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HALAI VIS "TEBEREIKALAUJA" TAIKOS
Japonai įsteigė "Laisvos Burmos" 
valstybėlę!

Ar tokiu būdu norima pavylioti
Indiją iš alijantų?

Italija ir visas pasaulis laukia
Badoglio atsakymo

Vokiečiai stiprinasi Korsikoje ir
•/

Sardinijoje
NEW YORK, rugpiūčio 3. 

—Japonai uoliai darbuoja
si, kad gauti pagyrimą iš 
mažų valstybių, kurios yra 
po jos jungu. Šiuo laiku ja
ponai duoda Burmai “lais
vę” ir sakoma, kad bus įs
teigta ‘‘Laisva Burma.”

Tokyo valdovai pranešė, 
kad Burma dabar yra laisva 
valstybė, ir tuo pačiu laiku 
toji “Laisva Burma” pas
kelbė karą prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes ir An
gliją. Pranešimas sako, kad 
dabar Burma yra penktoji 
laisvoji valstybė “didžioje 
rytinės Azijos bendradar
biavimo sferoje.”

Japonai Javoje jau taip 
yra įsigalėję, kad jie dabar 
jau ragina to krašto žmo
nes prie panašios laisvės. 
Japonai visaip mėgina pri
traukti Javos ko-operaciją, 
kad galėtų išpildyti Premje

Amerikos lakūnai suimti Turkijoje;

ISTANBULIS, Turkija, 
rugpiūčio 2.—šiandien gau
ta pirmutinė žinia iš Turki
jos, kad tenai buvo praneš
ta, kad Rumunijos ir Vokie
tijos ugniagesių komandos 
kovoja su nepaprastai dide
liu gaisru, kuris kilo po 
Amerikos lakūnų bombarda 
vimo Ploesti aliejaus laukus 
Rumunijoje.

Iš Londono pranešima, 
kad aštuoni Amerikos Libe- 
rator bomberiai, buvo pri
versti nusileisti Turkijos 
teritorijoje, po sekmadienio, 
atakos ant aliejaus laukų 
Ploesti rajone.

Telegrama iš Istambulio 
praneša, kad trys bomberiai 
smarkiai sužaloti nusileido

Italus ąązdina 

Ethiopiečiais
KUR NORS SICILIJOJE, 

rugpiūčio 3.—Visa divizija 
juodųjų kareivių iš kurios 
nors Anglijos valstybėlių 
buvo atgabenta į Siciliją ko 
voms su italais. Kai kurie 
Amerikos kareiviai sugalvo
jo panašų šposą kai Sicili
jos gyventojai užklausė kas 
tie juodieji kareiviai. “A,” 
sakydavo, amerikiečiai, jie 
yra Ethiopijos gyventojai, 
kurie buvo specialiai išlar 
vinti, kad atlyginus Italijos 
žmonėms už padarytas 
skriaudas.” Sakoma, kad si
ciliečiai bėgdavo kaip šėto
ną pamatę.

ro Tojo pažadėjimus žmo
nėms.

Po paskelbimo “Laisvos 
Burmos” buvo pasirašytas 
paktas tarp Japonijos ir 

! Burmos prekių klausimu.
Tokiu būdu, Burma dabar 

yra skaitoma su Kinija, 
Thailand, ir Mančiurija, kai
po Japonijos valstybėlės.

WASHINGTON, rugpiū
čio 3.—Kai Vyriausybė iš
girdo apie Japonijos paskel
bimą “laisvos Burmos” val
stybės, tai pasklido nuomo
nė, kad tokiu būdu Japonija 
vis toliau veda savo nusi
statymą viešpatauti visoje 
Azijoje. Sakoma, kad tokiu 
žingsniu, manoma paveikti 
Indiją su mintimi, kad būtų 
jai naudinga pasiduoti ja
ponams. Japonai mano, kad 
tokiu būdu pa vylios Indiją 
prie savęs.

Smirnoje, o likusieji bom- 
beriai kitose Turkijos žemės 
vietose.

Iš visos šių bomberių įgu 
los (viso 27 vyrų) vienas t 
vairuotojas buvo numuštas, 
o likusieji yra sveiki.

Berlyno radio praneša, 
kad po sekmadienio bom
bardavimo, buvo užmušta 
116 asmenų ir sužeista 147 
asmenys.

ISTANBULIS, Turkijoje, 
rugpiūčio 3. — Rumėnai ir 
naciai vis tebekovoja su di-' 
deliais gaisrais Ploesti alie-' 
jaus laukuose, kurie buvo 
pradėti praeitą sekmadienį 
kai Amerikos Liberatorbom 
bėriai paleido savo bombas 
ant tų vietų.

Karo Frontai
ITALIJA.—Badoglio vis 

nepasiduoda taikos pasiūly
mui; pranešama Italijos kai 
rieji mano pagelbėti Alijan- 
tus Italijos invazijai.

SICILIJA.—Alijantai stu
miasi pirmyn ant Catanijos.

VOKIETIJA.—Britai vis 
tebebombarduoJa de g a n t į 
Hamburgą.

PACIFIKE. — Amerikie
čių kovos eina prie pabai
gos Mtfindos aerodromo apy
linkėje.

RUSIJA. — Berlynas pats 
praneša, kad Rusijos ka
riuomenė artinasi prie Orei 
miesto.

APVOGĖ KRAUTUVES

. . . “Draugas” Acme photo
Dienos metu Harlem riaušininkai aptušt ino krautuvės lentynas, 123rd St. ir 7th 

Avė. Tai yra. paliesta viena krautuvė daugi aiĮ kaip iš 30 krautuvių laike riaušių, ir ap
vogtas New York juodukų distriktas. Mayo ras La Guardia apvažiavo apylinkę ir pra
šė gaujos grįžti į namus. . ' >

Harlem vėlDegantis Hamburgas bombuojamas 
Vėl; Napolis kenčia naktimis

LONDONAS, rugpiūčio 3. 
—Britų didžiausis bombane- 
šių pulkas šiandien iš naujo 
bombavo degantį Hambur
gą, tai jau buvo 8-tas sykis 
per 10 dienų kai šis garsusis 
Vokietijos miestas yra bom
barduojamas. Britai nėra 
niekad taip žiauriai bomba- 
vę Europos miestą.

Sakoma, kad gaisrai, ku
rie buvo pradėti praeitą ket
virtadienį dar ir šiandien 
tebedega. Pirm šios dienos 
atakos buvo suvirš 8800 to
nų numestų ant to nelaimin
go miesto.

Sturges paskirtas 
Sicilijos ekonomu

WASHINGTON, rugpiūčio 
3.—Vyriausybė šiandien pa
darė vieną labai svarbų pra
nešimą sąryšyje su Sicilijos 
nugalėjimu. Kad subendri
nus užkariautų kraštų eko
nomiją su Amerikos bendru 
veikimu; buvo paskirtas 
Wesley A. Sturges, profe
sorius Yale Universiteto, ku 
ris šiuo laiku yra Afrikoje 
ir veikia kaipo vyriausia 
Office of Economic Wel- 
fare. Jam teks subendrinti 
ekonominę užkariautų žmo
nių būklę su esamais pašal
pos ofisais, kaip lend-lease 
užsienine pašalpa, ir kitais. 
Sturges, kaip tik, buvo šių 
ofisų viršininkas Afrikoje.

Konvojus kovojo su 
25 submarinais

LONDONAS, rugpiūčio 3.
—Britų karo laivai ir lėktų- tris dienas, bet buvo nuga- 
vai paskandino du priešo lėti ir turėjo pasitraukti, 
submarinų, po to kai priešo - 
submarinų skaičius, tarp 25 į PIRKITE KARO BONUS! 
ir 30 mėgino sutrukdyti žy-j__________________________

Britų kariuomenės valdžia 
praneša, kad daugiau kaip 
30 bomberių žuvo atakose 
prieš Hamburgo miestą; 
atakos prieš miestą prasi
dėjo liepos 24 d., 1943.

SĄJUNG. VYRIAUSYBE 
Šiaurinėje Afrikoje, rugpjū
čio 3.—Naktiniai Welling- 
ton britų lėktuvai vėl bom
bavo Napolį. Buvo taikoma 
į Napolio traukinių linijas 
uosto įrengimus.

6 ašies bomberiai buvo 
kovoje ir alijantai prarado 
net 7 tVellington bomberius 
tose atakose.

Catania frontas 
vis eina geryn

SĄJUNG. VYRIAUSYBE 
Šiaurinėje Afrikoje, rugpjū
čio 3.—Naciai vis stipriai 
tebesilaiko šiaurinėje Sicili
jos dalyje, bet per visą 40 
mylių frontą stumiami ar
čiau prie miesto. Vis mėgi
nama, kaip galima greičiau, 
atkirsti bėgimą į Messina 
uostą.

Pranešimai inform u o j a, 
kad amerikiečiai paėmė Ni- 
cosia-Mistretta kelių linijas 
ir paėmė Capizzi ir Genami 
miestus; kanadiečiai paėmė 
Regalbuto.

gį dideliam sąjungininkų 
konvojui.

Britų apsigynimas buvo 
taip pasekmingas, kad toks 
didelis submarinų skaičius 
neįstengė konvojaus sulaiky 
ti ar jam pakenkti. Kova su 
priešo submarinais tęsėsi 

viešpatauja ramybė
NEW YORK, rugpiūčio 

3.—Tvarka šiuo laiku vėl 
sugrįžo Harleme, kur pirma 
dienį buvo 5 užmušti, 545 
sužeisti, 509 suareštuoti, ir 
5 milijonai dolerių nuosto
lių. Po dešimtos valandos 
vakaro dabar nesimato nei 
vieno žmogaus išskyrus po
liciją. Karčiamos ir degti
nės krautuvės uždarytos; 
teatrai yra tušti.

Nuo Spalio 1 d. 
šauks tėvus į karą!

WASHINGTON, rugpiūčio 
3.—Vyriausybės nutarimas, 
kad imti kariuomenėn ir tė
vus, palies 6,559,000 šeimų, 
kurios iki šiol karo nebuvo 
paliestos. Pirmesnis vyriau
sybės nutarimas buvo, kad 
kariuomenėn nebus imami 
tie vyrai, kurie tapo tėvais 
prieš karo paskelbimą (prieš 
Pearl Harbor).

McNutt pažymėjo, kad tė
vų ėmimas kariuomenėn 
buvo atidėliojamas ligi pa
skutinio laiko. Šis nutari
mas imti tėvus kariuome
nėn, buvo padarytas po to, 
kai Laivyno vadovybė pa
reiškė, kad reikia pasiruoš
ti karui, kuris tęsis iki 1949 
metų.

Buvo išsiuntinėta prane
šimai 6,500 karo boardų 
viršininkams visoje šalyje, 
kad būtų perklasifikuoti 
tėvai kurių amžius nuo 18 
iki 37 metų. Į šią kategoriją 
įeina ir tie tėvai, kurių vai
kai yra gimę prieš 15d. rug
sėjo 1942 metų.

Tėvai bus pradėti imti ka
riuomenėn po 1 d. spalių 
mėn.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

LONDONAS, rugpiūčio 3. 
— Čia raportuojama, kad 
begalo daug sykių pasitaiko 
nesusitaikymai ir net kovos 
tarp nacių ir Italijos karei
vių. Spėjama, kad tikrai 
italai pereis į alijantų pusę, 
jei tik būtų pradėta Italijos 
invazija. Tokiu atveju, tai 
tikrai italai grūstų nacius iš 
Italijos.

Romoje, Italijos vadai ne
kantriai laukia artimą ali
jantų nuosprendį ar Italijos 
žmonių pasikeitimą. O tuo 
tarpu naciai kiek galima 
daugiau kareivių ir karinės 
medžiagos nukelia per Al
pes, kad galėtų geriau ap
ginti Šiaurinę Italiją.

Naciai skelbia Rocsevelto "siūlomus" 
laikos punktus

turi būti perduota nesuga
dinta.

5) Anglų-Amerikos-Rusi- 
jos karinė valdžia valdys 
Italiją iki galo susirėmimų.

6) Suareštavimas visų ka
ro nusikaltėlių.

7) Paliuosavimas visų 
alijantų nelaisvėje pačioje 
Italijoje.

Maršalas Badoglio vis ne
kalba pasidavimo klausime 
ir matosi, kad jis mėgina šį 
tą laimėti iš nacių pusės. 
Grąsinimai, kad bus invazi
ja ir žiaurūs bombardavimai 
jei taika nebus daroma vis 
nepagreitina Badoglio.

Pacifiko kovos į Rusai jau Orei 
lauke yra pažanga mieste — Berlynas

LONDONAS, rugpiūčio 3. 
— Vokietijos DNB žinių 
agentūra praneša, kad Pre
zidentas Rooseveltas siūlė 
7 taikos punktus Italijai. 
Alijantai kaip tik tuos pa- 

. duodamus punktus nepripa
žino.

Punktai pagal ašies radio 
yra sekantieji:

1) Italijos kariuomenė ir 
laivynas sustoja kovoti.

2) Sutartys su Vokietija 
turi baigtis.

3) Italijos kariuomenė 
Graikijoje, Albanijoje, Pran 
cūzijoje, ir buvusioje Jugo

slavijoje turi būti ištraukta.
4) Visa karinė medžiaga

i

Ii

SĄJUNG. VYRIAUSYBE 
Pietų Pacifike, rugpiūčio 3. 
— Amerikos džiunglių ka
riuomenė jau artinasi prie 
Mundos aerodromo su lieps
nų metėjais, tankomis ir ar
tilerija.

Atakos užimti bazes Nau
joje Georgijoje, Centralinė- 
se Solomon salose jau eina 
prie pabaigos. Sakoma, kad 
japonai yra pasiryžę nebėg
ti ir kovoti iki pat galo.

Britai gaus 200 
laivų iš Amerikos

LONDONAS, rugpiūčio 3.
—Ministeris Winston Chur- 
chill šiandien Parliamento 
Rūmuose praneša, kad Pre
zidentas Rooseveltas jau pa
žadėjo Anglijai perduoti 200 
Amerikoje padarytų preki
nių laivų. Tai bus vykdoma 
per 10 mėnesių.

Sakoma, kad dabar Sicili
jos kautynės nėra taip svar
bios. Pačios svarbiausios vie 
tos yra ardomos alijantų 
rankos ir mažas būrys mili- 
tarinės policijos galėtų su
laikyti ašies jėgas Rytinėje 
Sicilijos dalyje.

Tuo tarpu, vokiečiai stip
rinasi Sardinijoje ir Korsi
koje. Jei alijantai mano 
kad reikia paimti tas salas 
tai turės stipresnę opozici
ją-

Žmonės vis tebereikalau- 
ja taikos, kiek galima su
prasti iš santykių su karei
viais ir kitais. Milane ir 
Turine daugiau ir daugiau 
peštynių reiškiasi kas dien.

LONDONAS, rugpiūčio 3. 
—Sovietų kariuomenė vis 
arčiau apsupa Orei miestą 
—Centriniame Rusijos fron 
te, ir kaip Maskvos radio 
sako, buvo paimta dar apie 
70 kaimų, sunaikinta dau
gybė priešo tankų ir užmuš 
ta 2,500 vokiečių. Berlyno 
gi radio jau pranešė, kad 
rusai yra įėję jau į, patį Orei 
miestą. Vokiečių radio pra
nešėjas pažymėjo, kad ru
sai atakavo su nepaprastu 
smarkumu, bet vokiečiai 
smarkiai gynėsi ir sugebėjo 
paruošti naujas gynimo li
nijas.

“Buvo atiduota rusams 
tam tikra teritorijos dalis, 
bet buvo pasitraukta tvar
kingai ir priešui nepateko į 
rankas jokio karo grobio” 
—taip užbaigė pranešimą 
Berlyno radio.
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MOJU GYVENIMAS IR DARBAI ; Tiesia kelią Lietuvai

Paragvajaus lie
tuviu pažanga

Miranda-Baltica. — ši Lie 
tuvos išeivių įkurta koloni
ja jau pastatė mūrinius na
mus miesto rotušei ir nuo
vadai. Kolonijoje jau yra 10 
krautuvių, 1 restoranas ir 5 
pradžios mokyklos. Jau vei
kia pašto skyrius ir sani
tarijos punktas, Kurį veda 
buvusios Maskvos universi
teto profesorius ir Lietuvos 
kariuomenės gydytojas Kau
ne, dr. Jonas Dzirne.

Veikia 6 malūnai, 3 van
deninės ir 2 garinės lent- 
piūvės, kurių švilpukai gy
ventojams patvirtina valan
das.

Ekonominės gyvenimo są
lygos pagerėjo, nes kolonis
tai metė sodinę kukurūzus, 
o sėja kviečius, linus, kana
pes ir “džiutę”, iš kurios 
gaminamas pluoštas mai
šams austi. Čia pat veikia 
ir “Hilo Sud America"' ben
drovės audinyčia.

Linų ir kanapių sėmenis 
kolonistai parduoda po 15 
paragvajiškų pezų kilogra
mą, “džiutės” po 35 pesus 
klg., o nemintus šiaudus po 
pusketvirto pezo klg.

Kadangi žibalo litras kai
nuoja 70-80 pezų. tai mūsų 
kolonistai savo namų židi
nius apšviečia linų sėmenų, 
kanapių, manisų, kastcro-ri- 
cinos ir kt. mūs čia išaugi
namų sėklų aliejais, žodžiu, 
balanomis žibint čia mums 
netenka. Mykolas Pupkinas

i

Papasakojo apie
Amerikos lietuviu 
gyvenimą

Giasgou, Seotland. 
Blaivybės dr-jos svetainėj,!

i laisvę
Rochester, N. Y. — Dar “ Taip, 

nesulaukus Lietuvių Dienos, 
jau mūsų pasiskirta $500.00 
kvota įpusėjo. Garbe pri
klauso mūsų duosniems biz
nieriams ir profesijonalams.

i

kur dr-ja savo naudai buvo ahejo, prisidės ir visuo- 
suruošus koncertėlį su šei
myniška visiems dalyviams Laukiamoji Lietuvių Die- 
arbatėle, kun. J. Gutauskas na Jau čia Pat: sekmadienį, 
skaitlingai susirinkusiems d. rugp., parapijos darže, 
žmonėms papasakojo įdo- Pradžia 2 vai. popiet. Visi

Iš Los Angeles 
padangės

čia jau,
Šv. Kazimiero parapija yra
lietuvių centras. Daug daly
kų įvykdyta, bet dar daug 
ko reikia.

mene.

mių dalykų apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą, jų org^- 
nizuotę, veikimą, laikraščius! 
ir t.t. Amerikos kariuome
nės gydytojas, lietuvis d-ras 
Urbaitis, kurs aptarnauja 
Amerikos kareivius vienoje 
ligoninėje, taipogi buvo sve
tainėn apsilankęs, bendrai

kviečiami 
dėti tiesti 
laisvę ir

Mūsų tėvynė 
spausta. Ji nasruose baisaus 
slibino, kuris įleidęs savo 
dantis į jos kūną, drasko ir 
geria gyvybės kraują. Nors 
tasai slibinas tikrai galą

dalyvauti ir pa- 
kelią Lietuvai į 
nepriklausomybę, 

dabar su-

Pirmoje eilėje seserims 
susisiekimo priemonė — au
tomobilius labai reikalingas.; lietuvių. 
Los Angeles miestas yra 
vienas iš plačiausių šioje ša
lyje. Lietuviai gyvena išsi
mėtę po visus kampus. Kiti 
net už 25-30 mylių nuo baž
nyčios ir be automobilio nė
ra jokios galimybės juos ap
lankyti. Gatvėkariai nevisur 
nutiesti. Pralotas parapijos 
reikalais nuolatos turi važi

nėti savo automobiliu tai 
pas sergančius namuose, tai 
į ligonines; tai vienur, tai 

.. . ' 1 parapijos reikalais.
1S 1 segėję reikalams nelieka

laiko. Joms tad būtinai rei
kia automobilio.

Jau rados tokių, kurie 
tam tikslui žadėjo paauko
ti. Tiesa, mūsų kolonijoje 
menkas būrelis tėra tikrųjų 

dėlto gana sunku 
ir šiame dalyke, kaip ir su 
visais kitais buvo ir yra. 
Jei ne tolimųjų kolonijų ge
raširdžiai, tai nedaug ką 
turėtumėm. Labai daug pa-

gelbėjo tolimesnių kolonijų) 
broliai lietuviai. Sekdami 
spaudoje mūsų reikalus a- 
tėjo mums į pagalbą. Taip ir 
dabar turime viltims, kad at
siras geraširdžių, kurie sa
vo dalelę paskirs būtinam 
reikalui. Aukas reikia siųs
ti šiuo adresu: Sisters of

Į St. Francis, 1742 Westmore-
land Blvd., Los Angeles, 6 avilyje jos iš nektare paga- 
Calif. JKM mina medų.

Paskendo
Pereitą

t

— Laikraščiai skelbia, 
kad Lietuvoje žuvę esą šie 
lietuviai pęlicininkai: Simas 
Davidavietas, Juozas Vens- 
kutonis, Juozas Legetavi- 
čius, Ignas Strikauskas, Juo
zas Reinys, Barkonis, Vy
tautas Kučys, Antanas če- 
pukaitis, Antanas Liaugau
das, Bronius Valiulis ir Pet
ras Krapikas.

EXTRAI EXTRA!

Chicago, III.
pirmadienį nuskendo dešim
ties metų vaikas Humboldt 
Park prūde.

Bites iš žiedų renka ne 
medų, bet nektarą. Paskui

žž
TRU-VISION OPTICAL CO.j

DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. WEINE> O.D.

J. Mo^Lan $10.00, Kanapec- 
kas $10.00, J. Kairis $5.00. 
S. Jonaitis $5.00, Prener $5, 
P. Šūkis $4.00, P. Gudelis 

lietuviškai, nors Amerikoje1 varginta. Kitoj pusėj kitas $2.00, Mik Ventis $2.00.
j}ar slibinas išsižiojęs laukia pra V. A.

ryt mūsų tėvynę ant visa
dos.

Šiandie mūsų tėvynė ne
turi geresnių prietelių, kaip 
jos sūnūs ir dukterys Ame
rikiečiai. Taigi ji ir prašo 
mūsų pagalbos, gailestingos 
rankos, kad liuosuoti ją iš 
vergijos ir kad vėl užp’e-I 

j vėsuotų trispalvė sostinėje 
J. Sarafinzitės diriguojamas Vilniuje, 
savo dainomis visa užbaigė. 
Vėliau jaunimas gavo pro
gą dar ir pašokti, kiek, lai
kas leido. Raporteris

pasveikinęs visus lietuvius, ’ Sa’js> bet, kol tas laikas a- 
■p'as’ike trumpą prakalbėlęteis, mūsų tėvynė bus nu- j

yra gimęs ir įaugęs, 
kun. J. Gutauskas papasa
kojo ir paskiausias žinias 
apie karo eigą. 1

Po kalbų Blaivybės pir
mininkas J. Žyla padėkojo 
kalbėtojams, publikai ir vi
siems prie tos pramogėlės 
prisidėjusiems ir patarnavu
siems ypač gerb. šeiminin
kėms, o Blaivybės choras.

Aukojo šie lietuvių biznie- 
i riai ir profesijonalai Tauti
nei Tarybai: dr. Plati $10,

PRANEŠIMASį
ATIDARYTA Naują Lietuvių 
Grocernė,, Saldainių ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuvė.

Taipgi parduoda šviežius iš ūkio 
kiaušinius, 
kvortomis, 
nais

Pienas parduodamas 
kartonais, pusgalio- 

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).

I

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO t

— teikia — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosl nuo 
patrūkimo bėdos
C I A L —— S P E

Iškirpkite šį skelbimą ir priduo- 
kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMAAKSTLVTMĄ
Jū“ų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NfiRA KO GERESNIO Už

Creator ot Custom App’.iancea for J7 yra.
36 S. STATĖ, RM. »10, STA. 4168 
Delly 10 AM. Til 5; Mon., Fri. Til 9 P.M.

Saturday Til 1, Snnday 2 te 4.

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų pa,lor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar t<jjtių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

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

ŠMOTŲ 
Kainos

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD
i

y

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

318 yra specialia garsinimo bandymas tr 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi. ši* 
jasiūlymaa nebus atkartota*.

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

POPIERŲ
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRlšIAI 
POPIERĄ APKARPOM DYKAI

ShERVVI* - Wlt t f A MS 
Paints

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

Ybi# 
Can 
Be 
S u r*
o/ 
srfety

Plot ČIBIRAI EARHINGS

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMLI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONAKCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS į

KREIPKITĖS- PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

z
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Ttk viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lSegsaminuotl ja* modernitklauMa 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali euteiktL
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
rtap akių įtempimo. ..

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

OPTOMJEIRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampe* 16-toa
TeMoma: CAMAL MM, Otaųt 

OFnO VALAKUOS:
Kasdien »:!• a. m. iki >:>• p. m. 

TreOaA. ir Beitad. »:lt a. m. 
iki p. m,

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ-SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

A

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office tek YAEd» 4787 
Karnų teL PROspect 1930

T«L YABda 2246

DR, C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
-- arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIEURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

TeL REPublic 7868

Ofiso tel VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—3:30 P. ]£

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel YARds 5921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

TeL CANal 0257
Rez. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 p.p.

6 iki B vaL vakara.

Tel YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais — 11-19.

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 poniet,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL JHDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS;

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

Telefonas HEMlocii 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trp/iad. ir Rekm. tik mimtarius.

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, 

S.lrm«aif>ni*iM pagal anaitarim*.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to,

ir 
tas

-
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MANDATAI KONFERENCIJOS ATSTOVAMS

Žemiau paduodame Amerikos lietuvių konferencijos at
stovų mandato formą, kuria draugijos gali pasinaudoti.

M A N D A T A S

A

Išrinktas atstovauti
Amerikos Lietuvių Konferencijoje, 1943 m. rugsėjo 2, 3 
dienomis, William Penn Hotel, Urban room, Pittsburgh, Pa.

draugiją

Delegato vardas
pavardė ir adresas

Kiek narių turi draugija

Auka $

Organizacijos valdybos narių parašai ir antspauda:

Pirm.

Sekr.

(Antspauda)

Nuosavybės grąži
nimo komedija

— Vokiečių laikraščiai 
stengiasi pasidaryti rekla
mą iš to, kad gegužės vidu
ryje Lietuvoje buvusios grą
žintos nuosavybės 50 žmo
nių.

Ta proga vokiečių gene
ralinis komisaras Kaune su
rengė propagandines iškil
mes, kurių metu jis įteikęs 
nuosavybės dokumentus 50 
ūkininkų ir namų savininkų. 
Komisaras pasakė kalbą, ku
rioje vartojo tokius žodžius, 
kaip “švenčiausių nuosavy
bės teisių” ir “lietuvių tė
vynės” gynimą bei panašiai. 
Esą, jeigu ligšiol nuosavy
bė negalėjusi būti grąžinta, 
tai tik dėl “techninių prie
žasčių”... -

Iš laikraščiuose įdėtos 
nuosavybės dokumento nuo
traukos piatyti, kad doku
mentas atspausdintas vien 
tik vokiečių kalba. Jo vir
šuje padėtas vokiškas ha- 
kenkreueas. Iš dokumento 
pažymėtina tokia vieta, ku
ri lietuviškai skamba: “Sa
vininkas įpareigojamas gau
tąją nuosavybę naudoti vi
suotiniam labui. Jis turi įsi
sąmoninti, kad jo nuosavy
bės sąlyga yra vokiečių ka
riuomenės aukos ir 
lė”.

Iš viso ligšiolinių 
čių okupantų elgesio
ti, kad šis nuosavybės grą
žinimas padarytas tiktai pro 
pagandos tikslais. Net ir iš 
paties nuosavybės dokumen
to matyti, kad vokiečiai pa
silaiko sau teisę spręsti, ar 
grąžintoji nuosavybė naudo
jama “visuotiniam labui’” 
ar ne! Pagaliau, tenka atsi
minti, kad bolševikų okupa
cijos metu Lietuvoje buvo 
atimta keli šimtai tūkstan
čių įvairių nuosavybės ob
jektų (ūkių, namų ir kt.). į 
Tad, ligšioliniu “spartumu” 
nuosavybes grąžinant, turė
tų praeiti daug šimtmečių, 
kol ligšioliniai savininkai 
jas atgautų...

Pačios nuosavybės doku 
mentų įteikimo iškilmės i 
kaip jau minėjonie, buvo pa-1 
verstos propagandiniu kro- i 
mėliu. Buvęs ir orkestras, g’

i

perga-

vokie- 
maty-

inaNHAĮft'iS draugas, eriesco,

HT.l.P WANTED — MOTERYS

AA A
ONA ŠUŠIENfi

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

STENSGAARD & ASSOCIATES
346 N. JUSTINE MON. 0418

JUSTINAS 
MALINAUSKAS

Mirė rugp. 1 d., 1943
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 
Panevėžio apskr., Panevėžio 
parap.. Vaivadų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserų vaikus Ju“tin Tarvidą. 
Povilą Daunorą, Oną Yodikie- 
nę. Ludviną Gasilionis-Sango 
ir Domicėlę Gasparkienę ir jų 
šeimas: gimines-Joe Malinaus
ką, Bronę Bagdoniukę ir P. 
Venckuną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktad.. 
rugp. 6 d. Iš koplyčos 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserų Vaikai ir 
kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai: La- 
chawicz ir Sūnai. tslefonas — 
CANal 2515.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Mirė liepos 31, 1943, 7:30
U. vak.. sulaukus 56 metų. 

Kilo iš Kontora dvaro, Gruz
džių parap., Šiaulių apsk.

Amerikoje išgjsreno 38 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną. 5 dukteris: Jad
vygą. Ainis ir jos šeimą, Oną 
Radzville ir jos šeima. Juze
fą Troemner ir žentą Earl, 
Florencija Pagnl ir jos šei
mą ir Prancišką, du sūnus: 
Kazimierą ir marčią Virginią 
ir jų šeimą ir Antana ir mar
čią Rūtą. seserį Marcijoną 
Markūnienę ir švogeri Joną ir 
ju šeima, pusbrolį Pranciškų 
Sabaliauską ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 4941 W. 
Roosevelt Rd., Chicago.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny, rugp. 5 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bažnyčia. Cice
ro, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Sūnai. Sesuo. Pusbrolis, žen
tai, Marčios ir Giminės

Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžrus, Tel. CANal 6174. Na
mu telefonas Cicero 4887.

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
į ADVF.KTISING I) E PARIMĘ N T 

127 No. Dearborn Street 
Td. RANdolpIl 9488-9489

HELP WAATED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ARC WELDERS

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA

VYRAI
Ar Jūs Įdomu jaute

Sunkiu Darbu?

Mes Turim
KELETĄ DARBŲ
Atdarų Dabar

KAIPO

HEAT TREAT
HELPERS

HAND
TRUCKERS

MUSŲ
Svarbioj Karo Dirbtuvėj

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Visoms Merginoms
ŠTAI JUMS PROGA

LAIMĖTI KARĄ!
BUKITE DRILL PRESS, MILLING 
MACHINE AR TURRET LATHE 
OPERATORĖMIS AR INSPEKTO
RĖMIS,
Gera pradinė mokestis laike moki
nimo su užtenkamai progos jsidir- 
bimo. Dieną, popiet ar vakarais šif
tai. Sena įsteigta dirbtuvė atliekanti 
Defense darbus.

ATNEŠKIT PILIETYBĖS 
PRIRODYMĄ

DĖL PASITARIMO PAŠAUKIT 
MISS DOEY

SEELEY 3200

54 valandų darbo 
savaitė Lietuvoje

(LKFSB) Reichskomisaro 
įsakymu “Ostlande” tamau 
tojams ir darbininkams pa
didinamos darbo valandos 
iki 54 valandų per savaitę. 
Be to — tėvai ir mokytojai 
yra įpareigoti darbo įstai
goms pranešti, kaip tik ku
ris nors vaikas baigs mo
kyklą. Norima tuojau įtrauk 
ti nacių į organizuojamus 
darbus. Už šio įsakymo ne
vykdymą bausmės iki 1,000 
markių, jei kiti įstatymai 
nenumato didesnės bausmės.

Panaikino Baltijos 
administraciją

— Vokiečių laikraščiai 
praneša, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos geležinke
lių valdybos esančios su-

jungtos su Vokietijos susi
siekimo valdybą įteigta 
Rygoje. Taip, girdi, buvę pa
sielgta dėl geležinkelių prie
žiūros “suvienodinimo.”

WELDERS PAGELBININKŲ 
CHIPPERS 
SNAGGERS 

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

f
MAŠINŲ MOKINIŲ 

NEREIKIA PATYRIMO

60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 
LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL. 

10% NAKTIMIS BONAI 
PROGA DĖL ĮSIDIRBIMO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 

Tie dabar dirbanti prie svarbių 
karo darbų nebus priimti.

VYRAI IR MOTERYS

LENGVIEMS DARBAMS
DARBININKŲ

Moterų, ir vyrų. 17 metų ar suvirš. 
Tiktai pilnam laikui. Dieną ir naktį 
šiftai. Proga įsidirbimo. Puikios 
darbo sąlygos; nauja gera transpor
tacija; pastovūs darbai po karo.

THE MEYERCORD CO. 
5339 W. Lake St.FOOTE 

BROTHERS 
GEAR

ASSEMBLERS IR POWER 
MACHINE OPERATORIŲ 

100%. Karo Darbai.
48 Valandas Savaitėje. 

Laikas ir pusė už Viršlaikį. 
Šviesi, švari moderni dirbtuvė. 

Patyrimas Nereikalingas.

NORTHERN ELECTRIC 
COMPANY 

5224 N. KEDZIE

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

4

trims

3

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arka 
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE 1IANDIEN!

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavėdėmsl

MARGUTIS
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.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą, nesikreipkit.

iškilmės buvusios baigtos 
demonstracija už “visų tau
tų laisvę.” Kaip rašo “Kau- 
ener Zeitung”, iškilmės pa
sibaigusios “retai patiriamu 
pakilimu!”

Vilniuje nuosavybės bu
vusios grąžintos 
ūkininkams.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v

Išmokite dirbti prie Vertical Tur- 
ret Lathe 
— Horizontai Boring 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS 

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

Blanchard Grinders 
Mill ir kitų 
darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

&
MACHINE 

CORP.
GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 pp.

HELP WANTED — MOTERYS

MARGUCIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III

Telefonas — GROvehiU 2242

Danly Machine
SpecialtieSz Ine.

Budriko Moderniška KrautuvS

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.

los. F. Mik, Ine
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

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

~----- ■=■ = ' ~ " S)
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavėdėmsl

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIUTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

2100 S. 52nd AVE.-CICERO, ILL.
DRILL PRESS ir MILLING MA
CHINE OPERATORIŲ. 55% vai. į 
savaitę, karo darbai.
PROCUNIER SAFETY CHUCK CO. 
18 S. Clinton 5th floor.

REIKIA VYRŲ kaipo pasiuntinių, 
išnešioti lengvus pundus vidurmies- 
tyje.

COLLINS MILLER & 
HUTCHINGS. INC. 
207 N. Michigan.

• DARBININKŲ
75c į valandą. 48 vai. savaitė. Lai
kas ir pusė virš 40 valandų. Nuo
latini svarbūs karo darnai. Atsišau
kite tuojaus.

HOYNE INDUSTRIAL 
SALVAGE CO.

2501 S. Hoyne Avė.

DIRBTUVES DARBININKŲ
Amžiaus 17—50 

Svarbi Karo Pramonė 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

ATSIŠAUKITE 
EMPLAYMENT OFISE

4435 S WESTERN BLVD.

DARBININKAMS
Dieniniai darbai su užtenkamai 

viršlaikio. 100% karo darbai.
CHICAGO VITREOUS 

ENAMEL PRODUCTS CO. 
1401-47 S. 55th Ct.

(5600 West — Cicero)

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVŪS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

Merchant Shippers Ass*n.
1858 S. WESTERN AVĖ.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA 
VEITERKŲ 

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

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

MOTERIMS
LABAI GEROS PROGOS PO 

KARO DARBŲ MŪSŲ 
TAIKOS LAIKU PRAMONĖJE 
Mums reikia dirbtuvėje pagelbinrn- 
kių dabar — Geros darbo sąlygos 
— Viršlaikis mokant laiką ir pusę 
—Canteen ir Cafeteria 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, III

PARDAVIMUI

FRED HARVEY
Lunchroom Uhion Station

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

PARSIDUODA — Grocernė ir Bu- 
černė. su ar be namo. Gerai išdirb
tas biznis daugelio metu rezidenci
jos distrikte. Atsišaukite:— 2639
WEST 65th STREET.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Radio Darbas
PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieji West Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

KREIPKITĖS TUOJAUS 
CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP. 

Manufacturers of 
ADMIRAL RADIOS 

.“America’s Smart Sėt” 

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

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

MERGINŲ
lengviems dirbtuvės darbams; 
kiek nors 
ir milling 
darbai. Atsišaukite i

3231 W. LAKE ST.

su 
patyrimo prie drill press 
mašinų. 100% Defense

LUNCHROOM HELP 
Trumpos valandos. Atsišaukit tik 
asmeniškai. Telefonu pašaukimus 
nepriimsim.
ILG ELECTRIC VENTTLATTNG CO.

2850 N. Cratrford.

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

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Steigiamos maisto 
krautuvės, bet■ » ■

Vilniuje 
krautuvė, 
produktus 
Vokietijos 

vo-

“Gegužės mėn. 
atidaryta nauja 
kurioje maisto 
gali pirktis tik
piliečiai. Kaip žinoma, 
kiečiai pagal korteles gau
na keleriopai daugiau mais
to produktų, nekaip Lietu
vos gyventojai.

žinomas Kauno Metropo
lio viešbutis ir restoranas 
pavestas vieniems vokie
čiams. Lietuviams neleidžia
ma į jį įkelti kojos. Taip 
pat kiti geresnieji Lietuvos 
viešbučiai bei restoranai re
zervuoti “ponų” tautos žmo
nėms.

Vokiečių Raudonasis Kry
žius Kaune skelbia, kad jis 
atliekąs ligonių transpor
tus, bet tik — Vokietijos 
piliečių...
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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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. JĮr

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 St Chicago, d 
Under the Act of March 3, 1879.

Italija tuoj turi apsispręsti
NEIŠNAUDOTA PROGA

Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija ir vėl dau
žo Italijos miestus, karo pramonės centrus, geležinke
lius, armijų stovyklas etc. Be to, Sicilijoj smarkiau pa
leido karo ugnį, kad išvalyti tą salą nuo vokiečių, į- 
steigti ten karo bazes ir po to visas galimas jėgas 
pasukti Italijon.

Kai buvo pašalintas iš valdžios Mussolinis ir jo vie
ton pastatytas būk tai fašistų priešas, bet teisingai 
asmeniškas Mussolinio priešas gen. Badoglio, Italijos 
gyventojai pradėjo dideles demonstracijas už taiką. 
Naujosios vyriausybės jie reikalavo, kad tuoj ištrauktų 
kraštą.iš.karo ir..apsaugotų jį nuo sunaikinimo. Są- 
jungininkai pasiūlė taikos sąlygas. Tačiau praėjo apie 
dešimts dienų ir teigiamo atsakymo nesulaukta. Bent 
laikinai, matyt, žmonėms burnos užčiaupta. Tai padarė 
esanti Italijoj Hitlerio Gestapo ir daugybė nacių ka
riuomenės. Ir, kaip mes nekartą esame rašę, patys ita
lai vargu pajėgs, kaip sąjungininkų reikalaujama, nu
sikratyti nacių “globos”* Sąjungininkų karo jėgoms 
teks vaduoti italus.
HITLERIS IR ITALIJA

Berlynas laikosi įsikabinęs į Italiją ir jos nepalei
džia, nes aiškiai žino, kad Italijai besąlyginiai pasida
vus, greičiau ir naciams reiks tokį žygį padaryti. Tuo 
būdu Hitleris sutraukė daug karo jėgų Italijon ir tuo 
būdu terorizuoja gen. Badoglio vyriausybę, kuri vis 
tik dar neišdrįsta aiškiai nusistatyti ir Hitleriui pa
sakyti ištraukti nacių jėgas iš Italijos. Toks Badoglio 
manevravimas pagelbėjo Hitleriui tuo, kad davė jam 
laiko sutraukti daugiau karo jėgų prie Italijos Ir reng
tis prie apsigynimo.
PADARYTA DIDELĖ KLAIDA

Todėl gen. Eisenhower, sąjungininkų kariuomenių 
vyriausias vadas, nutarė nebelaukti ir nebeduoti pro
gos Badoglio ilgiau manevruoti ir leisti vokiečiams 
stiprintis. Jis, perspėjęs italų tautą ir dabartinę jos 
vyriausybę, paleido Italijon karo ugnį, kurios karštin 
patekę, supras, kokią klaidą padarė nepriimdami są
jungininkų sąlygų.

Tiesa, ir tas sąlygas priėmus karo nebūtų išvengta, 
nes vokiečiai būtų paleidę į juos ugnį. Bet tai nebūtų 
buvę tiek baisu, nes sąjungininkai, turėdami Italijos 
kooperaciją ir jos bazes, greitai būtų išgrūdę nacius 
lauk. Dabar jungtinės tautos yra priverstos daužyti 
pačią Italiją, laikant ją savo priešu ir, naikinant jos 
miestus ir sodybas, kariauti vokiečius.
GAL PASIKEIS, KAI DAUGIAU ŠVINO PARAGAUS?

Bet gal dar, paragavusi daugiau sąjungininkų švino, 
Badoglio vyriausybė nusikratys visų fašizmo liekanų, 
išklausys tautos balso, persvarstys gen. Eisenhowerio 
taikos sąlygas ir j-as priims.

Tokių vilčių turi ir New Yorko arkivyskupas Francis 
J. Spellman, kuris prieš pora dienų sugrįžo iš ilgos 
kelionės (keliavęs po pasaulį, apvažiavęs 45,585 mai- 
les). Jisai pareiškė pasitikėjimą, kad italai gal priims 
sąjungininkų sąlygas, duodami progos jungtinėms tau
toms įsitikinti, kad italuose yra geros valios ir noro 
grįžti prie laisvo, padoraus ir normalaus gyvenimo. 
Anot arkiv. Spellmano, Italijos besąlyginis pasidavi
mas greičiau priartintų karo pabaigą, greičiau atneštų 
pasauliui laukiamą taiką, apsaugotų daug amerikie
čių, kanadiečių ir anglų kareivių gyvybių ir taip pat 
išgelbėtų Italiją nuo sugriovimo.

Slapioji spauda Lietuvoje
Patirta, kad vokiečių okupuotoje Lietuvoje išeina net 

penki slapti lietuvių laikraščiai, kurie informuoja lie
tuvių tautą apie okupantų siautėjimą Lietuvoje ir kelia 
gyventojų pasipriešinimo prieš okupantus nuotaiką.

Vieton uždarytojo dienraščio “Į Laisvę” reguliariai 
leidžiamas tuo pat pavadinimu nelegalinis laikraštis. 
Kaip žinoma, “Į Laisvę” pirmas numeris išėjo 1941 
metų birželio 24 d., kaj Kaunas lietuvių sukilėlių buvo 
išvaduotas iš raudonosios okupacijos, o naujieji oku
pantai dar nebuvo atėję. Tame numeryje buvo paskelb
ta apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą 
ir apie laikinosios vyriausybės sudarymą. Betgi po ke
lių savaičių lietuvių vyriausybė buvo išvaikyta, o Lie
tuva atsidūrė gestapininkų okupacijoje.

Kiti slaptai leidžiami lietuvių laikraščiai vadinasi: 
“Nepriklausoma Lietuva”, “Lietuva”, “Laisvės Kovo
tojas” ir “Atžalynas.” Visi tie leidiniai yra plačiai pa
sklidę visame krašte.

Iš to galima numanyti kokiu ryžtingumu Lietuvos 
žmonės kovoja su savo prispaudėjais, siekdami lais
vės ir nepriklausomybės.

Prancūzų komitetas ir jo pripažinimas
Jungtinių Tautų iš vaduoto j Afrikoj, kaip žinome, yra 

susidaręs Prancūzijos išlaisvinimo komitetas. Kol jis 
buvo sulipdytas, sąjungininkų vadams buvo daug rū
pesčio ir nemaža galvos skaudėjimo.

Dabar jaučiama, kad Londono ir Vašingtono kai ku
riose politinėse sferose ieškoma formulės nustatyti ko
miteto ateitį, duodant jam atitinkamą pripažinimą.

Londone siūloma pripažinti komitetą suteikiant jam 
autoritetą veikti kaipo trustistas prancūzų teritorijo
se, kurios nėra ašies dominuojamos, jei bus priimtos 
kai kurios svarbios sąlygos. Tarp, tų sąlygų būtų: ko
mitetas nesikiša į jungtinių tautų militarines operaci
jas ir,'be to, Prancūziją išlaisvinus, turi būti duota 
teisė žmonėms demokratinėmis priemonėmis aptarti sa
vo ateitį ir išsirinkti sau valdžią.

Vašingtone kitaip žiūrima į prancūzų komitetą, čia 
manoma, kad su komitetu reikia palaikyti tik de f acto 
ryšius, neduodant jam formalaus pripažinimo.

Manoma, kad bus laikomasi Vašingtono formulės 
bent tol, kol komitetas neparodys daugiau vieningu
mo ir veiklumo.

ŠEŠI UŽMUŠTI H ARLEM RIAUŠĖSE

••Draugas” Acme photo

Apverstas ir degantis automobilis yra vienas iš daugelio sužalotų laike Har’em riau
šių. Riaušės prasidėjo, kai policininkas sužeidė negrą kareivį, kuris trukdė areštuoti 
juodukę moterį, šeši negrai buvo užmušti ir daugiau kaip 200 asmenų, įskaitant 40 
policininkų, buvo sužeisti.

VOKIEČIŲ OKUPACIJA PIRMOJO
PASAULINIO KARO METU

Netrukus sužinosime, ar bus taip ar kitaip. Jei šio
mis dienomis gen. Badoglio neapsispręs. gali būti per-

j SPAUDOS APŽVALGA i
L J

Dėl būsimos konferencijos
“Amerika” rašo:
Amerikos Lietuvių Konferencijos kvietėjai ruošiasi 

visu rimtumu svarbiam įvykiui. Rugsėjo 2-3 dienomis 
Pittsburghe įvyksiąs Amerikos lietuvių suvažiaviųaas 
turi praeiti dar nematytu tvarkingumu, nuoširdžiu en
tuziazmu, ateičiai pramatančiais planais.

Liko visas mėnuo iki konferencijos, tad draugijų vei
kėjai turėtų per visą rugpiūčio mėnesį padirbėti", kad 
iš kiekvieno miesto, kur veikia kelios lietuviškos drau
gijos, būtų išrinkti atstovai. Neužmirštinas ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos prašymas aukų jos darbams pa
remti.

Neužmirštini ypač įvairūs pasiūlymai, patarimai, su- 
mąnymai, kada ir kokiomis priemonėmis vykdytini bū
tini darbai. Pageidautina, kad tokie sumanymai iš anks
to būtų pranešti ALT vykdomajam komitetui, kurs 
juos sutvarkytų, sugrupuotų ir tuo daug laiko konfe
rencijos dalyviams sutaupytų.

Turiningas leidinys
“Studentui žodžio” birželio mėnesio laida turi šiuos 

straipsnius: “1939 metų nuotrupos” — pik. K. Grinius; 
“Vytautas ir Lenkija” — kun. dr. J. B. Končius; Ališo, 
Antano Vaičiulaičio Kmito ir Baniulio eilėraščiai; “Pas
laptingasis menininkų pasaulis” — A. L. Deksnys; 
“Vilniaus problema” — Dr. Kazys Pakštas; “Obuolys, 
Šv. Tomas ir Meilė” — Fr. Antoninas M. Jurgelaitis, 
O. P.; “Amerikos rašytojai lietuviškai” — Antanas Vai
čiulaitis; “Garbė” — Papini, vertė K. J. Prunskis.

"Melu" sukaktis
Lietuvių laikraščiai Lietuvoje paminėjo didžiojo Prū

sų lietuvių poeto K. Duonelaičio kūrinio “Metai” su
kaktį. Gegužės mėn. suėjo 125 metai, kaip tas kūrinys 
buvo Rėzos išleistas. Po poeto mirties tuomet jau bu
vo praėję kone 30 metų. Pats Duonelaitis spaudai ne
buvo paruošęs savo kūrinių: jie daugiausįą ėjo iš ran- 
kiį į rankas tarp jo pažįstamą.

(Tęsinys)
Kitiems už tą patį “nusikal
timą ' ’ būdavo atimami ūkiai 
ir su visomis šeimomis vo
kiečių ištremiami. Tuos ū- 
kius vokiečiai “valdė” pa
tys. Galėjo atsitikti, kad Jo
nas su visa šeima dirba ties 
Kėdainiais Petro ūkį, o Pet
ras su savo šeima ties Rokiš 
kiu Jond ūkį, tuo tarpu kai 
vienas ir kitas ūkiai buvo 
laikomi priklausą vokie
čiams.

Nežiūrint vokiečių žanda
rų “revizijų” ir įvairių jų 
gudrybių, mūsų ūkininkai 
visomis išgalėmis stengėsi 
nuo vokiečių sunkių reikala
vimų išsisukti ir šiokį ar to
kį daiktelį ar maisto “per
teklių” nuo jų nuslėpti. Ne 
kartą atvykusiems ‘ ‘revi
zuoti” vokiečiams jie paro
dydavo “špygą,” žinoma,— 
kišenėje! Pasitai k y d a v o. 
kad po daržinę ar klėtį be- 
siknisančiam “revizoriui”— 
žandarui ūkininkas burbte
lėdavo jam nesuprantamą 
piktą keiksmažodį ir kai vo
kietis jį paklausdavo: — 
“Was? Was sagst du. pa
nto?!” jis ramiai sau atsa
kydavo: “nikts, ponuti ... 
nikts durnuti!” Vokietis jį 
vėl klausia: Was. was?, o 
jis ramiai atsakinėja: “ja 
ja,—vadinas, kiaušinių, vis- 
tiek nerasi!”

Ir kai žandarai po visus 
užkampius landžioji ir ieš
ko nuslėpto “pertekliaus,” 
ūkininkas, žinodamas, kad 
jo lašiniai paslėpti kur nors 
po samanotos trobelės pama 
tais, kur vokiečiui ir į galvą 
neateis jų ieškoti, ramiai 
sau kartoja: “nikts ponuti, 
nikts!”

Sunkiausi ūkininkui laikai 
buvo jo gyvenamoje vietoje 
karo veiksmams vykstant; 
tada įvykdavo visuotinoji 
suirutė, abiejų kariaujančių 
pusių kareiviai be jokios ato 
dairos viską plėšdavo irdaž 
nai besitraukdami, ypač ka
zokai, sudegindavo. Pasi
traukus karo veiksmams to
liau, būdavo plėšimų atoslū
gis; dąr kiek palūkėjus pra
dėdavo veikti “Wirtschafts- 
mechanismus.”

Pirmus metus jo veikla 
buvo žiauri ir apie 1917 me
tų pabaigą ji pasiekė savo 
didžiausio žiaurumo. 1918 
metų pradžioj dalykai pra
dėjo keistis į gerąją pusę,— 
žandarai patys pradėjo šį tą 
slėpti nuo savo viršininkų 
ir “dovanų iš fronto pavida
lu” siųsti įvairių “pertek
lių” savo badaujantiems na
miškiams. Veik visi žanda
rai ir leitenantai su “fete
riais,” o taip pat įvairūs 
j aunuoliai—savanoriai “ me
chanizmo” buhalteriai, bu
vo suinteresuoti, kad gyven
tojų pasirašytos ankietos 
būtų “truputį” mažesnės, 
ir kad tas “truputis,” nepa
tekęs į oficialią buhalteriją, 
atitektų jų “privatiems” rei
kalams. Vokiečių “mecha
nizmas” ėmė šlubuoti, jame 
pradėjo veistis “korupcijos 
ir kyšių” grybelis, nuo ku
rio joks vokietis viršininkas 
neišrado vaistų; nes ir tas 
viršininkas, savo badaujan
čios šeimos Vokietijoje mal
daujamas, leidosi to grybe
lio apkrečiamas. Tokią pa
dėtį gyventojai mielai išnau 
dėdavo; atvykusią į kaimą 
ankietą patikrinti “revizijos 
komisiją,” dažniausiai 2—3 
žandarus, ūkininkai pavai
šindavo lašiniais ir alučiu, 
prie kurio vokiečiai labai 
greit priprato. “Revizijos 
komisija” rasdavo viską 
“tvarkoj,” tik girti žanda
rai parsiveždavo “dovanų,” 
kurias skubiai siųsdavo 
“nach Vaterland”—j tėvy
nę. žandarai, girtuokliauda
mi, važinėdavo iš kaimo į 
kaimą, dažnai iš kalno pra
nešdami. kad bus “revizi
ja.” Ūkininkams toks žan
darų apsilankymas pradėjo 
darytis paprastu dalyku ir 
reikšdavo maž daug tiek, 
kiek ir kalėdojančio kunigo 
atvažiavimas. Pamažu kai
mietis pradėjo atkusti, drą
siau auginti pas save gyvu
lį ar kitą ūkio gaminį, nes 
jau išmoko nuo žandaro “at 
sipirkti” vaišėmis ir dova
nomis. Atsirasdavo vokiečių 
tarpe “išdavikų.” kurto pra
nešdavo žandarų viršinin
kams apie įtartinus ankietą

davinius ir “revizijų” trūku 
mus,—iš pradžių žandarams 
tekdavo “pipirų,'’ už ku
riuos turėdavo atsilyginti 
vėl tas pats ūkininkas; čia 
vėl uoliai imdavo gaudyti 
‘ ‘karo dokumentų klastoto
jus’ ’ bei valdžios “ apgavi
kus.” Bet žandarai—seni vii 
kai, ir su savo “išdavikais” 
apsidirbdavo, . pak i š d a m i 
jiems kokią “kaltę” juos 
nuramindavo. Greit viršinin 
kai ir žandarai tarp savęs 
“susigiedojo” ir suprato, 
kad verčiau iš ūkininko ge
ruoju neoficialiai gauti “tru 
pūtį” savo naudai, negu ofi
cialiai piktuoju “daug” vi
sos badaujančios tautos rei
kalams.

Taip vokiečių sugalvotąs 
“ūkio mechanizmas, ” kuris 
iš pradžių veikė visais 100 
nuoš. gerai, pradėjo irti ir 
gadinti s. Privatūs karo val
džios atstovų reikalai pasi
rodė galingesni už oficialiai 
skelbiamus jų badaujančios 
tautos reikalus. Suktybės ir 
kyšiai ėmė visur įsivyrauti, 
ir į pabaigą už tokį ar kito
kį kyšį jau beveik viską ga- 
lima būdavo padaryti. Bet, 
laimei, greit ir karas baigė
si. BĮ-

Naciai nuteisė 
mirti du lietuvius

Gautomis žiniomis, vokie
čių teismas nuteisė mirties 
bausme 22 metų amžiaus že
mės ūkio darbininką Stasį 
Viganauską ir 26 metų am
žiaus Teresę Breivytę. Jįe 
buvo kaltinami ginklų lai
kymu. Abu nuteistieji kilę 
iš Radvilukų kaimo, Kėdai
nių apskr.

Naciai įsakė 
užregistruoti karius

Spauda praneša, kad Lie
tuvoje buvo paskelbta, kad 
visi karininkai, viršilos ir 
puskarininkiai turi regis
truotis. Registracijos termi
ną keliais atvejais pratęsus, 
paskutinis terminas buvo 
nustatytas gegužės 15 d.

Mirė P. Dagys
— Kaune mirė žymus lie

tuvių kooperatininkas Povi
las Dagys, ilgą laiką buvęs 
“Lietūkio” direktorius.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Padėka

Iš LGF1 skyriaus 
susirinkimo

Bridgeport — Liepos 27 
d. susirinkime nutarta stro
piai ruoštis išvažiavimui a- 
teinantį sekmadienį į labda
rių ūkį. Šeimininkės ruošia 
skanaus užkandžio. Trokas 
10 vai. ryto stovės prie Gu
do krautuvės. Prhšome visų 
važiuoti, ūky tyru oru pa
kvėpuoti ir padėti darbščiai 
komisijai, kad išvažiavimai 
būtų sėkmingas visapusiai, j 

Aišku, visiems mums rū
pi Lietuvos likimas, jos ne
priklausomybės atstatymas. 
Šis skyrius daugiausia tam 
tikslui ir veikia, būtent kad 
sukelti pinigų Lietuvos lais
vės reikalams.

Į būsimą ALT konferen
ciją atstovė išrinkta Anta
nina Leščinskienė, kuri, kaip; 
visuomet, remdama kilnius 
darbus, žadėjo vykti konfe- 
rencijon savo lėšomis.

Kol mes turėsime tokių 
patriotų narių, skyrius gy
vuos puikiai ir Lietuvai lais
vė bus iškovota.

K
------------ T

...J Pranešimai
biamiems lietuviu klebo- Bridgeport. — 
nams:
Gary, Ind., už atlaikytas į- sirinkimas įvyks rugpiūčio 
spūdingas pamaldas už a.! 4 d., 7:30 vai. vakare, šv. 
a. mano brolį minint jo mir- Jurgio parapijos svetainėj.

1 šiame susirinkime bus iš- Į *
duotas raportas iš skyriaus

i išvažiavimo, taipgi kun. dr. 
tienei ir Bauzienei, kurios .Vaskas duos labai svarbią 
pasidarbavo mano namuose , . ... . ., „r katalikams; paskaitą. Kun. J.
suruošdamos pusryčius gi
minei ir pažįstamiems, da
lyvavusiems pamaldose Šv.
Kazimiero bažnyčioje, Gary,
Ind. J. J. Aukškalnis

lietuviu klebo- Bridgeport. — Katalikų 
Chicago, Detroit ir Federacijos 26 skyriaus su-

Piknikas parapijos 
salėj

Cicero. — Visų šventųjų 
draugystė rengia savo me
tinį pikniką sekm., rugp. 8 t^es sukaktį. 
d„ parapijos salėj. Dovanų Į Dėkoju taip pat Kalvai- 
bus: $5.00, $3.00, $2.00. Ti-| 
kietai po 10c.

Piknike bus Ciceros žino
mas No. 1 kugelis, hot dogs 
ir sūrių. Bus visokio gėri
mo ir gėmių. Muzika bus 
gera.

Kviečiame visus dalyvau
ti.

Komisija: Simon Šileikis,
Edivard Mikutis

SKAITYKITE “DRAUGI

Sekmadieni į 
ARD pikniką

Bridgeport. -

A f A
VLADAS DOMKAUSKAS

ARD

Tad. meskim visus nesu
sipratimus ir kai kurių ne
susipratusių lietuvių, abejo-' 
jimus dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Jei tik nuošin-l 
džiai darbuosimės, Lietuvai 
laisvę atgaūšifeė.

Korespondentė!

2 
skyriaus išvažiavimas-pikni- 
kas rugp. 8 d. bus Ryans 
Woods. Važiuoti reikia West- 
ern Avė. gatvėkariu. iki 87 
St. Išlipus eiti į rytus vie
ną bloką ir pasukti po de
šinei 
nike 
džio

iki daržo No. 24. Pik- 
bus užtektinai užkan 
ir gėrimo.

PADĖKONfi

A % A
PETRAS STANKŪNAS

kuris mirė liepos 26 d., 1943 
m. ir tapo palaidotas liepos 
30 d., o dabnr ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie sutikę jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
ta neišvengiamą amžinybės 
vietą

Mes, atmindami ir apgailė
dami jc prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams: kun kl b J. 
Dambrauskui, kun. M. Jodkai 
ir kun. Dr. J. Vaškui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą, taipgi kun. kieb. 
J. Dambrauskui už pasakymą 
pritaikinto pamokslo prie ka
po.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame grab. Lachavvicz ir 
Sūnaitis, kurie savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastj, o 
mums pah ngvino p rkęsti nu
liūdintą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir p įgalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms: o 
tau mylimas tėveli, lai Visaga
lis Dievas sut< ikia amžiną 
mybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Dtifcterys, 
nai, žentii. Marti, Sesuo ir ki
tos Giminės.

4'
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MIUJSIŠKO STAKO MUZIKA- 

LiNIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKI? PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL

TŪBOS. CLARINFTAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su ‘cases" — $85.00, >87.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$4.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $40.00, 
$125.00 ir $.16».,C0. BASO 02- 
DENOALAS — $12.00. 8MICE- 
LIAI 8MUIKOMC, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM 8, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.50. $1 »». $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virt
ini nėtų Instrumentų, BA88 ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $28.50, 
$85.00 ir $50 00. PEDAL8, HI- 
BOYS, CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
b rajui ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Trlflboma Saiaphones ir 
taipgi 8muikoms Ir Ouitarama.

GOLDSTETN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. CJilcago

M-
F“

Nuoširdžiai kviečiu atva
žiuoti visus narius-es ir sve
čius. Visi prašomi paremti 
mūsų išvažiavimą ® 
Kazimieriečių Labui.

Trokas išvažiuos nuo 
dų krautuvės 11:30 vai 
to. Nuvežimas ir parvežimas 
25c. Rengėjos

Vaškas yra misijonierius ir i 
Marianapolio kolegijos rek
torius. Ne dažnai pasitaiko 
proga pasiklausyti kalbos 
mokslo žmonių. Tad, kas tik 
įdomauja, kviečiamas pasi
naudoti šia progi. Jokios 
kolektos nei jokios įžangos 
nėra. Viskas dykai. Visi ga
li pasinaudoti proga ir pa
siklausyti paskaitos švie
saus žmogaus. Reporteris

MOTERŲ IR
/

MERGINŲ REIKIA
PAKUOTI SALDAINES

Didelė dalis mūsų gamybos eiųa 
mūši) ginkluotoms jėgoms I

W. 19th

d., 1943 
sulaukęs

<

a
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
Gera Mokestis

Apmokamos Atostogos
KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

6-Dienų Savaitė
Laikas ir pusė mokamaSUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Gyvend: 5034
Cicero, lllinois.

Mirė rugp. 2 
11:30 vai. ryte, 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Violet (po tėvais Mid- 
land); motiną. Elenorą Dom- 
kausKienę; sėsaij Oną Dobro- 
valskienę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Street 
Car Men’s Union, Division No. 
241.

Kūnas pašarvotas Hrejsa ko
plyčioje, 
Cicero, lllinois. 
vyks penktad.. 
koplyčios 8:15 
atlydėtas 
bažnyčią, 
lingos 
sielą.;
dėtas Į Holy Sėpulchre kapines.

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

Nuliūdę:—- Moteris, Motina, 
Sesuo ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: EdW. 
Hrejsa, tel. Cicero 80.

virš 40 valandų

Dieną ir Naktį Darbai

VENETIAN 
MONUMENT ČO.

Patyrimas nereikalinga 
Mes išmokinsim jus prie5128-30 W. 25th St , 

Laidotuvės į- 
rugp. 6 d. Iš 
vai. ryto bus 

j šv Antano parap. 
kurioje įvyks gedu- 

pamaldos už velionio 
Po pąmatdk bus nuly-

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Pastovių Darbi)
Malonios darbo sąlygos
Geras valgis dirbtuvės

Gu-
ry- GERA TRANSPORTACIJA

Lake Street Elevated ir
Kedzie Avė. Gatvekarių

BUNTE BROTHERS
3301 W. Franklin Blvd. (500 No.)

cafeterijoj prieinamomis kainomis

NULIŪDIMO

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS

/

:eselių
!
I 
f

A
URŠULĖ 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: vyrą Juozapą: 3 dukteris — 

Emiliją ir žentą John Stramel, Stanislavą ir žentą John Be- 
reckis, ir Eleną Wakup; 2 sūnus 6— Albertą ir marčią An- 
geliną, Eduardą ir marčią Eleną; 11 anūkų; seserį ir švogerį 
Oną ir Joną Petrauskus ir jų dukterį Sylvia; ir daug kitų 
giminių, draugų 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 į 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, š vogė ris ir Giminės.

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4SS2-S4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RAIKO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvtrtad. v&t 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST! 
PARTICUIiAR PEOPLE PREFER PACHANKIS I’RODUCTIONS 
Distribufors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti-

mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Remkite dienraštį “Drau
gą”, laikraštis jus parems.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
3319 LITUAN1CA AVĖ.

LACHA1
2314 ĮVEST 23rd PLA(
SKYRIUS: 42 E. 108tI 
10756 S. M1C1HGAN

VICZ IR SŪNUS
Phone CAN 

i ST.
AVĖ. Tel. PLLLM.

AL 2515

1N 1270

L. E
10821 SO. MICH1GAN ,

BUKAUSKAS
1VE. Phone PLLLM

|

AN 9661

ANTANi
3307 LITLANICA AVI

\S M. PHILLIPS
INUE Phone YAR

X
IDS 4908

J. L
4348 SO. CAJAFOKN1A

IULEVICIUS
AVfi. Phone LAFAYET*TE 3572

P.
3354 SO. HALSTED SI

Tele]

J. RIDIKAS
FREET 710 W. 18th 1
phone YARDS 1419

STREET

L
1646 WEST 46th STKJ

. J. ZOLP
EET Phone TARIDS 0781
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i! Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

GOLFO TREINERIS LAIVYNE

Sužeisti kareiviai

B

Viktoras Švilpa-Savage
Viktoras švilpa — Victor 

Savage gimė gegužės 17 d., 
1914 metais, Kenton, III.

. Pradžios mokyklą lankė 
Čikagoje ir vėliau baigė 
Kelly High School. Labai 
uoliai dalyvavo golfo žaidi
muose, taip kad baigęs high 
school 6 metus mokė kitus 
golfo žaidimų. '

Vėliau dirbo kaip parda
vėjas pas žinomą lietuvį Po- 
čiulpą.
— ■- ■ ■ —•» *

Šeši armijos oficieriai 
žuvo

Dayton, Ohio. — Lėktuvo 
katastrofoje, pereitą pirma
dienį, netoli Charlevoix, 
Mich., airport žuvo mažiau 
šia šeši armijos oficieriai.

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AU SI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
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.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — 1VATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS

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*

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
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 KAZIKAHIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Į laivyną įstojo birželio 
2 d., 1943 m.

Užbaigė šiomis dienomis 
jūrininkų mokyklą Great 
Lakęs ir gavo 2nd Ciass 
Petty Officer laipsnį.

Liepos 22 dieną buvo par
vykęs atostogoms pas savo 
tėvelius Antaną ir Uršulę 
Švilpus, kurie gyvena Brigh- 
ton Parke, 4455 So. Talman 
avė.

Po atostogų Vict. Savage 
išvyko prie savo pareigų.

Žuvo 7 darbininkai
Cleveland. — Septyni dar

bininkai buvo užmušti ir še
ši smarkiai apdegė Ferro 
Enamel Corp. fabrike perei
tą pirmadienį, kada eksplio- 
zija palietė maliavų maišy
mo skyrių.

I
Žuvę ir sužeisti darbinin

kai dirbo maliavų maišymo 
darbą kamoflažui. Jie buvo 
netoli tų įrankių, kur eks
plozija įvyko.

Jei kas negavo
Raymond S. McKeough, 

kainų administracijos regio
nalinis viršininkas, pereitą 
pirmadienį, pareiškė, kad 
asmenys, kurie paštu nega
vo trečios racionavimo kny
gelės, dabar gali kreiptis į 
vietos racionavimo boardus 
dėl šios racionavimo knyge
lės.

Reikia turėti ženklelį
Daugiau kaip 400 Chica

gos motoristams pereitą pir
madienį buvo įsakyta pasi
rodyti prieš Bureau of In- 
ternal Revenue už neturėji- 

j mą automobiliams federalių 
taksų štampų.

Kas neturi automobiliui 
taksų ženklelio, gali būti 
baudžiamas iki $50.

Keturi suspenduoti
Chicago, III. — Pereitą 

pirmadienį buvo suspenduo
ti keturi gazolino pardavė
jai dėl peržengimo raciona
vimo taisyklių.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
2 dieną pranešė 109 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti karo frontuose. 
Sužeistųjų skaičiuje septyni 
yra iš Illinois valstybės.

Dingę kovos lauke
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas rugpiūčio 
2 dieną paskelbė 112 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
dingę septyniuose karo fron
tuose.

Daug žmonių
Visų Šventųjų parapijos 

bažnyčioje, pereitą pirma
dienį buvo Porcinkulio at
laidai. Daug žmonių ėjo prie 
išpažinties ir ŠV. Komunijos. 
Gausiai žmonių lankės pa
maldose.

Sukaktuvės
Trečiadienį sueina lygiai 

153 metais nuo pakraščių 
apsaugos laivyno įsteigimo 
(Coast Guard). Tais ilgais 
savo veikimo metais laivy
nas daug darbo nuveikė, gy
vybių išgelbėjo. Čikagos ma
joras Kelly tat paskelbė, jog 
minint tas sukaktuves bus 
atidarytas bonų pardavinėji
mo vajus. Vajaus tikslas su
rinkti milijoną dolerių pa
statyti naują laivą pakraš
čių apsaugai.

Sumažėjo mokesčiai
Per pirmus septynis šių, 

metų mėnesius mukesčiai už 
automobilius sumažėjo be
veik milijoną dolerių. Perei
tais metais tuo pačiu laiku 
surinkta pusšešto milijono 
dolerių, šiais metais žymiai 
sumažėjo. Leidimų dėl ke
leivinių automobilių šiais 
metais tebuvo tik 455,209, o 
pereitais metais 545,777.

__________

I _ A j

Sutrukdė kelionę
North Western geležinke- 

i lio didžioje linijoje pereitą 
pirmadienį buvo susisieki
mas užblokuotas apie dvyli
ką valandų, kai 15 vagonų, 
prikrautų anglies, nuriedėjo 
nuo bėgių Geneva pakraš
čiuose.

iT----------  --------
US P H T? Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
>L'I*"***1 Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsą jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšĮ LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, višką, skiepą ir Metą. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LTTWTNAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo t vai. ryto iki 12 Tai. pietą. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 1:10 valandos popiet.

SUDUŽO ARMIJOS SKLAN DYTUVAS, 10 ŽUVO

■
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“DRAUGAS ACME PHOTO

žinia baimės apimta žiūri St. Louis airporte į armijos sklandytuvą (viršuje), kai 
neteko sparno, ir du kabeliai nutrūko. Sklandytuvas krito žemėn ir šioje katastrofoje 
žuvo mayoras Becker ir kiti devyni armijos ir civiliniai pareigūnai. Buvo daroma pir
moji vieša armjos sklandytuvo demonstracija.

Žaibas numušė lėktuvo sparną
Mason City> Ia. — Rug

piūčio 2 dieną žaibas palie
tė armijos dviejų inžinų 
Douglas lėktuvą, iš Baer- 
ifeld, Fort Wayne, Ind. Žai
bas nukirto lėktuvo sparną 
ir mažiausia 5 vyrai žuvo.

Su daržininko grėblio pa
galba keturi lavonai buvo 
ištraukti iš sudegusio lėktu
vo griuvėsių. Penktas buvo 
rastas už 100 jardų toliau. 
Ieškotojai mano, kad šešta
sis yra griuvėsiuose.

Ji ■

Racionavimo Kalendorius
Rugpiūčio 7 dieną pasibai

gia N, P ir Q mėlynųjų 
stempų galiojimas, ir bai
giasi stempai 13 galiojimas, 
ši stempa gera 5 svarams 
cukraus.

Rugpūčio 31 diena yra pa
skutinė diena trečiam perio
diniam keleivinių automobi
lių padangų patikrinimui tų 
savininkų, kurie turi “C” 
knygeles.

Rugpiūčio 31 dieną bai
giasi T, U, V ir W serijos 
raudonos stempos.

Rugsėjo 20 diena yra pa
skutinė diena R, S ir T mė
lynųjų stempų.

Rugsėjo 21 diena yra pa
skutinė diena suvartoti ga
zolino stempas No. 7 “A” 
knygelėse.

Rugsėjo 30 diena yra pa

Farmeris W. S. Wise, gy
venąs netoli tos vietos, kur 
ištiko lėktuvą nelaimė, pa
sakė, jog jis stebėjo lėktuvą 
iš savo kiemo, kada žaibas 
jį palietė.

Jis pareiškė:
“Aš mačiau kaip sparnas 

nutruko ir ėmė suktis aplin
kui. Lėktuvas skrido aukš
tai ir ėmė sukdamasis kristi 
žemėn. Paskui lėktuvą pa- 

i lengva krito sparnas.”

skutinė diena antram perio
diniam patikrinimui keleivi
nių automobilių padangų tų 
savininkų, kurie turi “A” 
korteles.

Rugsėjo 30 dena yra pa
skutinė diena kūrenamo 
aliejaus No. 5 kupono.

Spalių 31 diena yra pa
skutinė diena stempų No. 15 
ir No. 16. Pagal tas stem
pas galima pirkti dešimt 
svarų cukraus kenavimui.

Devyni darbininkai 
traukinio užmušti

Nokomis, III. — Devyni 
darbininkai geležinkelio sek
cijoje pereitą pirmadienį bu
vo užmušti Big Four kelei
vinio traukinio. Darbininkai 
dirbo dešinėje pusėje kelio.

Nuteistas kalėjiman
Chicago, III. — Teisėjas 

A. Sbarbaro, kriminaliame 
teisme, pereitą pirmadienį 
nuteisė 59 metų amžiaus vy
rą kalėjiman iki gyvos gal
vos, už 5 metų amžiaus mer
gaitės užpuolimą.

Nubaudė
Chicago, III. — Pereitą 

pirmadienį teisėjas Oscar S. 
Caplan nubaudė penkis vy
rus, kaipo gemblinimo namų 
laikytojus.

Laivyno nuostoliai

Washington, D. C. — Lai
vynas pereitą pirmadienį pa
skelbė, jog 3 jūrininkai žu
vo, 12 buvo sužeista ir 77 
dingę kovos lauke..

Nuo gruodžio 7 dienos,
1942 metų iki rugpiūčio 2 d.,
1943 m., navy, marine corps 
ir coast guard turi 27,642 
jūrininkus nukentėjusių są
raše, iš jų 8,769 žuvo kovos 
lauke, 4,849 buvo sužeisti, 
9,858 dingę ir 4,166 yra ka
ro belaisviais.

Prezidentas gelbėjo 
sergančią mergaitę

Bagota, Columbia, rugpiū- 
, cio 1 d. — Dvylikos metų 
mergaitė Carmen Uribe, ne
turtingo vištų ūkio savinin
ko duktė atgabenta į Warm 
Springs, Ga., gydymui. Ji 
yra paraližuota. Preziden
tui Rooseveltui pranešė apie 
mergaitę Walter Hammond 
iš Marlboro, N. H. Jis Co- 
lumbijoje kasinėjo dėl įvai
rių mineralų ir pas josios 
tėvus apsigyveno. Laišku 
pranešė prez. Rooseveltui 
apie sergahčią mergaitę. 
Prez. Roosevelto rūpesčiu 
mergaitė atgabenta į Warm 
Springs, Ga.

Nuostabi operacija
Australietis kareivis bu-

vo sunkiai sužeistas Naujoj 
Gvinėjoj. Sprogstanti lėktu
vo padanga perskėlė galvą. 
Gydytojai nemanė, kad jis 
ilgai gyvens, nes smegenys 
buvo sunkiai sužeisti. Du 
amerikiečiai gydytojai iš
gelbėjo jo gyvybę.

Penkias valandas dirbę jie 
gražiai smegenis pataisė ir 
užsiuvo žaizdą. Vėliau virš 
žaizdos uždės blekę. Gydy
tojai turi vilties, kad karei
vio protui sunki smegenų 
žaizda nieko nepakenks.

Tai parodo mūsų ameri
kiečių gydytojų gabumus.

Trečiadienis, rugp. 4, 1943

X Prelatas M. Krušas, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
vakar išvyko į Pittsburgh, 
Pa., o iš čia važiuos toliau 
į New York dalyvauti Ku
nigų Vienybės seime.

X Adv. J. Grish, LRK Su- 
sivienymo narys, tikisi būti 
nariu Chicago lietuvių dele
gacijos Amer. Lietuvių Kon
ferencijoj. Jis bus atstovas 
nuo Susivienymo 85 kuopos.

X Pranas čižauskas, ži
nomas Chicago lietuvių vei
kėjas ir L. R. Katalikų Su
sivienymo Chicago apskri
ties pirm., praeitą pirmadie
nį apskrities susirinkime iš
rinktas atstovu į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, kuri 
įvyks rūgs. 2-3 dienomis, 
Pittsburgh, Pa.

X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto tikietų 
pareikalavimas ir rezerva
cijos plaukia. Visai galimas 
dalykas, kad prieš koncer
tą gali būti išparduoti visi 
bilietai. Dėlto reikia pasi
skubinti su rezervacijomis.

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., šį vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėj per vietos 
Federacijos skyriaus susi
rinkimą duos paskaitą ak
tualiais klausimais. Įėjimas 
laisvas.

X Labdarių Sąjunga jau 
ruošias prie savo metinio 
pikniko, kuris įvyks rugsė
jo 5 d., sąjungos ūkyje. Pik- 

' nike laimingieji galės lai
mėti: veršį, paršą, $5.00 pi
nigais ir kitas dovanas.

X Roselande įsisteigė ko
mitetas Anna Kaskas ir R. 
Juškos koncerto tikietams 
platinti. Komiteto pirm. Liu
dvika Paliliūnienė, vice pir- 
min. Eustakija Jančaitė ir 
sekr. Aniceta Barstaitė. Kas 
roselandiečių nori įsigyti iš 
anksto gerų vietų, lai tuo
jau kreipiasi į šį komitetą.

X A. Daugirdas, genera
linis dienr. “Draugo” agen
tas, dienraščio reikalais šio
mis dienomis lankėsi pas 
Aurora, UI., lietuvius. Da
bar vyksta į Rytines val
stybes. Jis taip pat žada da
lyvauti ir Amerikos Lietu
vių Konfer e n c i j o j Pitts
burgh, Pa.

X Ateitininkų draugovės 
ekskursija įvyks rugpiūčio 
8 d., Fox Lake. Ten bus ga
lima ne vien pasimaudyti ar
ba po mišką pasivaikščioti, 
bet taip pat ir pasiirstyti 
laiveliais banguojančiu eže
ru.

X Pranas ir Antanina Juš 
kai, 3347 S. Lituanica Avė., 
po dviejų savaičių atostogų 
Beverly Shores, Ind., buvo 
grįžę namo. Dabar išvyko 
pasisvečiuoti pas savo brolį 

i Jušką Sheboygan, Wis. P. ir 
A. Juškai yra žinomi Bridge 
port veikėjai ir nuolatiniai 
draugijų rėmėjai, šią savai
tę žada grįžti namo.
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