OMS ARS 
W LANGUAGr.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.

kambaryje, 
skaitlingai

J. R.

t

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

■ » • ’ "

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 1 d., tuojau po pasku
tiniųjų šv. Mišių, parapijos 
mokykloje. Visos narės pra
šomos atsilankyti, nes yra 
keletas svarbių reikalų ap
tarti. —Valdyba.

f 11 
i

Brighton Park. — Rug
piūčio 1 d. įvyks LRK Susi- 
vienymo Amerikoje 160 kp. 

! svarbus susirinkimas 1 vai. 
popiet. Atsirado nepapras
tai svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai šiame susirinkime 
turime apsvarstyti. Tad vi
si nariai prašomi atsilanky
ti.

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
1 d., 12 vai. dieną, Chica
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėj, 3133 So. Halsted St. Su
sirinkimas yra svarbus, to
dėl kiekvienas narys priva
lo būtinai atsilankyti. Turi
me svarbių klausimų svars
tymui. Kurie nariai pasilikę 
su mokesčiais, būtinai pa
sirūpinkite apsimokėti.

P. K.,

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Budriko programa

t
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUS! 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 
• LSNIU INSTRUMENTU'

PASINAUDOKI? PROGA DABAR 
KOL DAR NEJSPARUUOTL
TŪBOS, CLARINFTAI. TROB 

BONAI, 8AXAPHONES. PLOTE* 
■U — $35.00. $37.50
$45.00 ir $75.00 VM gam^tuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI OLTTARAJ. SPA 
niski mandolinai bakjos 
SMUIKUS. TENOR BANJCf. — 
$6.50. <8.69. $12.50 iki $36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00 
$136.00 ir $1SO,CO BARO TT2- 
BENGALAS — $1100 KMT^E 
LIAJ RMTHKOMS. STRTUNINT 
AMS BAKAMS. VIOLAS IR CEL 
LO — $1.60. $$.00. $6.0Q. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos <$ėi vtaej virt 
minėtu instrumentu. BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $2$.6O. 
$55.00 ir $59.00. PEDALS. HT 
BOYS. CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jAns palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasB ir “reed” instrumentams 
pritaikomi JtUrų lūpom,.

EKSPERTTVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tame, Triūboms, 8axaphOfies ir 
taipgi 8muikoms fr Guitarama

GOLDSTEIN’S MU8IC SHOP 
914 MaxweU St.. Chicago

g- —--------------

X Kun. Ig. Albavičiaus 
plati biografija ir atvaizdas 
praeitą šeštadienį tilpo Chi- ■ 
cago Herald-Amerlcan. Tas 
rodo, kad angliškoji spauda• 
rodo lietuviams didelio pa-, 
lankumo.

X S. Pieža, Chicago He- 
rald-American koresponden
tas, su žmona ir dviem duk
terimis šiandie išvyksta 
dviem savaitėm atostogų į 
Sand Dunes, toli nuo tele
fono, gatvėkarių, traukinio 
ir visokio triukšmo.

X J- Lebežinskas. senas 
L. Vyčių ir kitų organizaci
jų veikėjas, išrinktas pir
mininku No. Side Lietuvių 
Komiteto, kuris darbuosis 
toj kolonijoj Anna Kaskas 
ir Rapolo Juškos koncerto 
reikalais. Vice pirm, išrink
ta V. Daugirdienė, o sekr. 
žinomas veikėjas V. Rėkus- 
Lietuvytis.

X Rožė Mazellauskienė, 
žinoma Chicago lietuvių vei
kėja, smagiai tris savaites 
atostogavus pas savo pažį
stamus Domininką ir Oną 
Taujenius, biznierius Car- 
ter, Wis., laimingai grįžo 
namo ir parvežė leduose 

’ šviežių didelių šiaurinės 
Wisconsin valstybes lydekų, 
kuriomis apdovanojo savo 
gimines ir bičiulius. Tauje- 
niai yra buvę bridgeportie- 
čiai ir nuolatiniai ‘‘Draugo” 
skaitytojai.

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI!

J
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VATICAN 
USHERS 

Uty?
'APOSTOLIC 
RUNNERS",

Brighton Park. — ARD 
6-to skyr. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 1 d., 
tuoj po paskutiniųjų šv. Mi
šių, mokyklos 
Prašome nares 
susirinkti.
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PASKUTINIS

PAGERBIMAS

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZiN FU N ERA L HOME !

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JTIARGLITi J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse,

NULIŪDIMO VALANDOJE

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Kmm* TABDS lliMI

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 VVEST 23rd PLAC1 Phone CANAL 2511
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

JOHN R EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

48M-47 SOUTH KEHMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4892-84 SOUTH CAUFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — * :00 v*L Pinnad ir Ketvirtai vak, 

ii atotias WGE8 (1390), ra Povilą teltfaniera.

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
MKMUS M. PHILLIPS

8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4969

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė#, Chicago
Telefonas Grovehfll 0142

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

J. UULEVICIUS
4348 80. CAJAFORNIA AVĖ. PhotM LAFAYETTE 3571

L J. ZOLP
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šeštadienis, liepos 31, 1943

ŽUVO LĖKTUVO ĮGULA t
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Žuvę kareiviai

Dievo Apvaizdos Parapijos Didysis Piknikas
Sekmadieni, Rugpiučio (Augusi) Imą d., 1943 m
Vytauto Parke, 115th St., tarp Crawford ir Cicero Avė

PIKNIKAS PRASIDĖS 10:00 VALANDĄ RYTE

Šiame mūsų vasariniame piknike rasite, kaip ir ki
tais sykiais, visokių žaidimų, pasilinksminimų ir šo
kių. Taigi pasinaudokite šia proga turėti gerą laiką.

Nuoširdžiai visus kviečia Kun. A. Martinkus ir Parap. Komitetai

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą 
-----------  ,         —— —    —n — .;.

CHICAGIETIS LIETUVIS DĖDES ŠAMO 
KARIUOMENEIE

RACIONAVIMO 
KALENDORIUS

Šiandien baigiasi data dėl 
P, Q, R ir S serijos raudo
nųjų štampų.

Sekmadienį, rugpiučio 1 
dieną pirmoji galiojanti da
ta dėl R, S ir T. mėlynųjų 
štampų ir dėl U serijos rau
donųjų štampų.

Rugpiučio 7 dieną baigia
si data dėl N, P ir Q serijos 
mėlynųjų štampų.

kenavimo kompanijoje. Ne
vedęs.

Pvt. John Demeresk į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko spalių mėnesį, 1942 me
tais. Dabar randasi Los An- 
fS“LC^..JO Rūgimo 15 dieną pasku-

tinė 
stamp 
kiems

Motina Agota Janušienė gy
vena Chicagoje, 3531 So. 
merald Avė.

E-
galiojanti data dėl 

No. 13, gera pen- 
svarams cukraus.

Tarp dvidešimt žuvusių American Airlines lėktuve, prie 
Trammel, Ky., yra šie (iš kairės į dešinę): Piiot H. A. 
Seiller, Stewardess Josephine Kane, ir Capt. B. A. Car- 
penter, kuris skrido dėl patikrinimo; Du keleiviai išsigel
bėjo. \ 5 .' 4 ** >4

Pvt. Jchn Demeresk
(Demereekas)

Pvt. John Demeresk 
mė 1911 metais. Baigė 
Kryžiaus lietuvių parapijos
pradžios mokyklą. Pasižy
mėjo futbolo sporte. Dirbo

Didžiausia lietuviu 

Jewelry Krautuvė

gi- 
Šv.

Sužeistas chicagietis 
jūrininkas

Washington, D. C. — Na
vy liepos 29 dieną paskelbė, 
jog 15 jūrininkų žuvo, 18 
buvo sužeista ir 5 dingę. 
Sužeistųjų skaičiuje yra An- 
thony Thomas 
Jr., jo motina 
lowski gyvena 
7822 Marąuette
do, jog šio jūrininko pavar
dė yra lietuviška.

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

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

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

Pereitą ketvirtadienį ank- į 
sti Frank Antolak, 31 metų 
amžiaus, įlindo pro stogo 
langą į Wet Wash skalbyk
lą, Oak Park, 8 Lake str., ir 
ėmė daužyti skalbyklos sei
fą. Triukšmas pažadino iš 
miego Mrs. Clara Vander- 
kloot, vieną iš savininkių 
skalbyklos. Ji miegojo užpa
kaliniame apartamente.
ŠALTAI SUTIKO VAGĮ

Mrs. Clara Vahderkloot 
atidarė duris, einančias į 
skalbyklą, pamatė vagį. Ta
da ji ramiai sau užsivilko 
rūbus.

Moteris paėmė šautuvą, 
atidarė duris ir šovė į grin
dis. Vagis prašė pasigailė
jimo. Mrs. Clara įsakė va
giui eiti pro priešakines du
ris ir nurodė kaip jas užda
ryti. Kada jis tai įvykdė, 
moteris paleido ugnį.
ŠRATAI PATAIKĖ Į 
UŽPAKALĮ

Šratai vagiui pataikė į už
pakalį. Jis ėmė bėgti. Drąsi 
moteris vagį sekė. Kai au
tomobilis pravažiavo, Clara 
dar paleido šūvį. Paskui pa
šaukė policiją.

Vagis buvo surastas pra
ėjus porai valandų.

Mrs. Clara turėjo farmą 
Antioch ir šaudė pezanus.

Sučiuptas vagis buvo nu
gabentas į ligoninę, kad bū
tų išimti šatrai.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 29 
dieną paskelbė 84 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie žuvo ka- 

j ro frontuose. Žuvusiųjų 
skaičiuje yra lst class pvt. 
Dan.el Szymanski, kurio 
žmona Loretta M. Szyman
ski gyvena Chicagoje, 2856 
East 83rd str. Atrodo, jog 
lietuviška pavardė.

I t

Krentantis vyras 
išvengė mirties

Wilkes-Barre, Pa. — 
phen Ulicny, 52 metų 
žiaus, krito žemyn Dorrance 
Cooliery of the Lehign Val- 
ley Coal Co. urve. Jis išven
gė liepos 29 dieną mirties, 
kai užkrito ant keltuvo vir
šaus, kuris buvo 
nuo žemės.

<
I
I
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Ste-
am-

Lėktuvo liepsnose žuvo 20 asmenų
Ky. - 

vakare 
lėktuve

I

Karo belaisviai |
I

Kazlowski, 
Anna Koz- 
Chicagoje, 

avė. Atro-

1 __________________

Prašo daugiau 
padangų

Chicago, Dl. —
litan area motoristai prašo 
30,000 padangų daugiau dėl 
liepos mėnesio, pranešė Mi- 
chael F. Mulcahy, kainų ad- 

I ministracijos direktorius, pe
reitą ketvirtadienį. Liepos 
mėnesiui kvota buvo 28,900 

1 padangų keleiviniams auto
mobiliams. Rugpiučio mė
nesiui kvota yra 28,827.

Metropo-

200 pėdų

Bowling Green, 
Pereito trečiadienio 
American Airlines 
buvo sučiupta dvidešimt ke
leivių ir jie mirtinai sudegė. 
Vienas keleivis krito ir už
blokavo duris, kai lėktuvas 
bandė nusileisti.

Lėktuvas bandė nusileisti 
netoli mažojo miesto Tram-, 
mel, 20 mailių į pietryčius j 
nuo Bowling Green. Lėktu
vo sparnai buvo nukirsti me
džių, kai lėktuvas leidos že- 

UHČny užkrito * atit ^J^- Lėktavas buvo ap
siaustas liepsnų po to, ’ kai 
jis palietė du didelius me
džio kelmus.

Keltuvas leidos žemyn su 
kitais maineriais. Prieš ke
letą sekundžių Ulicny buvo 
nutrenktas į urvą uždarytų 
vartų,
keltuvo ir nusileido žemyn. 
Jis buvo sužeistas.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 29 
dieną pranešė, jog japonų 
nelaisvėje yra daugiau Ame
rikos kareivių mirusių nuo 
ligų, nuo Baatan ir Corregi- 
dor kritimo. Jau šeštas pa
skelbtas mirusių Amerikos 
kareivių sąrašas, kurie mirė 
nuo ligų japonų nelaisvėje.

Siautė audra

Nieko nevalgė
47 dienas

Charlestown, Ind. — Lie
pos 29 dienos vakare vėjo 
audra palietė Charlestown. 
Nuo audros 3 asmenys mi
rė ir mažiausia 23 buvo su
žeisti. Audra sužalojo nema
žai namų. *

Prisidėkite prie Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomy
bės atgavimo.

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER

— ML’SIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Neišmeskite savo senų išdčvžtų 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
GVARANTUOJAMAS
ve dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami 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 AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

300 karo darbininkų 
susirgo

Erie, Pa. — Liepos 30 die
ną buvo įsakyta sumobili
zuoti gydytojus ir slauges 
vakarų Pennsylvania mies
te, kad pasirūpintų daugiau 
kaip dėl 300 karo darbinin
kų, kurie apsinuodijo nuo 
[valgio.

116 asmenų, pranešama, 
jog penki sunkiai serga, bu
vo nugabenta į ligonines. Ki
ti buvo nugabenti į priva
čius namus.

Policijos viršininkas Geo
rge J. Cristoph pareiškė, jog 
matomai, kad visi nukentė
ję dirbo prie Erie darbų. 
General Eelctric Co. ir visi 
valgė fabriko kavinėje 
reitą ketvirtadienį.

Saugatuck, Mich. — Char
les Horswell, 85 metų am
žiaus, liepos 29 dieną baigė 
savo aštrų pasniką. Jis nie
ko nevalgė 47 dienas, 
ėmė vandens. Jis nieko 
valgė nuo to laiko, kai mi
rė minimo vyro žmona.

Charles Horswell liepos 
29 dieną pradėjo valgyti. Jis

Lėktuvas vyko į Nash- 
ville, Tenn. Jis skrido iš 
Louisville. Pasitaikė prastas 
oras. Dėl blogo oro įvyko 
šiurpi lėktuvo katastrofa.

Du išsigelbėjo iš lėktuvo 
katastrofos, jie buvo sužeis
ti. Vienas iš išsigelbėjusių- 
jų sako, jog vienas keleivis 
vyras krito ir užblokavo du- T?'.... „ įsklause dukters prašymą iiris, kai lėktuvas leidos ze-XT _ sutiko valgyti,myn. Negalima buvo jo kū
no atitraukti. Tada jis išimi- .i-, x Remkite visus tuos asme se langą ir isšokd iš lėktų- . . . . ... . ™nis, kūne skelbiasi “Drau 

ge”.vo.

Pirkite U. S. Karo Bonus Skelbkitės “Drauge”.
---- - -

pe-

Areštuotas tėvas
Chicago, III. — Sulaikytas 

pereitą trečiadienį vienas tė
vas, 28 metų amžiaus, kuris 
turi kūdikį. Jis buvo areš
tuotas už tai, kad vedė į blo
gą 17 metų amžiaus mergai-

— ' A

IŠSIGELBĖJĘS

tik 
ne-

“©raugas" Acme photo

S. K. Hoffman, iš Wilhamsport, Pa., vienas iš dviejų 
išsigelbėjusių iš American Airlines lėktuvo sudužimo, 
Kentucky. Lėktuve buvo 22 asmenys, 20 žuvo.

-
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Td A R A R Yr* Geriao8,M Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mflsi* jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

%
Sudegė grūdų sandėlis

APROK AVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S ral. ryto iki 1J vai. pietų.

Kltomia dienom ia — nuo 7 valandos ryto iki S: 10 yalandoa popiet

Pereitą penktadienį pietų 
Chicagoje Norris Grain Co., 
5556 Shields, grūdų sandėly
je įvyko baisi explozija. Ma
noma, jog ugnis sukėlė ma
žiausia $200,000 nuostolių. 
Trys vyrai buvo sunkiai su
žeisti.

Gaisras apylinkėje dau
gelį prikėlė iš lovų. Sandė
lio viršus buvo nublokštas 
50 pėdų aukštyn. Keletą mi
nučių virš apylinkės lijo 
gaisro įvairios dalys.

Buvo sužalota elektra, nu
traukta šviesa ir telefonai 
neveikė toje apylinkėje. 25

pėdų aukščio liekanos ap
dengė Pennsylvania R. R. 
bėgius, sulaikė prekinių ir 
keleivinių traukinių judėji
mą.

Sakoma, jog sandėlyje bu
vo apie 250,000 bušelių soy 
beans ir soy bean miltų.

Reikia daugiau proto
Hillsboro, III. — Vienas 

jaunuolis, 18 metų amžiaus, 
nutraukė sau gyvybės siūlą 
liepos 29 dieną, kad jis bi
jojęs, jog nebus priimtas į 
laivyną.
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