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...“and that government of ‘ 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

VoL XXVII

U.S. BOMBERIAI ATAKAVO NAPOLI
į

Italai bėga iš didžiųjų miestų
Bijo sąjungininkų didelio bombavimo
BERNAS, Šveicarija, rugpiūčio 2. — Pranešimais iš 

Italijos, apie trys milijonai italų buvo iškelti iš industri
nių miestų šiaurinėj Italijoj. Jeigu italai toliau kariaus su 
vokiečiais prieš sąjunginin- •   -" —~ ~ ~ '■
kus, tie miestai bus taikiniai 
naujoms sąjungininkų ata
koms.

Italų evakuavimas įvyks
ta nors Vatikane vis dar 
girdisi kalbos apie taikos 
derybas. (

Trūkumas traukinių ir va 
gonų ir geležinkelių darbi
ninkų streikai kliudo gy
ventojų iškėlimui į kaimus 
ir mažuosius miestelius.

Daug areštų.
Sakoma įvykę daug inci

dentų tarpe įbaugintų italų 
ir autoritetų bandančių pa
laikyti šiokią tokią tvarką.

Militarinė policija iš Bo- 
logna ir Florencijos nuvyko.

z

į Milaną ir Turiną ir ten 
suareštavo daug italų ka
reivių, kurie atsisakė klau
syti savo viršininkų įsaky- i 
mų, ir kartu su gyventojais 
dalyvavo demonstraci jose 
dėl greitos taikos.

Autoritetai visais būdais ■ 
bando sulaikyti demonstra
cijas, nors Romos radio pra 
nešimas sakė maršalas Ba-į 
doglio vartosiąs karinį au
toritetą tiktai tiek, kiek bus 
reikalinga Italijai garbingai 
pasitraukti iš karo.

La Stampa laikraštis pa
tvirtino žinias, kad italai 
puolę kelis kalėjimus norė
dami paliuosuoti politinius 
kalinius.

BAŽNYČIA IŠSAUGOTA SICILIJOJE

Sąjungininkų kareiviai žygiuoja per Mililli, Sicilijoj, po miesto paėmimo. Nors mies
tas buvo gerokai apdaužytas, sąjungininkai išsaugojo ne karinius taikinius, kaip šv. 
Sebastijono bažnyčią, kurią matome užpakalyje.
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U.S. bomberiai padegė 
Rumunų aliejaus lauką

KAIRO, Egiptas, rugpiū
čio 2.—Maj. Gen. Lewis H. 
Brereton, devinto Amerikos 
aviacijos dalinio viršinin- į 
kas, šiandien pranešė, kad 
175 Liberator bomberiai nu
metė 300 tonus sprogstan
čių bombų ant Ploesti alie
jaus .laukų Rumunijoj. Tai 
yra viena svarbiausių ašies 
aliejaus sandėlių.

Lėktuvai skrido 2,400 my 
lias iš viso, ir komunikate 
sakoma ta jų ataka buvusi 
didžiausias toks žemai 
skrendančių lėktuvų puoli
mas istorijoj.

Dvidešimts bomberių bu
vo priešo nušauti. Ameri
kiečių bomberiai tačiau nu
šovė bent 51 vokiečių lėk
tuvą. Raportas sakė priešo 
opozicija buvusi didelė.

Bomberiai skrido tik virš 
kaminų ir bombas numetė 
tiesiai ant taikinių.

Naciai Kretos saloj 
šaudo italus kareivius Britai pradėjo ofensyvą prie Catania RUSŲ “NUOLES

LONDONAS, rugpiūčio 2.
— Pranešimais iš Kairo ir 
Istanbul, šiomis dienomis 
įvyksta aštrūs susirėmimai 
tarp vokiečių ir italų karei
vių Kreto saloj, kuomet vo
kiečiai bando nuginkluoti 
italus. Sakoma naciai nori 
nuginkluoti visus italus ka
reivius ir tada suareštuoti 
jų viršininką.

Naciai klastingai iš kitų 
italų atėmė ginklus. Vienas Amerikiečiai suėmė dar 
italų vienetas, kuris atsisa- į 10,000 ašies kareivių belai
kė atiduoti savo ginklus, 1 svių. Pusė jų vokiečiai, 
buvo vokiečių apsuptas ir: 
apšaudytas.

Istanbulio raportu, vie-'

Amerikiečiai užėmė San Stefano
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugpiūčio 

2.—šiandien oficialiai pranešta apie amerikiečių užėmimą 
San Stefano miesto. Tas miestas buvo priešo apsigynimo 
linijos šiaurinis galas. Ki
tam pranešime sakoma bu- 
vp užimtas ir Mistretta, į 
pietus nuo San Stefano, ir 
kad visur Sicilijoj sąjungi
ninkų kariuomenės progre
suoja.

Amerikiečiai

ri opozicija, bet vėliausiu 
pranešimu, sąjungininkų ka 
riuomenės visuose sekto
riuose žygiuoja pirmyn, va
rydamos ašies kariuomenes 
į siaurutį kampą prie Mes- 
sina.

APŠAUDO OREL

Gen. Montgomery įsakė 
savo kariuomenei baigti pra 
dėtąjį darbą, ir anglai tuoj 

na
cių prie Catania miesto. Jie 
pralaužė priešo apsigynimo

nam italų barake Graikijoj prad5jo didelj
.vokiečių ir italų garnizonai 
aštriai susikirtę, kuomet 
naciai bandė jį .užimti. Sa- linijas ir prad5jo .
koma italai atsisakę pasi-1 
duoti ir ginklu priešinasi

. septy- naciams> laukdami instruk- 
nius aliejaus perdirbimo pa-I Romos,
status. Visas laukas užside
gė. Gen. V. H. Strahm svei
kino lakūnus ir pranašavo, 
kad ta ataka labai paveiks 
karo eigai.

Ploesti apylinkė, netoli 
Bucharesto, pristato apie 
trečdalį ašiai reikalingo 
aliejaus. Šita buvo antra 
amerikiečių ataka ant to 
lauko, kuri taipgi buvo daž
nai atakuojama ir sovietų 
bomberių.

Visur buvo jaučiama stip-

Gen. Montgomery savo 
dienos įsakyme pagyrė A- 
merikos ir Anglijos karei
vius ir prižadėjo Sicilijai 
išlaisvinimą, taip kaip buvo 
nuverstas Mussolinis.

Nissoria apylinkėj kana
diečiai turėjo muštis kiek
vieną žingsnį, dažnai durJ 
tuvais susiremdami su prie
šu priemiesčio kalnuose ir 
pačiose miesto gatvėse.

Vokiečiai išleido naujus 
ir griežtus įsakymus, kuriais 
civiliai gyventojai, kurie ar
tintis prie vokiečių ar italų 
barakų bus nušauti, teatrai 
ir kavinės turi nuo 8 vai. 
vakaro būti uždarytos ir 
gyventojams po 11 vai. va
karo uždrausta vaikštinėti 
gatvėmis. Anot raportų, vo
kiečiai šiomis dienomis tvir
tina savo apsigynimo punk
tus Graikijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO. — Sako

ma Italijos vyriausybė po
sėdžiauja ir svarsto greitą 
sąjungininkų taikos plano 
priėmimą. Tam tikros gru
pės planuoja taikos marša- 
vimą ant Romos.

Arkivyskupas Spellman 
jau grįžo Amerikon .

NEW YORKAS, rugpiū
čio 2.—New Yorko Arkivys-

IŠ NEW YORKO. — Vo
kietijos slapto radio prane
šimu, Hitleris greitu laiku 
pasitrauks iš Reicho vado
vybės dėl “sveikatos. ” Ber
lynas prižada kovoti iki ga
lo.

Vėl atakavo nacių 
aerodromus Franci jo j

LONDONAS, rugpiūčio 2. 
—Sekmadieny mirus 81 me
tų amžiaus Lin Šen, Kinijos
Prezidentui, Generolas Chi- kūpąs Francis J. Spellman 
ang KaiShek tuoj tapo pas- jau grįžo Amerikon. Per 
kirtas eiti prezidento parei- savo šešių mėnesių kelionę 
gas. Tą paskyrimą padarė Arkivyskupas matėsi su An 
Kuomintango vykdomoji ta- glijos premjeru ir šventuo- 
ryba.

Trondheime sunaikinta 
penki nacių laivai

STOKHOLMAS, rugpiūčio 
2.—Amerikos didžiųjų bom
berių ataka ant Trondheim, 
Norvegijoj, liepos 24 d., su 
naikino vieną didelį nacių 
submariną, 1,500 tonų tran
sporto laivą, ir du mažės 
nius laivus, ir apgadino des- 
trojerį. Pranešime taipgi 
minima, kad keletas mažes
nių lavų taipgi buvo apga
dinti, ir kad daug vokiečių, 
jų tarpe ir karininkų, buvo 
užmušta ar sužeista.

MASKVA, rugpiūčio 2.— 
Raportai iš fronto praneša, 
kad rusų kariuomenė jau 
prisiartino iki Orei miesto 
ir dabar gali kanuolėmis ap
šaudyti tą stipriausi nacių 
apsigynimo punktą visam 
Rusijos fronte. Nors padėtis 
išrodo visai beviltiška, vo
kiečiai desperatiškai kovoja.

Geležinkelis tarp Orei _jr 
Bryansko yra apšaudomas. 
Kiti raportai sako dabar 
vyksta kovos už stotį, kuri 
kontroliuoja tą susisiekimo 
linijĄ Vienintelis kitas vo
kiečiams išėjimas iš to mie
sto yra į, vakarus nuo Kro- 
my.

Į šiaurvakarius nuo Orei 
rusai jau pasiekė- geležinke
lį. Iš šiaurės jie žygiuoja 
Bolkhov vieškeliu. Iš pietų 
jie žygiuoja Oka ir Ribnitsa 
slėniais, pietvakariuose, ru
sai smarkiai kovoja su na
cių kariuomene.

Lietams padarius kelius 
neperbrendamus, vokiečiai 
naudojasi rusų ofensyvos 
sulėtėjimu ir ištraukia savo 
reikmenis iš Orei miesto, 
naudodami mažus keliukus, 
nes rusų lėktuvai nuolat ata 
kuoja didžiuosius vieške
lius. .
daXrėiarą0^iaia5ėmė TfŪkUm3S BliejaUS 

dar 100 kaimelių. SPRINGFTELD, III.,
..... ....... ■ i i "i i i

ii j ■ i l ■ ■ • piūčio 2. — Bernard L.
AmDdSduOriUS Anglijai I jewski. Deep Rock aliejau.1

LONDONAS, rugpiūčio 2.' kompanijos pirmi n i n k a s 
—Fėdor Guseff, 39, rusų! šiandien pranešė
ministeris Kanadai, užims|

Karo laivai bombarduoja Italiją
Atmetė Badoglio taikos sąlygas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugpiūčio 

2.—Italijos Premjerui Badoglio vis dar neatsiliepus į są
jungininkų pakartotinus radio pranešimus, Gen. Eisen- 
hower davė įsakymą pradėti puolimą Italijos ir sąjungi
ninkų lėktuvai bombavo Na- 
polio miestą Italijoj. Badog1 
lio naudojasi - sąjungininkų 
kantrumu ir visą laiką tarė
si su vokiečių, viršininkais.

Dabar jau baigėsi tas del
simo periodas/. Gen. Eisen- 
hower jau liepė atakuoti Ita 
Ii ją, o Italijos gyventojai 
reikalauja taikos.

žipiomis iš Milano mato
si, kad naciai mano laikytis 
Italijoj ir jau turi užėmę vi
sas svarbias pozicijas ties 
Adige upe, o šiaurinėj Itali
joj koncentruojasi dideli 
kiekiai vokiečių kariuome
nės.

Romos radio ir Italijos 
spauda per šeštadienį ir 
sekmadienį ragino italus 
remti naująją vyriausybę. 
Pranešama gyvent o j a m s, 
kad jeigu Italija turės ir to
liau kariauti, tai nebus il
gai, o tik iki tol, kol Italija 
galėsianti garbingai pasi
traukti iš karo.

----------------------------------

į Amerikos karo laivai bom 
bardavo uostus ir miestus 
pietinėj Italijoj. Tokie bom
bardavimai priminė ita
lams, kad karo baisenybės 
paliečia ir 5ų pačių žemę, ir 
tuo pačiu kartu perkirto 
ašies susisiekimą tarp Sici
lijos ir Italijos.

Turės rezignuoti.
Ypatingai smarkiai buvo 

bombarduotas geležinke lis 
virš Oliva upės, kuris nau
dojamas pristatymui karo 
reikmenų į Messina.

Capo Di Chino lėktuvai 
bombavo aerodromą, pasta
tus ir lėktuvus. Visiškai bu
vo sunaikinta vienas alie
jaus sandėlis.

London Evening News 
žiniomis, Premjeras Badog- 
liox būsiąs priverstas rezig
nuoti arba prašyti taikos. 
Jeigu jis rezignuosiąs, tai 
naujasis premjeras tuojau 
prašysiąs taikos.

Kardinolas smerkia į Dar 11 tonai bOfflljŲ 

nacių melagystes numesta ant Mundos
LISABONAS, Portugalija 

rugpiūčio 2.—Oficialiam pa
reiškime, J. E. Manoel Kar
dinolas Concalves Cerejeria 
šiandien viešai pasmerkė 
nacių propagandisto Portu
galijoj Alfredo Pimentą 
skleidžiamus melus. Pareiš
kimas smerkia Pimentą raš
tus, kuriuose jis 
jog Popiežius ir 
klydo ir užsiėmė 
kuomet jie prašė 
maldauti už rusų 
tikėjimą. Pareiškimas jį 
taipgi smerkia ir už tai, kad 
jis rašęs Lisaboho žurnale, 
kad Popiežius ir kunigija 
melavę kuomet jie teigė, kad 
bažnyčia ir tikėjimas Vo
kietijoj persekiojami.

Kardinolas sakė Pimentu 
reikia smerkti, kadangi jc 
raštai galį paveikti į jau 
nuomenę. Pimentą straips
niai Lisabone spausdinam; 
kas dvi savaitės ir dalinanti' 
nemokamai.

intimavc 
kunigija 
politika, 

katalikus 
grįžimą įj
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Žada atvykti Amerikon
LONDONAS, rugpiūčio 2

—London Express šiandien [ Ivan Maiskio vietą kaipo Amerikoje yra didelis trū- 
pranešė, kad maršalas Jan 
Smuts, pietinės Afrikos 
premjeras, aplankysiąs Jung

Illinoif
valstybės legislatūrai/ kad

kūmas aliejaus ir gazolino 
Anot jo, Amerika per viena

ambasadorius Anglijai. Mai-
sky jau išvykęs Maskvon 
užimti savo vietą kaipo už- dieną sunaudoja 217,000 str

ju Tėvu.

IŠ RUMUNIJOS. — 60 
Amerikos lakūnų, kurie 
bombavo aliejaus laukus 
Ploesti, suimta belaisvėm

IŠ NEW YORKO. — Są
jungininkai per radio dar 
kartą perspėjo italus, kad
tuoj įvyks pačios Italijos tinęs Amerikos Valstybes, sienių reikalų vice komisą- tinių aliejaus daugiau negu 
invazija. veikiausiai rugsėjo mėnesy, j ras. , iš žemės išimama., iš žemės išimama.

SĄJUNGININKU ŠTA
BAS Australijoj, rugpiūčio 
2.—Sąjungininkų bomberiai 
numetė dar 27 tonus bombų 
ant japonų patrankų įtaisy
mų ir sandėlių prie Munda. 
aerodromo. Vakar dienos 
atakos ant japonų pozicijų 
būtų buvusios kur kas didės 
nės, jeigu nebūtų buvęs pra
stas oras.

Tos japonų pozicijos Mun 
da apylinkėj nuolat bombuo 
jamos, kad susilpninti 
sunaikinti jas, pirm 
sąjungininkų kareiviai 
ten esamus japonus.

Kiti bomberiai atakavo 
Vila apylinkę Kolombanga- 

į ra saloje, kur smarkiai bom 
bavo kitą japonų garnizoną.

Jau antra diena, kaip Ge
nerolo MacArthur štabas F
nieko nepraneša apie kariuo 
menės veiksmus prie Mun
dos. Komunikate kalbama 
vien tik apie bomberių ata
kas.

Prie Cape Gloucester, są
jungininkų lėktuvai sunai
kino penkis kareivių trans
porto laivus. Lengvieji karo 
laivai ir lėktuvai sunaikino 
mažiausiai 14 japonų karei
vių iškėlimo laivus. Atakos 
pradėjo didelius gaisrus 
priešo aliejaus sandėliuose 
prie Boela, Ceram saloje, ir 
į šiaurvakarius nuo Naujos 
Gvinėjos.

ORAS
Giedra. Vėsu ryte.

arba 
negu 
puls
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Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Gavome laišką nuo Anna j 
Kaskas. Rašo, kad labai už-’ 
imta koncertais.

stybės ūkininkais, pavyzdin
gai vedančių ūkių. Pranciš
kus šįmet turi 1.500 “broi- 
lers”, 2,000 “chįcks”, 250 
vištų, kurios deda kiauši
nius, du akrus bulvių, tris 
akrus kornų ir akrą ir pusę 
tabako. Sveikiname gabų lie 
tuvį ūkininką, kuris gavo 
tokią aukštą žymę iš val
džios.

Adelė Kymantaitė vyksta 
porai savaičių į New York 
mokytis. Ji veikli lietuvai
tė parapijoje ir draugijose.

BELAISVIS — IR MANE APLANKEI

tuvių dovanotas,
šono parsšyta: “Donated by 
the Lithuanian Chapter of 
the Red Cross of Hartford, 
Ccnn.”

Sveikinam lietuvių skyrių. 
Be abejonės, jis dar dai
giau nuveiks.

Reikia pasveikinti pirmi-

nes ant

Muzikos rimtai mokinasi 
lietuvaitės Valerija Kaunie- 
tytė ir Vailionienė. Mokina
si pas Rosati, kur mokinosi 
ir Anna Kaskas. Matyti, joms 
sekasi ir neužilgo, gal, tu
rėsime vėl pora lietuvaičių

’ , . . . . artisčių. Geriausios kloties!Išvyko į kariuomenę avia- f 
cijos skyrių Edvardas La- 
das, į navy 
tusevičius.

Daktaras Jaukimas susi
tuokė su Mary Jordan ka
tedroj pereitą savaitę. Jisai 
yra internu šv. Pranciškaus 
ligoninėje. Neužilgo vyksta 
į kariuomenę.

Hartford. Conn. — Liepos 
25 d. lietuviai turėjo pat
riotišką programą. Kaip se
niau buvo rašyta, Hartfordo
ir apylinkės lietuvių auko- mnkę Valeri« Kaunietytę, 
mis nupirktas automobilius kuri sumaDiii vedc 
Red Cross blood donors cen
trui. Tuo tikslu mokyklos 
salėje kur buvo masinis su
sirinkimas. Pirmininkavo Va 
lerija Kaunietytė. Kalbėjo 
prelatas Ambotas, kun. Vil- 
čiauskas ir Kripas, adv. P. 
Mondiūnas, St, Pilkauskas 
(Lietuvių Piliečių klubo pir
mininkas) ir VI. Čekanaus
kas. Paskui buvo rinkliava 
Raud. Kryžiui. Surinkta 
$200.

Po kalbų mokyklos kie
me įvyko oficialus automo
bilio įteikimas. Čia kalbėjo 
miesto majoras Dennis O’- 
Connor; Vosburgh, blood do
nors centro viršininkas; Al- 
gar, blood donors centro ve
dėjas. Programą vedė Vale
rija Kaunietytė. Prelatas 
Ambotas pašventino auto, 
o kun. Vilčiauskas atkalbėjo 
atitinkamas maldas. Paskui 
nusif otograf a vo.

Reikia pažymėti, kad šis 
automobilius kainavo iki 
$1,200. TieK buvo greitu lai 
ku surinkta. Kūmais iš pa
vienių buvo prelatas Ambo
tas ir Juzė Maciuskaitė, ku
rie iš .pavienių daugiausiai 
aukojo. Iš draugijų kūmais 
buvo St. Pilkauskas iš Lie
tuvių Piliečių klubo, kuris 
daugiau kaip $500 surinko; 
Navickienė iš Moterų Są- 
gos kuopos. Dalyvavo lietu
viai legionieriai ir Ladies 
Auxiliary, taipgi lietuvės R 
Kryžiaus siuvėjos ir darbi
ninkės uniformose.

Automobilius dabar važi
nėja po Connecticut ir Mas- 
sacusetts valstybes Raudo
nojo Kryžiaus reikalais. Vi
si matys, kad tas auto lie-

mą.
Po visam buvo užkandžiai 

ir šokiai.
ŽINUTĖS

Namo buvo parvažiavę šie 
kareiviai: Vincas Gaučias. 

i Laurynaitis, Galiskis. Visi 
gerai atrodė.

i 
I

Prelatas buvo išvažiavęs 
į Baltimore a. a. kun. Juo
zo Lietuvninko laidotuves, 
taipgi kun. Valantiejus iš
Waterbury. Kun. J. Valan- [ 
tie jų sveikinam 60 metų am
žiaus proga. Amžius pilnas 
gerų darbų Dievui ir Tėvy
nei. Ilgiausių metų!

I

Į.
1

J. Balsis, M. Kripas, J. 
Vailionis ir kun. Kripas bu
vo nuvykę į New York pasi
matyti su artistu pianistu 
komp. Vytautu Bacevičium 
Priėmė kuo širdingiausiai. 
Pasikalbėjome maloniai ii . 
paskui paskambino artistiš 
kai pianu savo ir kitų gar 
šių kompozitorių veikalus 
Teko daug sužinoti apie ar-

į

Rap

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

DR. S. MEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

Lų Antrai! ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
(•j šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TRU-VISIONOPTICAL CO.
DR. M. MEINE, O.D.

Vaizde rodoma kaip kapelionai Lanko vokiečius belais 
vėje, Camp Buckinbridge, Kentucky. Karo departamen
tas sako, kad vokiečiai “‘karo belaisviai”, šv. Kašte sa
koma “‘Aš bUvau belaisvis ir tu mane aplankei”.

tisto asmenį. Manoma Hart
forde turėti koncertą, tad 
tarėmės su kompozitorium. 
Vėliau paskelbsi n.e visą pro
gramą.

of Area 31A Aircraft Warn- 
ing Post. Vadinas, yra aukš
toj vietoj. Jisai reikalauja 
daugiau lėktuvų spotters 
Hartfordo apylinei.

Pranciškus Lutvinas 
Enflied, Conn., išrinktas

iš
su

Anglų spaudoj tilpo apra
šymas ir foto Jurgio Pra
naičio, kuns yra Supervisor penkiais kitais vaikinais vai

I 
t

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054
£23

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YAEds 4787
Namų teL PROspect 1930

— PARSIDUODA —

BERLAND’S
MALLVOS IR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRVSIAI 
POP1EKĄ ATKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

Wili s am*
r-D Paints

★

Greitį Palengvinimą 
nuo HERMI A arba 

PATROKIMO
— teikia — 

SYKES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

S P E

Nsbfiktt sopan- 
člotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuobi nuo 
patrūkimo bėdos

C I A L —
Iškirpkite šį skelbimą ir prlduo- 

klte mums pirm 30 dieną laiko Ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IšMANKSTINIMĄ \
Jūsų Skilvio Muskulą Treatmentą.

NSRA KO GERESNIO UŽ

Creator ot Cuztom Appllances for 21 yra
36 S. STATĖ, RM. ®10, STA. 4168
Daily 19 A.M. Til 5; Mot.. Fri. TU 9 P .M.

Saturday 'Til 1, Sunday { ta 4.

81s yra specialia garsinimo bandymas ir 
nebus kitose lauraičiuose. Taipgi, ils 
paaiaiymas nebus atkartotas.

I

★

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS į

KREIPKIS-PRIE-MUSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

I

par’or setą nemeskite *
S d

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, 
dėvėtą
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairi 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-. 
dclis pasirin-' 
kimas visokių 
spalvų apdan
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos ’I5

ką tik galima. Ir jus savo ap-

IR 
AUKŠ
ČIAU

u

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD 9

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABAETINfiMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOM8.

d
LIBERAL EARHIHGS

IMSUREfi,

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Pn- 
suranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTU!O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

★ ★ ★

G

★

TeL YARdi 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
, arti 47tį Street..
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 

Seredoj pagal sutartį.

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
-PETRAS P. KEZON 

Sekreto Aus ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’AS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
Ištaisa.

Ofisas ir Akinių Dirbtavt 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
liegsamlnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurta regėUmo mokslas 

gali euteirtL
*5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie r~ Hitas 
visų akių itempimų. ..

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smolana, Jr.

*

★

Ofiso teL VTRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
6—8:30 F. ltOfiso vaL: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CAN ai 6122

DR. BfEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Bes. teL: PROspect 6659

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

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

8 iki 9 vaL vakare.

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
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 

Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki G 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 ^al. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALAND08:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

Salrmadienialu nagai miaitarima.
VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Tmčied. ir Ftalrm. tilr Miaritarina.

★ ★

★ ★ ★

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

S500.U. S. War Bonais DRAUGO LABOR DAY PIKNIKE
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Stiklo stebuklai
Lenkų rašytojas S. žerom- 

skis viename savo romane, 
‘• Pavasarėjant”, a p rašo 
kaip aname kare vienas len
kas, vargdamas vargą Ru
sijoj, vaizdavos sau išvaduo
tą, nepriklausomą Lenkiją, 
kaipo puikų, 
kraštą.

l

stiklo namų
I

“stiklo namų”Šiandien 
kraštas nebėra svajonė, bet 
Anglijoje jau projektuoja
ma po karo statyti ištisi na
mų blokai iš stiklo. Stiklas 
dabar yra tokia pat staty
boj medžiaga, kaip plytos, 
cementas ir geležis, šiandie
ną galima namus statyti iš 
stiklo ir iš to paties stiklo 
galima namus apstatyti, pa
puošti. Galybė meblių, na
mų įrengimų, virtuvės pa
togumų dabar jau dirbama 
iš stiklo.

Kada mes sakome stik
las, mes turime galvoje leng
vai dužtamą daiktą. Bet da
bar stiklą galima padaryti 
taip pat lankstų, kaip gumą;
Į- 

taip pat lengvą, kaip popie- 
ris; 'taip pat nepermatomą, 
kaip medis. Iš stiklo dabar 
jau dirbama įvairiausi daik
tai, kurie mūsų supratimu 
neturi nieko bendra su stik
lu. Pavyzdžiui, iš stiklo da 
romą siūlai, kuriais siuvama 
žaizdos; iš stiklo dirbama 
lengvos gelbėjimosi juostos 
laivams, tai daroma iš “stik 
lo putų”; stiklą naudojama 
daugybei kasdieninio gyve
nimo dalykų gaminti ir jo 
naudojimas kasdieną vis ple
čiasi. Stiklas pakeičia dau
gelį metalų, o dabar, kada 
metalų trūksta stiklas už- 
kariauna sau vis daugiau ir 
daugiau vietos pramohėje ir 
kasdieniniame gyv e n i m e. 
Stiklo indai pakeičia cinos 
skardas, “putų stiklas” pa
keičia daugelį gumos išdir
binių; stiklas vartojama 
dirbtinos drobės gaminime 
ir t.t.

PRANEŠIMAS
ATIDARYTA Naują Lietuvių 
Grocernė,, Saldainiu ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuvė.

Taipgi parduoda šviežius iš ūkio 
kiaušinius. Pienas parduodamas 
kvortomis, kartonais, pusgalio- 
nais .ir. galionais.

Dėl Vištų Užsakymus 
Priimame Čionai 

ICE CREAM 
Kreipkitės

GASPARAITIS GROCERY 
1446 S. 50th Avė. Cicero.
(Skersai gatvės nuo šv. Antano 

par. bažnyčios; ant šiaurvakarinio 
kampo).

Kas pirmas išgalvojo stik
lą? Atsakymo į tą klausimą 
nėra. Legenda sako, kad 
kadaise Fenicijos razbainin- 
kai, jų laivui sudužus, pa
tekę į Sirijos smėlynus, ten 
susikūrę ugnį ir pastebėję 
kad smėlis, kuriame jis su
sikūrė ugnį, tirpsta ir 
lęs virsta stiklu. Ar 
žmonės išmoko dirbti 
lą, nežinia. Bet jau
5,000 metų žmonės mokėjo 
dirbti stiklą. Pirma jis buvo 
naudojamas dirbti papuoša
lams, bet jau gilioje seno
vėje jis buvo naudojamas 
ir praktiškiems reikalams.

Atkastame Pompejos mies
te, prie Vezuvijaus kalno 
Italijoj, rasta langai iš plok
ščio stiklo.

Stiklui dirbti medžiaga 
randasi veik visur. Silikos 
smėlis ir pelenų soda, tai 
medžiaga, iš kurios stiklas 
gaminama. Bet sunkumas 
stiklą pagaminti yra ne me
džiagoje, o tame, kad jam 
gaminti reikia daug kuro ir 
dabar, kada gamyba yra ma
sinė, reikia komplikuotų ma
šinų. Pavyzdžiui, butelių ga
minimo mašina yra viena iš 
painiausių mašinų, vartoja
mų pramonėje. Todėl dabar, 
kada stiklo gamyba dėl ka
ro trūkumų turi būti padi
dinta, tatai sunku padaryti, 
nes reikia daug kuro ir daug 
painių mašinų, kurių trūks
ta. Bet ir esamos dirbtuvės 
bei mašinos gali padidinti 
jų gamybą ir nuo karo pr.a-

I džios stiklo 
daug daugiau, 
karą.

Visa virtinė 
ir mokslininkų 
kiaušius bandymus su stik- 

. lu ir nepraeina tos dienos, 
kad pasauliui nebūtų pra
nešama apie naujus atradi- 
itius stiklo pramonėje, apie 
naujus pritaikymus stiklui 
ir stiklo dirbiniams.

laboratorijų 
daro viso-

atša- 
taip 
stik- 
prieš

Budriko Moderniška Krautuvė

Kokio stiprumo medžiaga 
yra stiklas, galime matyti 
iš to, kad prožektoriai, ku
rie nakčia apšviečia padan
ges pro savo stiklines akis, 
išvysto karštį iki 800 milio-
nų žvakių stiprumo. Tiek ( 
įkaista vienas stiklinių akių 
šonas, tuo tarpu kaip kitas 
šonas yra šaltyje ir stiklas^ 
netrūksta. Iš stiklo dirbami 
puodai valgiams virti pasi
rodo taip pat stiprūs, kaip 
ir iš bet kokios kitos me
džiagos. SRN. (A.L.B.)

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada, nors rašyti.

A A
SAROČKIENE
Lauruškaitė)

5:45

JOZAPATA
(Po tėvais

Mirė Liepos 30, 1943, 
vai. vak., sulaukus 53 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rap.. Klebonų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Helern Karwandy, 
žentų Petrų ir Monikų Wal- 
ker, žentų Bernardų, anūkų 
Bernardų, brolį ir prolienę An
tanų ir Magdalenų Lauruškus 
ir jų šeimų, pusseserį ir švo
gerį Salomijų ir Antanų Mik- 
šionius, brolienę ir švogerį 
Uršulę ir Jonų Gavinaičius ir 
jų šeimų, švogerj ir švogerkų 
Kazimierų ir Marijonų Sa- 
rockus ir jų šeima ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį 
Anastaziją. Nobarienę ir šei
mų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose. 
9943 So. May 
3936.

■LaždotuvėfS 
Rugp. 4 d. iš

St. Tel. Beverly

įVyks trečiad., 
_____ namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. . Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys. žentai. 
Anūkas Brolis Brolienės. Pus
seserę. švogeriai, švogerką ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika 'ir Evanauskas. Telefo
nai: Yards 1138—1139.

“DRAUGAS” HEI.P tVAA’TF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

TEL. STETCART 0061.

“DRAUGO
DARBŲ SKYRIUS

HELP VFANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dienų Ir naktį šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet."

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

WOODWORKERS
Prie Assembling darbų.

PEERLESS CHROME INDUSTRIES
1101 W. SSth St. , Yards 0882

ARC WELDERS
ę
i

t

i

VYRAI IR MOTERYS

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA

MELDERS PAGELBININKŲ 
CHIPPERS 
SNAGGERS 

ABELNŲ VVELL 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.

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

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

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

PORTERIŲ 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
GERA MOKESTIS 

VALGIS DUODAMAS 
NAKTĮ IR DIENĄ ŠIFTAI 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

DIRBTUVĖS DARBININKŲ
Amžiaus 17—50 

Svarbi Karo Pramonė 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

ATSIŠAUKITE 
EMPLAYMENT OFISE

4435 S WESTERN BLVD
AUTOMATIC SCREVV MACHINE 

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

IDEAL METAL PRODUCTS
3231 VV. Lake St.

HELP WANTED — MOTERYS

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

STENSGAARD & ASSOCIATES
346 N. JUSTINE MON, 0418

ASSEMBLERS IR POVVER 
MACHŽNE OPERATORIŲ 

100% Karo Darbai.
48 Valandas Savaitėje. 

Laikas ir pusė už ViršlaikJ. 
šviesi, švari moderni dirbtuvė. 

Patyrimas Nereikalingas.

NORTHERN ELECTRIC 
COMPANY 

5224 N. KEDZIE

MOTERIMS
LABAŪ GEROS PROGOS PO 

KARO DARBŲ MŪSŲ 
TAIKOS LAIKU PRAMONĖJE 
Mums reikia dirbtuvėje pagelbinin- 
kių dabar — Geros darbo sąlygos 
— Viršlaikis mokant laiką ir pusę 
—Canteen ir Cafeterta ant vietos— 
Puikus ligoninės pienas.

Atsineškite pilietybės liūdimus.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
Nuo pirmad. iki šeštad. tarp 8 

vai. ryte ir 4:30 popiet.
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.

2145 S. 54th Avė.—Cicero, I1L

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Grįžo į Kanadą 78 išgel
bėti jūrininkai. Trys iš jų 
konvojaus laivų buvo- nu- 
sakndinti submarinų kovoje. 
Nusakndinti daugiau nei 
vienas ašies submarinas. Vi
si laivai nuskandinti per ke
turiasdešimt sekundžių. Jū
rininkų įgulos išgelbėta kiek 
buvo galima.

i

A
MARČIA BROWN

(Po tėvais Urbaitė)
Gimė Chicago. Illinois.
Mirė Lienos 28, 1943 m., sulaukus 28 metu amžiaus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Paul Brown, dukterį 

Martha Catherine, Motiną Marcijoną, po tėvais Pilipaitė, tėvą 
Mykolą Urbus, seserį Estelle Fenwick, švogerį Francis Fen- 
wick, U. S. Army, brolį Joną, brolienę Loretta, uošvius, Mr. 
& Mrs. George Brown, 3 švogerkas: Elsie Jean, Norma ir 
Irma iš Phoenix, Arizona, švogerį ir švogerką Mr.»& Mrs. L. 
Brown iš Washington, D.C., dėdę Jeronimą Urbą, tetą Marijoną 
Urbą, 3 pusseseres, giminaičius Globių šeimyną ir daug kitų 
giminių draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 S. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį. Rugpiūčio 4 d., iš kopi. 10:00 
vai. ryto bus atlydėta i šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Motina, Tėvas, Sesuo, Švogeris, 
Brolis, Brolienė, švogerkos, Teta, Dėdė ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai — Mažeika ir Evanauskas, Telefo
nai: Yards 1138—1139.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir
Suknelės—■ mūsų Specialybė.

Labai geros rfištea motėm kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE TR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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 šį vasarinį 
išpardavimą.

/ iI

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

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

I

J

Išmokite dirbti prie Vertical Tur
ret Lathe — Blanchard Grinders 
— Horizontai Boring 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS 

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

Mill ir kitų 
darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine

|

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

IŠ WASHINGTONO. — 
Tėvai nuo 18 iki 37 metų 
amžiaus bus imami kariuo
menėn nuo spalių 1 d.

Artesian Avė. 
d.. 1943 m., 
sulaukęs pu-

A-|-A
KLEMENSAS 

NORVILAS
Gyv.: 4325 S.
Mirė rugp. 2 

12:05 vai. ryte, 
. sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Kartenos par.

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną: du sūnus Alfred 
ir marčią Ann, Walter irniar-, 
čią Kotryną; dukt rį Eugeni
ją; brolį ir brolienę Juczipą 
ir Oną Norvilus: švogerką Zo
fiją Gerči nę: seseres vienuo
les Sės. Angeliją ir Sės. An
taniną; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas LiulevI- 
čiaus koplyčioj, 4348 S. Cali- 
fomia Avė. Laidotuves įvyks 
ketvirtad., rugp. 5 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
šv. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai, 
Duktė. B-o'is, Brolienė. Sese
rys, švogerką ir Giminės.
' Laid. direktoriai: Lachawicz 

Ir Sūnai, tel. Canal 2515.
i

4>

URŠULE RIMKIENĖ (po tėvais Brazauskaitė)
Mirė rugp. 1 d., 1943 m., 6:35 v. v., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės pa

rapijos, Lapkalnio kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyra Juozapą: 3 dukteris — 

Emiliją ir žentą John Stramel, Stahislavą ir žentą John Be- 
reckis, ir Eleną Wakup: 2 sūnus 6— Albertą ir marčią An
gelinę, Eduardą ir marčią Eleną: 11 anūku: seserį ir švogerį 
Ona ir Joną Petrauskus ir jų dukterį Sylvia: ir daug kitų 
giminiu, draugu ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Bar
borą Bukauskienė ir jos šeima ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos ir 
prie Catholic Order of Foresters.

Kūnas pašarvotas namuose: 1718 So. Union Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 7 d. Iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėta j Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, žentai. Marčios, Anū
kai, Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: P. J. Ridikas, tel. Yards 1419.

2100 S. 52nd AVE.—CICERO, ILL.

REIKIA.
VEITERKŲ

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

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

*

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI
turim labai genį darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

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

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Merginos 
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

Radio Darbas

Džianitoriam duoda 
15% algų pakėlimą

CHICAGO, liepos 30. — 
Algų stabilizavimo biuras 
vietinės karinės darbo tary
bos šiandien davė leidimą 
nuo rugpiūčio mėn. 1 d. pa
kelti algas 8,000 džianito- 
rių. Tas pakėlimais reikš 
maždaug 15 nuošimčių di
desnę algą negu buvo mo
kama džianitoriams 1941m. 
sausio mėnesy.

PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th ST.

DRILL
CHINE 
savaitę.
PROCl NIEK SAFF.TY CHECK CO.
18 S. Clinton 5th floor.

PRESS ir MILLING MA- 
OPERATORIŲ. 55*4 vai. į 
karo darbai.

VYRŲ IŠLIODAVIMUI ANGLIŲ 
IŠ KARŲ

Mokestis 35c už tonų. Atsišaukite 
tuojau prie Enginieriatis.

PETER FOX BRFAVTNG
2626 W. Monroe St.

FREIGHT

co.

HANDLERS - 50
PASTOVŪS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

Merchant Shippers Ass’n.
• 1858 S. WESTERN AVĖ.

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

į velniui.

100% KARO DARBŲ* * , .
Gyvenantieji West Sidėje ar 

Northvvest Sidėje pageidaujami
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
KREIPKITftS TUOJAUS 

CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

Gamina ženklelius 
U. S. kareiviams

WASHINGTON, liepos 30. 
—Karo departamentas šian 
dien pranešė, kad dabar jau 
gaminami ženkleliai, kurie 
bus įteikiami tiems karei
viams, kurie buvo garbingai 
paliuosuoti iš kariuomenės, 
ženklas atvaizduoja arą ra
telyje, ir nurodys, kad ne
šiotojas savo laiku tarnavo 
kariuomenėj.

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

MERGINŲ
dirbtuvės darbams; 

patyrimo prie drill 
mašinų.

Lengviems 
kiek nors 
ir milling 
darbai. Atsišaukite J

3231 W. LAKE ST.

su 
press 

10ę% Defense

LUNCHROOM HEI.P
Trumpos valandos. Atsišaukit tik 
asmeniškai. Telefonu pašaukimus 
nepriimstm.
IT.G ELECTRIC VENTTLATING CO.

2850 N. Cravford.

Paraginkite savo pažįsta
mus kad jie užsisakytų įdo- 
miausią laikraštį “Draugą”,

f

Remkite visomis išgalė
mis Jungtinių Amerikos 
Valstybių pastangas laimėti 
karą ir prisidėkite prie Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atgavimo.

Pasaulis yra tinklas: juo 
daugiau mes jame judame, 
me.

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

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

034 South Oakley Avė. Chicago, UUnoia
Published Daily, except Sundaya 

A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 centi,

.Advertising in “Draugas” brings best results.

■ DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. > -*
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI 

Under the Act of March 3, 1879.

Milijonas žmonių skaitė apie Lietuvą
LIETUVA IK SPAUDA

Virš milijonas žmonių praėjusį sekmadienį skaitė rim
tą raštą apie Lietuvą, susipažindami su jos praeitimi, 
dabartine padėtimi vokiečių okupacijoj ir su lietuvių 
tautos ryžtingumu kuo greičiausiai nusikratyti oku
pantais ir atsteigti laisvą ir nepriklausomą valstybę. 
Tą rašinį skaičiusieji dar aiškiau sužinojo, kad Lietu
vos žmonės visu griežtumu kovoja prieš okupantus na
cius ir kad apeliuoja į sąjungininkus prašydami apsau
goti juos nuo Maskvos siekimų ją prijungti prie Ru
sijos.

Šį rašinį apie Lietuvą įdėjo Chicago Daily Tribūne 
pirmame puslapyje rugpiūčio 1 d. Medžiaga straipsniui 
imta’iš Tribūne atstok pasikalbėjimo su. dr. P. Dauž- 
vardžiu, Lietuvos konsulu Chicagoje.
REMIA LIETUVIŲ SIEKIMUS

Šia proga mes su pasitenkinimu konstatuojame dr. 
Daužvardžio rūpestingumą ir sugebėjimą informuoti 
įtakingąją Chicagos spaudą apie Lietuvą. Smagu yra 
pažymėti ir Chicago Daily Tribūne rodomą palanku
mą Lietuvai, remiant jos pastangas išsilaisvinti, šis 
dienraštis neseniai įdėjo puikų editorialą apie Lietuvą, 
aiškiai ir griežtai pabrėžiant, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma. Tą editorialą puikiai papildė ir stip
riai parėmė praėjusį sekmadienį įdėtas straipsnis, nes 
davė dar daugiau medžiagos milijonui skaitytojų susi
pažinti su lietuvių tautos vargais, rūpesčiais ir sieki- 
ma^‘ ■ __ _ _ • .x u ari»Lili

Kultūrinio gyvenimo naikinimas Lietuvoje
UŽDARE VISAS MOKSLO ĮSTAIGAS

Gauta papildomų žinių iš Lietuvos, kurios dar aiš
kiau kalba apie vokiečių nacių barbariškumą. Prane
šama, žad vokiečių okupacinės įstaigos uždarė visas 
Lietuvos aukštąsias mokslo įstaigas.

Uždarytųjų, mokyklų tarpe yra: Universitetai Vil
niuje ir Kaune, Veterinarijos Akademija Kaune, žemės 
Ūkio Akademija Dotnuvoje, Mokslo Akademija Vilniu
je, Prekybos Institutas Šiauliuose, Pedagoginis Institu
tas Vilniuje, Meno Akademija Vilniuje, Muzikos Aka
demija Vilniuje ir Konservatorija Kaune. Be to, užda
rytos Kunigų Seminarija Vilniuje, Mokytojų Seminari
ja Marijampolėje ir dar kitos mokslo įstaigos. Pana
šus likimas ištiko visą eilę gimnazijų.

Okupacinės įstaigos paskyrė Lietuvos švietimo reika
lams savo įgaliotinį, kažkokį Schroederį, kurio rankose 
yra visos Lietuvos mokyklos. Visa eilė generalinio ta
rėjo švietimo reikalams įstaigos aukštesniųjų valdinin
kų tarpe padaryta suėmimų.

NACIŲ BRUTALIŠKUMAS IR BARBARIZMAS
Vokiečių Gestapo valdininkai, sugriaudami Lietuvos 

aukštąsias mokyklas, elgėsi nepaprastai brutališkai ir 
barbariškai. Vilniaus universitete gestapininkai sunai
kino visus medicinos fakulteto įrengimus ir laboratori
jų instrumentus. Mokslo Akademijoje barbariškai pa
sielgta su medžiaga Didžiajam Lietuvių Kalbos Žody
nui. Dalis šios mokslinės medžiagos buvo sunaikinta. 
Lygiu būdu sudaužyta brangių plokštelių, kuriose bu
vo įdainuotos senos liaudies dainos, šį nuostolį lietuvių 
kultūrai vargu ar bebus galima atitaisyti, nes kai ku
rie seni liaudies dainininkai jau yra išmirę.

Gestapininkai taip pat suėmė visą eilę profesorių, a- 
pie kurių likimą nieko nežinoma. Daugelis profesorių 
ir kitų veikėjų mokslo bei kultūros srityje slapstosi, nes 
yra žinoma, kad gestapininkai juos rengėsi suimti.

G^stup’H’nkai vrn apiplėšė kelis lietuvių knygynus 
ir muziejus, iš kurių pasisavinta knygų, paveikslų ir 
kitų kultūrimu brangenybių.

Pergalės besiekiant
Rašytojai ir radijo komentatoriai daro visokių spė

liojimų dėl tolimesnių karo žygių, daro spėliojimų ir 
apie tai, kada šis karas baigsis.

Tiems spėliojimams pagrindą sudaro dabartinio ir, 
be to, pirmojo pasaulinio karo eiga.

1918 m. vasarą ir rudenį karą prie pabaigos vedė šie 
įvykiai: birželio 24 d. austrų kariuomenė mėgino pe
reiti Piave upę, bet buvo atmušta; liepos 17 d. buvo 
sustabdyta gen. Ludendorffo ofensyva prie Marnos 
ir sekamą dieną maršalas Foch pradėjo ofensyvą; rug
sėjo 15 d. Austro-Vengrija prašė paliaubų ir taikos de
rybų; rugsėjo 30 d. Bulgarija besąlyginiai pasidavė; 
spalių 30 d. -Turkija pasidavė; lapkričio 3 d. Austro- 
Vengrija pasidavė; lapkričio 11 d. pasidavė Vokietija 
ir karas baigėsi.

Baigiantis pirmąjam pasauliniam karui, pirmiausiai 
Vokietijos partnerkos buvo išmuštos iš karo lauko ir 
priverstos pasiduoti sąjungininkams. Be to, sustabdyta 
ir pačių vokiečių ofensyva.

Daryti palyginimus dabartinio karo eigos šią vasarą 
su tais, kas įvyko prieš 25 metus ir eiti prie atitinka
mų išvadų nėra perdaug prasmės, nes šis karas yra 
kitoks ir kitokia kariaujančių valstybių kombinacija. 
Tačiau panašumo vis tik šiek tiek yra. Ir šią vasarą 
Vokietijos partnerkos prašosi taikos, nes kai kurios 
iš jų yra išmušamos iš karo. Veik visuose frontuose 
vokiečiai jau priversti pereiti į defensyvą. Ofensyvos 
iniciatyva visur perėjo įi sąjungininkų pusę.

Bet, darant tuos palyginimus, nustatyti šio karo pa
baigos data nėra galima.

Mūsų, namų fronte dirbančiųjų, yra pareiga dirbti 
jr aukotis tokiu įsitempimu ir ryžtingumu, kaip auko
jasi ir kariauja mūsų kariai karo frontuose. Dėdami 
tokias pastangas, galime būti tikresni apie greitesnę 
pergalę ir tuo pačiu karo pabaigą.

Besirengiant prie konferencijos
Visuomenė stipriai - susidomėjo Amerikos Lietuvių 

Tarybos šaukiama konferencija rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis Pittsburgh, Pa. Visi jaučia, kad toji konferencija 
yra reikalinga ir kad ji daug gero atneš ir Amerikos 
karo pastangoms stipriau paremti ir Lietuvai padėti 
išsilaisvinti iš piktos ir žiaurios Vokietijos nacių oku
pacijos.

Rengėjai tikisi, kad kiekviena patriotiška lietuvių 
organizacija ir draugija bus reprezentuojama Konfe
rencijoj. Pasitikima, kad visos lietuvių kolonijos kon
ferencijoj turės savo atstovus, kad sunešti į Krūvą vi
sų Amerikos lietuvių pageidavimus ir trošKimus, kad 
nustatyti ateities veikimui gaires ir kad, grįžus į savo 
apylinkes, vieningai ir stipriai darbuotis, kad įgyven
dinti konferencijos nutarimus. /

Lietuvių katalikų visuomenė, neabejojame, kaip vi
sada pirmiau, taip ir dabar pasirūpins deleguoti į svar
bią konferenciją tikrai stiprią reprezentaciją.

SPAUDOS APŽVALGA 1
Gerai atsakė

“Sandara” rašo:
“Lietuvių priežodis sako: su durniu — du turgu, 

arba kitaip tariant, prasidėk su nerimtu žmogų de
rėtis, tai ir galo nebus. Panašiai yra ir su Brcoklyno 
garsiakalbiu D. Klinga, kuris neseniai parašė “Dir
voje”, jog krikdemų, liaudininkų ir socialistų koa
licija esanti internacionalistų gaivalai, kurie: “neat
stovauja mūsų tarpe nei lietuvių būdo, nei sentimento, 
o yra svetimų papirkti karieristai gramafonai... ”

“Savo laiku Klinga leido žurnaliuką, kurio vardas 
buvo “Vadas“, lietuviškas “Fuererio” vertimas. Jis 
tikrino, kaip geras Voldemaro pasekėjas, jog tik dik
tatūra išganys pasaulį, o demokratija jį pražudys.“

“VIŠTOS GALVA“... t

“Jei trys didžiausios grupės Lietuvoje: krikščio
nys demokratai, liaudininkai ir socialdemokratai yra 
Lietuvos priešai, pagal Klingos galvojimą, tai kiek gi 
ten pasilieka tikrų klinginių patriotų? Tur būt kele
tas tuzinų, nes Lietuvoje daugiau jų nėra. Puiki ates
tacija suteikiama Lietuvai, ar ne? Savos valstybės 
priešų esame bent 95 nuoš., tikrųjų gynųjų, žinoma 
Klingos tipo, tik 5 nuoš. Taip galvoti ir rašyti gali 
tik sutvėrimas ant kurio pečių uždėta vištos galva.“

SU TOKIAIS NEPAKELIUI
“Kaip nepasivadintų tie “klinginiai” — tautinin

kais, falangistais, ugniakryžiais, ar suteptmarškiniais 
Amerikos lietuvių tarpe ateities jiems nėra. Mūsų 
visuomenė nenorės bičiūliuotis su tokiais elementais, 
kurie ardo taip reikalingą šiais laikais vienybę. Im
portuotų totalitarinių ideologijų, nors jos būtų ap
dengtos patriotinėm skraistėm, čia neįpirši. Toji dva
sia buvo, yra ir bus svetima lietuviams,“

VOKIEČIŲ OKUPACIJA PIRMOJO 
PASAULINIO KARO METU

(Tęsinys)
Valsčiai vėl buvo padalinti į 
seniūnijas su seniūnais prie
šaky, kuriuos neva gyvento
jai patys išsirinkdavo; fak- 
tinai tai būdavo karininko 
“mit Fehler” paskirtas as
muo. Kiekvienas seniūnas 
savo žinioje turėjo po keletą 
dešimtininkų. Seniūnas ir 
dešimtininkai turėjo žinoti, 
kokio maisto ar šiaip bet ko
rio “pertekliaus” jų seniūni
jos gyventojai turi; jie buvo 
atsakingi už per įvairias an- 
kietas surinktų žinių tikru
mą. žodžiu, seniūnas ir de
šimtininkai turėjo viską ži
noti, ką jų žmonės turi, ką 
jie veikia ar ketina veikti sa
vo ūkiuose ir t. t. Surašę tas 
žinias į atsiųstus smulkių 
ankietų lapus, jie juos siųs
davo Amtsvorsther’iui; šis 
padaręs santrauką, atiduoda 
vo apskrities viršininkui — 
“ūkiškojo mechanizmo bu
halterijai.”

Ne mažiau kaip vieną sykį 
į mėnesį visų apskričių vir
šininkai suvažiuodavo į Ober 
Ost Verwaltung’o centrą pa
sitarimams, kur gaudavo į- 
vairių įsakymų bei nurody
mų. Vieną- sykį į savaitę vi
sų apskrities valsčių Amts- 
vorsteher’iai — viršaičiai su 
važiuodavo pas apskrities 
viršininką, kuris jau nuo sa
vęs perduodavo centro įsa
kymus ir pasiinformuodavo 
apie vietos padėtį bei “me
chanizmo” veiklą. Amtsvor- 
steher’iai ne mažiau kaip 
vieną sykį į savaitę sukvies
davo visus savo seniūnus, 
kuriems perteikdavo visus 
gautus iš aukščiau įsaky
mus, įteikdavo ankietų — 
paklausimų lapus. Seniūnai 
tuč tuojau per savo dešimti
ninkus privalėjo viską per
duoti gyventojams. Vokiečių 
įsakymai dažniausiai būda
vo labai griežti; prie jų bū
davo surašomos visos numa
tytos bausmės už jų nevyk
dymą; kiti įsakymai būdavo 
švelnesni, o būdavo ir tokių, 
kuriuose vokiečiai reikšdavo

tik savo pageidavimus arba 
patarimus.

Taip sutvarkytam mecha
nizmui veikiant, vokiečių 
centro įsakymai per 2—3 
dienas būdavo žinomi vi
siems okupuoto krašto gy
ventojams. Vokiečių “ūkio” 
sistema buvo labai papras
ta: pirma viską surašyti, su
registruoti, o paskui įsaky
mo keliu tam tikrą “pertek
lių” priversti atiduoti už nu
statytą atlyginimą okupan
tams. Atlyginimas mokamas 
specialiai okupuotiems kraš
tams išleistais popieriniais 
pinigais vad. “oberosto rub
liais.”

Vokiečiai surasdavo Lie
tuvoj įvairiausių dalykų, ku
riuos įsakydavo jiems ati
duoti, nekalbant jau apie 
maisto, pašaro ir gyvulių 
“ perteklių.” — Jie reikalau
davo: eglių bei pušų dervos 
(sakų), dilgėlių, lauko gėlių 
pūkų, įvairių vaistažolių šak 
nų bei žįedų, vyšnių ir slyvų 
•kaulelių, obuolių bei vaisių 
sėklų, skudurų, stiklo, senos 
geležies, vario bei misingio 
daiktų, kaulų, net žiurkių, 
kurmių, ežių kailiukų, nekal-

kartoti ir vis su tais pačiais 
klausimais, ir valgas tiems, 
kurių atsakymai pasirodyda 
vo nevienodi.

Kiekvienas valsčius turė
davo po kelias žandarmeri
jas su vachmistru ir 3—4 
žandarais. Jų uždavinys bū
davo, be viešosios tvarkos 
palaikymo, dar rūpintis, kad 
ankietų nurodyti duomenys 
būtų teisingi. Tam tikslui 
žandarai landžiodavo po ū- 
kininkų kiemus ir trobas ir 
juo stropiausiai patikrinda
vo kiekvieną jų valgomą ar 
nevalgomą daiktelį. Vargas 
būdavo tam ūkininkui ir jo 
dešimtininkui bei seniūnui, 
jei pasirodydavo, kad ankie- 
ta surašyta neteisingai, jei 
pas ūkininką vietoj šešių bū
davo randamos aštuoniosviš 
tos! Už tokį “nusikaltimą“ 
ūkininkas pirmąsyk būdavo 
baudžiamas pinigais, neįre
gistruotas “perteklius“ bū
davo konfiskuojamas be jo
kio atlyginimo; antrąsyk 
nusikaltėls būdavo išsiunčia
mas už kelių apskričių į val
diškus darbus.

Reikia pasakyti, kad gy
ventojai be tam tikro apskri
ties viršininko leidimo nega
lėdavo peržengti savo apskri 
ties ribų; kas tai išdrįsdavo 
padaryti, būdavo smarkiai 
baudžiamas. Norintis vykti į 
šalimą apskritį turėdavo ra-

bant jau apie kitų ^žvėrelių- - šyt-i.motyvuotą prašymą; lei 
bei naminių gyvulių kailius dimas būdavo duodamas 
ir odas. Viską įsakydavo rin vienkartinis. Dažnai atsitik- 
kti ir atiduoti jiems, dažnai davo, kad žmogus negalėda- 
net nustatydami kiek tų da- vo aplankyti savo kaimyno 

ar giminės, esančio tik už 
pusės kilometro, bet kito ap
skričio ribose!

lykų jiems reikia—pav. kiek 
surinkti: lauko gėlių pūkų! 
Seniūnas su dešimtininkais 
privalėjo atgabenti tiek ir 
tiek tų lauko pūkų, o iš kur 
žmonės juos paims—vokie
čiams ne labai tas rūpėdavo. 
Jie pamatė, kad Lietuvos 
laukuose ir pievose tų pūkų 
yra, na, tai žmonės ir privalo 
jų pririnkti kiek jiems rei
kia!

Kaip jau minėta, seniūnai 
ir dešimtininkai turėdavo 
prirašyti tam tikrus klausi
mų lapus arba ankietas, iš 
kurių būdavo matyti, kiek 
kuris ūkininkas ir kokių gy
vulių bei produktų, kiek bei 
kokios žemės ir su kokiais 
pasėliais turi ir t. t. Tas an
kietas tekdavo labai dažnai

Visose ankietose nurody
tos netikros žinios būdavo 
laikomos nusikaltimais, ku
riuos karo lauko teismai va
dindavo “kariškų dokumen
tų suklastojimu.” Nusikal
tėliai, kaip jau minėta, bū
davo išsiunčiami už kelių 
apskričių karo belaisvių pa
vidalu valdiškų darbų dirb
ti. Sunkiau nusikaltę būda
vo siunčiami į frontą apka
sų kasti, lengviau miškų 
kirsti ir kelių taisyti arba 
dirbti tuose ūkiuose, kurių 
savininkai buvo pasitraukę 
ar kazokų išvaryti į Rusiją.

(Bus daugiau).
PIRKITE KARO BONUS!

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

VARIOUS TYPE5 OF 
GtDENTS IN MINĖS 
ANO OOARR1ES MUŠT 

BE LEPT TO 
ENG1NEER4NG 
SPECIALIST5....
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Antradienis, ragp. 3 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS

MARRIAGE BEATS FIELD FAVORITES

Rugpiūčio 8 diena

Lab-

val.

Padėka

labai

į

kainomis pristato i alines ir ki-

I

%
r

Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Maskolaičiams, Rasteniams, 
Laurinavičiams, Sieliniams.. 
Sidarienei, Svobodienei, Re-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

didžiulis metinis piknikas
Dainuos Algirdas 
Brazis ir kiti

Šiandie, antradienį, 7 
programa, leidžiama Peoples

ALESAUSKAS

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

VVest Side. — Ateinantis 
sekmadienis — rugpiučio 8-

tokios

i

Šauniai pagerbė 
kun. Igną Albavičių VVest Sidės diena

Cicero. — “Pagerbiame 
kunigą, kleboną, kurs suvirs 
30 metų ištikimai tarnavo toji — tai diena Aušros Var- 
Dievui ir tėvynei; kurs sa- tų parapijos, kurioj įvyks 
vo kilnia ir šviesia asmeny-' 
be laimėjo draugų ir admira- Vytauto parke. Be abejonės, 
torių, kuris ištikimumu savo kad visi rengiasi prie tos I 
pareigoms ir uolumu ir savo 
dirbamus darbus ir kitiems 
padedamas, daug nuveikė, 
daug nusipelnė” 
mintys buvo reiškiamos pra- 
ėjusį sekmadieni! kun. Ig. 
Albavičiaus 30 metų kuni
gystės sukaktuvių bankiete 
Šv. Antano par. salėj.

Sveikinimo kalbas pasa
kė — kun. M. S varly s, L. 
Šimutis, A. Valančius, Cice- 
ros miesto aukštieji val
džios pareigūnai — J. Vi- 
tema, F. Christenson ir ki
ti, konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, kun. dr. J. Starkus, kun. 
P. Cinikas, M. Paseckienė ir 
K. Sriubienė, kuri komiteto 
ir bankieto dalyvių vardu 
įteikė gerb. Jubiliatui do
vanų. Be to, dovanų įteike 
ir miesto valdininkai ir mo
kyklos vaikai. Programą ve
dė kun. Julius Grinius, kurį 
pakvietė komiteto pirminin
kas Stanislovaitis. ė

Meniškąją programoj dali 
išpildė mokyklos vaikai (cho 
ras ir orkestrą), Šv. Griga
liaus choras, A. Mondeikai 
vadovaujant, akordionistės, 
solistai — E. Kandrataitė ir 
A. Brazis.

Bankietą užbaigė patsai 
Jubiliatas nuoširdžia padė
ka.

J

dienos. Klebonas kun. 3. 
Dambrauskas, jo asistentas, 
kun. Mykolas Jodka, para
pijos komiteto nariai, šią sa

kaitę paskendę darbe. Nes 
nuo jų visų prisirengimo pri
klauso ir virš minėtos die
nos pasisekimas.

O mes, Aušros Vartų pa 
rapijiečiai, rugpiūčio 8-tą 
dieną, be abejo, jiems atei
sime į talką. Tą dieną West
Sidėje visi namai paliks tuš- $10.00 aukojo Sofija Kellie- 
ti — visi keliaus į Vytauto nė, daktaro Kiellos žmona, 
parką. Piknike bus visko — - - 
nieko netruks, galite visi 
būti ramūs, kas tik ką no
rės galės gauti — valgyti, 
gerti, žaisti ir kitoki įvai
rumai. Užtat prašomi nieko 
nesivežti, Vytauto parke gau 
site visko be jokių pointų. 
Tik vieną dalyką noriu pri
minti, tik nepamirškite at
sivežti pilnus automobilius 
žmonių, ir kad tie žmonės 
su savimi atsivežtų užtekti-

, :• ’ . ; ? »-
nai skambučių. Tai yiskas.

Pikniko lėšoms padengti 
$10.00 aukojo Rozalija Vai
čiulienė, žymi Aušros Vartų' 
parap. geradarė; taip pat menų nepranešė.

Pirmas negras 
senatorius

Herman Rhodes Revels 
buvo pirmas negras užimti 
vietą U. S. Senate. 1869 me
tais išrinktas į Mississippi 
valstybės senatą. Metais vė
liau išrinktas atstovauti • 
Mississippi valstybę U. S. I 
Senate. Senatoriaus parei
gas ėjo vienerius metus iki 
naujų rinkimų.

Londonas, rugpiučio 2 d. 
— Pranešta, kad lygiai keli 
tūkstančiai naujų Amerikos 
kareivių atvyko Anglijon. 
Jokių kitų atvykimo smulk-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

» OF

Ambrosia & Nectar
BEERS '

4---------------------------------------------------- jį

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU » 
MILZJM.šKO STARO MUZIKA- I 

LIAIV INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKJT PROGA DABAR | 

KOL DAR NEISPARDUOTL •

TŪBOS, CLARINFTAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTES 
su ”cases” — $35.0®, $17.5#,
$45.00 ir $75.00. Vtai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NI8KI MaNDOI JNAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJCfe — 
$5.50, $8.50, $12.50 iki $35.00,
8TRIUN1NLAI BASAI — $«0.00, 
$125.00 ir $J5#.j:#. BASO 11Z 
DEN GALAS — $12.00. SMIČK-
LIAI 8MU1KOM£, 8TRIUNINI- 
AM8 BAKAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.50, $$♦», $5.00, $10.0# 
Ir $15.00. Striūnos dėl vigų viri- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $22.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOIA, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reed" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymaa 

Atstatymas visų dalių darinė
toms, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Gintarams.

GOLDSTEIN'8 MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St„ Chicago

«-------------------------------------------------------«

VVOLK STUDIO
1945 W»%r 15* Street ■

n>-’
MObCRN

(OMPIEIE

AOVAM ED PHOTOCRAI’HV 

l/>WEST pokmbi.e PRKFS 

PHOM » ąr>V«CTTE 2* M ''O
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‘‘Draugas’’ Acme photo

t Marriage, 7-year old veteran, winning th e $50.000 Arlington Handieap, with Thumbs 
Up second and Anti-Climax third, in featu re race of lašt day’s racing of the Arling
ton program at Chicago. Marriage took an early lead, then faded, later put on galiant 
stretch drive to outlast the younger horses and favorites to win. (Acme Telephoto)

'■________ •_______

, Almaritai, Maritai, Onai. 
Stefanijai, Justinai, Gabrie-

Staiga susirgus apendiku, lei, kunigams Griniui ir Ab- 
teko būti Loretto ligoninėje, Į romavičiui ir sodalietėms 
kurioje padaryta operacija, už aplankymą ir maldas/ 

Negaliu iškęst nepadėko- j
I jus visiems už nuoširdumą 
ir atjautimą manęs. Pirmiau
šia dėkoju tėveliams ir se- kauskienei, Miliauskienei ir 
šutei už didelį rūpestį, dak- sūnui ir dukrelei, Luka.us- 
tarei Giriojotai už sekmin- kienei, Ambrozienei, Gudam 

t

,gą operaciją ir priežiūrą, se-' kienei ir dukrelei, Baradie- 
selėms Albinai, Apolonijai, Kazakevičienei, Raude-

Labai ačiū geradarėms. Tu
riu priminti, kad ir išsiun
tinėtos per paštą knygutės 
irgi grįžta. Kurie dar nepri- 
davėte tų knygučių, malonė
kite pasiskubinti.

Mes, Aušros Vartų para
pijiečiai turime būti 
dėkingi ir svečiams, kurių, 
tikimės, į mūsų pikniką ne
mažai atvyks. Lauksime. K.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Mėtį 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PER9ONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICCLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODt'CTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS 

liūnienei ir dukrelei, Mon- 
deikaitei, Kaminskaitei, Pu- 
kaitei, Bukauskaitei, Narto- 
naitei, Manstavičiui ir vi
siems kitiems už aplankymą 

dovanas.
Melanija saiukaitė, 

1432 S. 48th Court, 
Cicero, lllinois

vak. bus eilinė lietuviška 
Furniture Co. krautuvės. 
Programoj dalyvaus A. Bra
zis. Prie to, bus smagios 
muzikos, naudingų patarimų 

Į ir pranešimų. Nepamirškite 
pasiklausyti. Rep. XXX

PRANEŠIMA!
Marąuette Park.

darių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimą šį vaka
rą, rugpiūčio 3 d., 7:30 va
landą vakare, parapijos sve
tainėje.*'- Valdyba

and SONS
Factory Representative.

SHOVVKOOMS IN 
MEKCHANDISE MAKT 
For appohitment call — 

REPUBLIC 6051

ITIARGUTm
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:
S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Split by PDF Splitter
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Negalėjo parvažiuoti vestuvėms 
sužiedotinės motina mirė aštuonis nacius

, *; f ■ » . .

Panelę Prancišką Šusaitę, ward A. Zeuty, taip pat iš 
4941 W. Ręosevelt Rd., išti- Cicero. Vestuvės turėjo į- 
ko dvi nelaimės tą pačią vykti sekmadienį, rugpiučio 
dieną. Gauta žinia, kad jo
sios busimasis vyras negalė
jo parvykti iš kariuomenės 
savo vestuvėms. Tai jau gan 
skaudus smūgis, bet, sako
ma, jog ant to vargšo žmo
gaus pečių visuomet užgriū
va visa eilė nelaimių. Taip 
ir čia. Neužteko vien to. Dar 
p-lės šusaitės motina mirė 
nuo širdies atakos.
SUŽIEDOTINIS NEGALĖ

JO PARVYKTI • 
VESTUVĖMS

Pransiška šusaitė, 23 me
tų amžiaus, yra Comptcme- 
ter operatorka Western 
Electric Co. Cicero. Ji buvo y 
susižiedavus su 2nd Lt. Ed-

Nauja gazolino 
racionavimo tvarka

Washingtonas. — Rugpjū
čio 1 d. pranešta nauja ga
zolino racionavimo tvarka. 
Vidurvakarių gyventojai ga
lės važinėti maždaug 5,000 
mailiė metuose. Pagal seną
ją tvarką galėdavo važinėti 
apie 6,500 mailftj duetuose. 
Rytuose, sakoma, irgi auto
mobilių savininkai daugiau 
gazolino gaus. Važinėti ga
lės apie 5,000 mailių į me
tus.
i >—------ ---------- ~----------

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

c

&

F.

■»

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk- 
ainius daiktus

/ už PRIENA- _ 
MlAUSIASl 
KAINAS.

Turime didelį
■ pasirinkimą .

Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

f

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

•ii
 ’

DABAR
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
GV AR ANTROJ AMAS
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

......... ........................ v- .......... 
Yr* Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jardą Ir apfifirSkite ata
ką Ir aukštą rūšj LENTŲ — MĮLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, por&ą, vtšką, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 

pertaisymo namą.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
teikiamas dykai s

STANLEY LTTWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
t * PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VA_LAXDOS: Sekmadieniais nuo t vaL ryto iki 11 vai. pietą.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 8:10 valandos popiet

!I
S■■

-.f-
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UŽMUŠTI SKLANDYTUVU NELAIMĖJE

1

1 d., ketvirtą valandą po 
pietų šv. Antano bažnyčioj, 
Cicero, šeštadienį gauta ži
nia, kad 2nd Lt. Zeuty, ku
ris trečiadienį buvo užbai
gęs Air Corps, Flight Tran- 
ing kursus, Turner Field, 
Ga., negavo leidimo parvyk
ti savo vestuvėms. Jis tuo
jau buvo iškeltas į Fort 
Dodge, Kansas.

Tėvai buvo vestuvėms su
ruošę didelę puotą, svečių 
priprašė net 141, bet viską 
turėjo atkelti neribotam lai
kui. Panelė Susaitė pati no
rėjo tik kuklią vestuvių 
puotą, bet tėvai surengė la
bai didelę. Panelei Sūsaitei 
neteko ne kuklios ne didžios 
vestuvių puotos.
MOTINA MIRĖ I

Tą pačią dieną ponia Ona 
šušienė, jaunuosios motina, 
mirė nuo širdies atakos. Ji 
paliko dideliame nuliūdime 
savo vyrą, Antaną, penkias 
dukteris ir du sūnų. (Sako
ma, kad motina taip susi- 

įvykio 
širdies

i i

jaudino dėl šio 
jog todėl ir ištiko 
smūgis.)

Gedulingos pamaldos įvyks 
ketvirtadienį, 9:00 vai. ry
te, šv. Antano bažnyčioje, 
Ciceroje. Kūnas bus palai
dotas Šv. Kazimiero kapi
nėse.

I

Vanduo bėga, 
jūrininkas negyvas

Weston viešbučio tarnau
tojas girdėjo, kad nepapras
tai ilgai vienam kambary 
bėga vanduo. Jis pažiūrėjo 
kas atsitiko. Rado maudyk
loje gulint negyvą jūrinin
ką. Policija mano, kad jūri
ninkas mirė nuo širdies ata
kos.

• v
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Invazijos pinigai
Nauji karo pinigai 

spausdinti ir pasiųsti karei
viams Sicilijoj. Gyvento
jams pranešta, kad šie pi
nigai bus visur priimami dėl 
prekių.

W žiliam Dee Becker (kairėje) St. Louis miesto majo- 
ras ir Major William Robertson, lakūnas, buvo du iš de
šimts, kurie žuvo kada sklandytuvas krito žemėn T^m- 
bert Field, St. Louis.

Žiūrėjo ar nepamatys žuvį, o pametė 
savo dantis

’ Gyvenime dažnai pasitai
ko keistų nuotykių, ypač 
šioje pažangos gadynėje, ka
da yra visokiausių išradimų 
palengvinti žmonių gyveni
mą ant šio margo svieto. 
Daromi dirbtiniai dantys, 
kurie pagelbsti žmonėms 
valgį sukramtyti. Tačiau ir 
šie dantys, nors ir naudingi, 
visgi padaro ir žalos. Tai 
patvirtina Harry Niem
czynski, Racine Avė. gyven
tojas.
DANTYS ĮKRITO UPĖN

Niemczynski ėjo skersai 
Madison St. tilto, kada užė
jo jam mintis apie žuvį — 
lake trout. Žiūrėjo nuo tilto 
į Chicago upės vandenį. Ma
nė, kad gal ten pastebėsiąs 
lake trout.

Staiga* pradėjo čiaudėti. 
Dirbtiniai dantys iškrito iš 
jo burnos ir nukrito tiesiog 
į upę. žmogui gaila, nes tik 
prieš metus užmokėjo šim
tą dolerių savo sunkiai už
dirbtų pinigų dėl naujų dan
tų.

Niemczynski norėjo šokti 
pats į vandenį ir ieškoti sa
vo dantų. Bet pamąstęs 
traputį tuojau nubėgo pas 
netoli stovintį policininką 
klausti patarimo. Policinin
kas nurodė nardytoją, kuris 
sutiko už dešimt dolerių 
vandenyje . paieškoti Niem- 
czynskio dantų.
SIUNČIA PAS KIRPĖJĄ

Policininkas patarė, kad 
pirm pradėsiant dirbti rei
kia gauti iš Uosto Tvarky
tojo (Harbormaster) leidi
mą. Niemczynski bėgo į 

U

miesto namus (City Hali) 
gauti leidimą. Tačiau būda
mas be dantų negalėjo susi
kalbėti. Kiekvieną kartą, 
kada jis Aarė žodį harbor- 
masteriui, ^klausytojai siun
tė jį pas plaukų kirpėją 
(barber). Nieko nepešęs, 
jis grįžo pas policininką 
klausti naujų patarimų.

Policininkas begalėjo 
Niemczynskiui nieko dau
giau patarti. Niemczynski 
grįžo namo be savo dantų.

Motinos, būkit 
atsargesnės

Dviejų metų mergaitė žai
dė prie lango namuose. Lan
gas būvi atdaras. Jame bu± 
vo įdėti sietai, kad musės ir 
kiti vabalai neprilystų į na
mą. Mergaitė Myra Le Fed- 
ror, Washington blvd., be- 
žaizdama išstūmė sietą ir 
iškrito iš antro aukšto že
mėn. Ji sunkiai sužeista.

Žmogaus gyvybė be galo 
brangi. Ją reikia už tat ir 
visais įmanomais būdais 
saugoti. Apsaugos ypač rei
kalingi jauni kūdikiai.

Kainos pakilo
Springifeld, DI., rugpiučio 

1 d. — Illinois valstybės- 
Ūkio departamentas prane
ša, jog nuo rugpiučio 5 ČL, 
1943 m. ūkio produktų kai
nos pakilo 128 procentus. 
Illinois ūkininkams už jų 
ūkio produktus sumokėta 19 
procentų aukštesnės kainos 
negu pereitų metų birželio 
mėnesį.
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ti, kada priešas prisiartins. 
Staiga jis pašoko ir pradė
jo į vokiečius šauti. Pirma 
kulka nuskynė tą priešą, ku
ris buvo jo šalmą peršovęs.

NETIKĖTAS SMŪGIS

Sicilijos invazijoje įvyko 
vienas nuostabiausių šio ka
ro nuotykių. Iš jo aiškiai 
matyti nepaprasta ameri
kiečio kareivio drąsa, jo 
tvirta ranką ir gera akis.
KULKA PALIETE

Amerikiečiai puolė prie
šą. Jie turėjo kalnu užkopti 
į priešo linijas. Priešas lei
do smarkų ugnį į pakalnę. 
Sgt. Herb Fish buvo kulkos 
paliestas. Kulka išlindo per 
jo šalmą, bet jo nesužeidė. 
Sgt Fish buvo žemėn per
blokštas. Vokietis, kuris pa
taikė į Fish šalmą, išlindo 
iš apkaso ir pradėjo juoktis. 
Jis kvietė savo draugus, kad 
jie eitų su juo^ pamatyti 
amerikietį, kurį jis nušovė.

Sgt. Fish buvo labai pik
tas. Jis ramiai gulėjo ir 
svarstė ką jam reikės dary-

racionavimo Laiškai karo 
kalendorius belaisviams
Rugpiučio 2 d. įsigaliavo 

R, S, T mėlynos stampos. 
Taip pat ir U serijos raudo
nos stampos.

šeštadienį, rugpiučio 7 d. 
mėlynos N, P ir Q serijos 
stampos nustojo vertės.

Rugpjūčio 15 d. paskutinė 
diena dėl tampos No. 13, ge
ra dėl penkių svarų cukraus.

Rugpiučio 31 d. paskutinė 
diena keleivinių automobilių 
padangų patikrinimui C kor
telių savininkams.

Toje pačioje dienoje taip 
pat baigiasi T, U, V ir W 
serijos raudonos stampos.

vagis

Vagis su bačka
Sekmadienio rytą 

apvogė Frank’s Liąuor (gė
rimų) krautuvę. Tačiau tai 
buvo nepaprastas vagis, nes 
ant tuščios alaus statinės 
atsistojęs galėjo įlysti virš 
geležų, kuriomis langas bu
vo apkaltas. Jis išnešė 36 
kvortai snapso ir 25 dėžes 
cigariečių. Savininkas nuo
stolius vertina iki 225 dole
rių. !

Karščiausia diena
Sekmadienį nepaprastas 

karštis kamojo žmones. Tai 
buvo karščiausia rugpiučio 
mėnesio 1 d. per ilgus me
tus. Karštis pasiekė 94 laip
snius penktą valandą, po 
pietų. Parkai ir maudymosi 
vietos buvo pilnos žmonių. 
Spėjama, kad virš 250,000 
žmonių lankė tas vietas.

Stevens Holelis 
parsiduoda

'f

Washingtonas, rugpiučio 
1 d. Karo departamentas pa
skelbė, kad rugsėjo 4 d. bus 
parduodamas didžiulis Ste
vens Hotelis. Kariuomenė 
dabar naudojasi šiuo viešbu
čiu karo mokslo tikslams. 
Karo departamentas tikisi, 
kad iš viešbučio išsikrims- 
tys kariuomenė iki rugpiū- 
čialSjL
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Antradienis, rigp. 3 d., 1943

Vokiečiai to irisai nelaukė 
iš kareivio, kurį jie laikė ne
gyvu. Jis pradėjo ir į kitus 
vokiečius šaudyti. Kiekvieną 
kaitą, kada paspaudė šau
tuvo pirštuką, krito negyvas 
vokietis. Taip jis nušovė vi
sus aštuonis priešus kol 
draugai pribėgo su pagalba.

Vėliau suimtai nacių ka
reivis prisipažino,1 jog buvęs 
Rusijos fronte, • bet ten ne
matęs tokių smarkių1 mūšių, 
kokius tiirėjo su ‘amerikie
čiais kareiviai^.1: Be abejo, 
taip pat nematė ir tokių ka
reivi!}, kurie kiekviena kul
ka nukerta priešą.

Virš tūkstantis laiškų bu
vo pasiųsta amerikiečiams 
Ašies nelaisvėje. Laiškų iš
siuntimu rūpinasi Čikagos 
arkivyskupijos kanceliarija.

Su ašies belaisviais susi
siekiama per Vatikaną. Va
tikanas apie belaisvius gau
tas žinias persiunčia Apaš
tališkajam delegatui 
shingtone, 
siunčiamos 
Kanceliarijos žinias persiun
čia savo vyskupijose gy
venantiems artimiems. Pa
našiai ir iš šios šalies iš
siunčiami laiškai belais
viams.

Norintieji siųsti laiškus 
gali gauti iš kanceliarijos 
raštinės speciales blankas. 
Blankose gali rašyti 25 žo
džius. Tačiau turi rašyti 
vien “šeimos žinias”, negali 
apie jokius kitus dalykus 
rašyti.

Kanceliarija mielai aptar
nauja tiek katalikus, tiek 
nekatalikus.

Wa- 
iš kur žinios iš- 
į kanceliarijas.

Oro paštas kareiviams
Prieš keletą dienų pašto 

departamentas pranešė, kad 
neužilgo pradės užjūry esan
tiems kareiviams pristatyti 
paštą oru. Kaina bus šeši 
centai už pusę Uncijos. Tai 
bus maždaug ‘vienas šmotas 
laiškinio popierio ir mažas 
vokas. Patariama rašan
tiems laikytis šio nurodymo, 
nes vyriausybė nori ko dau
giausia laiškų pristatyti ka
reiviams.

X Keistučio klubas į A- 
merikos Lietuvių Konferen
ciją susirinkime praeitą sek
madienį išrinko penkis at
stovus: teisėją Zūrj, Klimą, 
Aleliūnienę, Valiuką ir dar 
vieną, kuris šiuo metu atos
togauja Pittsburghe. Prieš 
balsuosiant siųsti ar ne de

legatus, komunistai šėlo ir 
draskėsi visomis pusėmis, 
bet nieko nelaimėjo. Pasiro
do, komunistams Keistučio 
klube aplaužyti ragai taip, 
kaip Italijoj fašistams.

X Leit. kun. šmigelskis, 
MIC., praeitą sekmadienį at
sisveikino su savo vyresny
be ir išvyko į Williams and 
Mary universitetą, Williams- 
burgh, Va., kad susipažinti 
su bendromis kapelionams 
taisyklėmis.

X Elzbieta Švedienė ir jos 
duktė Virginia, gyvenančios 
Calumet City, nuvykusios į 
Raud. Kryžiaus kraujo au
kos stotį paaukojo po pan- 
tę savo kraujo mūsų karei
viams. švedai yra. nuolati
niai “Draugo” skaitytojai.

X P. Paukštis, LRK Su- 
sivienymo 160 kuopos sekr^ 
pastarame kuopos susirinki
me išrinktas atstovu į A- 
merikos Lietuvių Konferen
ciją rugsėjo 2-3 dienomis, 
Pittsburgh, Pa. Paukštis y- 
ra žymus Brighton Park 

, biznierius, savin. Hardware 
krautuvės, 2714 West 47 S t.

X A. Leščinskienė, duos- 
ni aukotoja katalikų švieti
mo įstaigoms, būsimoje A- 
merikos Lietuvių Konferen
cijoj bus atstovė nuo Lie
tuvai Gelbėti Fondo, Bridge- 
porto skyriaus.

X Joana šiaudvitienė, to- 
leikietė, neužilgo paliks Chi
cago. Vyksta darbuotis Šv. 
Pranciškaus seserų vienuo
lyne. Pittsburgh, Pa. Toje 
seserų kongregacijoj yra ir 
vienturtė jos duktė (sesuo 
Augustina). Neteksime žy
mios veikėjos. Ji yra amži
nas narys Chicago lietuvių 
švietimo ir labdaros orga
nizacijų, rėmėja visų kilnių 
sumanymų ir nuolatinė dnr. 
“Draugo” skaitytoja. .

X Mūsų pačių apleidimo, 
apie gabius ir pasižyminčius 
lietuvius savo spaudoje ma
žai matome žinių. Pavyz
džiui, vienas roselandietis 
praneša, kad Illinois .univer
siteto futbolo tymo vadovy
bė pastaruoju metu buvo 
lietuvių žinioje, būtent ka
pitono J. Genio, iš Roseland, 
ir Venckaus, iš Indiana vai 
Sako, kad nepamiršti lietu
vių kalbos, jiedu susėję tarp 
savęs visuomet lietuviškai 
kalbėję ir studentai už tai 
juos labai gerbę, kaipo pa
vyzdingus lietuvius. Kiek
vieno lietuvio, kur jis ne
būtų, pasižymėgimą, kiek
vieną žymesnį įvykį reikia 
jei ne laišku, tai telefonu 
pranešti redakcijai.
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Kalėjime tvarko
Stateville kalėjime kali

niai sutvarkė maždaug 114,- 
000 racionavimo knygučių 
per dieną nuo birželio 21 iki 
liepos 15 d. laikotarpyje. 
Apie keturi šimtai kalinių 
gelbėjo šios apskrities Kai
nų administracijos bordui 
dirbti. Per tą laiką gauta 
18,000,000 prašymų dėl ra
cionavimo knygučių iš Uli- 
nois, Wisconsin Minnesota, 
Nebraska ir abiejų Dakętos 
valstybių. Skelbkite “Drauge”. .
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