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Vis didėja italu demonstracijos
Kareiviai eina išvien su gyventojais

Reikalauja Premjero atsistatydinimo
BERNAS, Šveicarija, rugpiučio 1 — šiaurinėj Italijoj 

šį vakarą prasidėjo rimtos .riaušės. Raportai sako dau
gely vietų kareiviai susidėjo su civiliais gyventojais ir 
demonstruoja, reikalaudami Premjero Badoglio atsista
tydinimo ir susitaikymo su sąjungininkais.

Tos demonstracijos ruo
šiamos po to, kai sąjungi
ninkai per radio pranešė I- 
talijos gyventojams, kad I- 
talijos miestai bus ir vėl 
bombuojami dėlto, kad mar
šalas Badoglio neatsiliepęs 
į sąjungininkų taikos pa
siūlymą, o veda pasikalbė
jimus su vokiečiais.

Sakoma tūkstantinės mi
nios demonstravo Milano, 
Turino ir kitų didžiųjų mies
tų svarbiose aikštėse. Dau
gelis italų girdėjo tą sąjun
gininkų perspėjimą italų 
kalba iš Londono ir Aldžy- 
ro radio.
Atsišaukia į darbininkus ;

Slaptas italų radio atsi
šaukė į gyventojus remti 
bendrą penkių partijų fron
tą prieš Badoglio vyriausy
bę. Pranešėjas sakė kalbąs 
iš Leghorno, 
radio visai neminėjo Itali- bažnyčios dieną ir naktį už
jos karalių, puldamas vien į pildytos žmonėmis maldau- 
tik naująją vyriausybę.

i

Vieninteliai kareiviai, ku
rie laikosi tvarkingai yra 
Carabinieri, tai yra milita- 
rinė policija. Tačiau, jiems 
nesiseka sulaikyti demons
tracijas.

Milane betvarkė
Padėtis ypatingai bloga 

Milane, kur visą savaitę ky- 
i la riaušės.

Raportai iš Madrido sako 
riaušės taipgi įvyksta Ro
moje, Florencijoj ir Napoly. 
Sakoma įvykę daugiau susi- 
rėlnimų tarp italų ir vokie
čių kareivių. Anot tų ra
portų moterys maršuoja 

■ gatvėmis, rankose nešda
mos verkiančius kūdikius, 
šaukdamos: “Mes norime 
taikos. Badoglio, daryk ką 
norint, greitai. Mes nenori
me, kad mūsų miestai ir 

Tas slaptas vėl būsų bombuoti.” Romos
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Prancūzų kariuomenės 
galutinai susivienijo

ALŽYRAS, rugpiučio 1— 
Prancūzijos tautinio išlais
vinimo komitetas vakar 
pranešė, kad visos Prancū
zijos karinės jėgos dabar 
suvienytos. Gen. Henri Gi- 
raud yra vyriausias milita- 
rinis vadas, o Gen. de Gau- 
lle yra naujai sudaryto tau
tinės apsaugos komiteto pir
mininkas.

Tie nutarimai matomai 
buvo padaryti, kad greičiau 
gauti iš Amerikos, Angli
jos ir Maskvos pripažinimą 
Alžyro kaipo laisvos Pran
cūzijos sostinę.

0S ITALIJĄ
SĄJUNGININKAI PERSPĖJO ITALUS 

Italų karo laivai pasiruošę išplaukti 
LONDONAS, rugpjūčio 1 — Sąjungininkai per radio 

pranešė Italijos gyventojams, kad greitu laiku prasidės 
naujas bombavimas Italijos miestų, kadangi Badoglio vy
riausybė delsia taikos reikalu, tuo pagelbėdama vokie
čiams. Tas pranešimas iš naujo paveikė italus ir jie vis 
labiau spaudžia naująją 
Italijos vyriausybę.

Pranešimai iš Madrido 
sako Italijos karo laivyno 
įsakymu visi karo laivai 

1 pasiruošę apleisti Italijos 
uostus. Šis raportas nepat
virtintas, bet nurodo, jog i- 

’ talai bijo, kad Italijai pasi
davus vokiečiai dėtų pas
tangas tuos laivus pagriebti.

Pakeis Premjerą
London Sunday Dispatch 

pranašavo, kad maršalas 
i Enrico Caviglia, 81 metų, 
buvęs Italijos karo minis- 
teris, būtų paskirtas Itali
jos premjeru vietoj Badog
lio, ir kad Caviglia įeško- 
siąs taikos, nežiūrint kiek 
tai Italijai kainuotų.

Madrido pranešimais, Ba
doglio taikos atstovai jau 
esą Afrikoje ir jau susisie
kę su sąjungininkų vyriau
siuoju vadu Generolu 
ght D. Eisenhower.

kiečiai ir kanadiečiai žy- Perspėja italus
giuoja Mistretta link, į pie- Sąjungininkų vakar 
tus nuo San Stefano. Nors nos perspėjimas Italijos 
žemė kalnuota ir nelengva į gyventojams tarpe kitko sa- 
ten kovoti, o turėtų būti 
lengva ginti, vokiečiai nu
kenčia didelius nuostolius 
ir negali sulaikyti sąjungi
ninkų žygiavimą.

Amerikiečiai suėmė dar 
apie 1,000 belaisvių, pusę jų 
vokiečių.

Virš Sardinijos įvyko vie
na didžiausių orinių kovų, 
kurioje sąjungininkai nušo
vė 26 priešo lėktuvus. Vie
nas sąjungininkų lėktuvas 
taipgi buvo numuštas.

eggio 
Calabric

^.Melito

Draugas" Acme photo

Sicilijoje aštuntoji dalis paliko ašies rankose. Amerikos 7-toji armija tęsia žygiavi
mą į rytus iš Palermo, pakeliui į Messina. Kanados jėgos eina į centrą priešo linijos 
ir grąsina apsupti nacius pietuose Mt. Etna.

Suvirs tonas bombų 
japonams Pacifike

Amerikos bomberiai

gu Badoglio tuoj su sąjun
gininkais susitaikys.

Jūs matėte kaip iš dienos 
į dieną Badoglio vyriausybė 
nieko neveikė. Vokiečiai iš 
Italijos nepasitraukė.

Pranešimas toliau pareiš
kė, italai žinote, kad mes 
nuo liepos 25 dienos apsto
jome bombavę Italiją, norė
dami duoti progos Italijai 
atsikvėpti ir susivienyti dėl 
taikos ir laisvės. Vokiečiai 
taipgi naudojosi ta proga į- 
sistiprinti savo pozicijose. 
Už tai. kalta naujoji italų 
vyriausybė Romoje.

Mes to negalime toleruo
ti ir todėl duodame šį rim
tą perspėjimą: delsimo lai
kas jau praėjo. Būkite pa
siruošę.

Greitu laiku rimtai pra
dėsime oro ofensyvą. Neiki
te prie uostų, geležinkelių, 
stočių, vokiečių barakų, ar 
vokiečių dirbtuvių. Nerizi
kuokite savo gyvybių dirb
ti nacių Vokietijai. Saugo
kite savo gyvybes ir dirb- 

j kitę laisvai, demokratinei 
Italijai.

Ir atsiminkite, kuomet 
bombos kris, kad kiekvieno 
žuvusio italo kraujas bus 
ant galvų tų vyrų Romoje, 
kurie Italijos didžią jam mo
mente delsė, vietoj garbin
gai veikti už taiką ir laisvę.

Amerikiečiai artinasi prie Messina
Pralaužė paskutines priešo linijas

SĄJUNGININKŲ- ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugpiučio 
1 — šios dienos pranešimu, sąjungininkai vis tampriau 
spaudžia šiaurrytinį Sicilijos galą. Britų aštuntoji kariuo
menė prasiveržė pirmyn prie Catanijos, ir Amerikos sep
tintoji armija-žygiavo pirmyn iš vakarų pusės. Kariuo
menėms kelią pramušdavo 
artilerija, apšaudydama 
priešo pozicijas pirm negu 
pėstininkai jas puolė.

I

Amerikos bomberiai bom- 
bavo Practica di Mare ae
rodromą, 11 mylių į pietus 
nuo Romos, ir Grottaglie 
aerodromo prie Taranto.

Sąjungininkų karo laivai 
nuolat bambarduoja ašies 
laikomą Sicilijos kampą. 
Dar trys Italijos salos — 
Favignana, Levanzo ir Mar- 
rettimo — arti Sicilijos va
karinio pakraščio, pasidavė 
sąjungininkams.

Numatoma, kad ameri-

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoj, rugpiučio 
1 
vakar du kart atakavo ja
ponų pozicijas Solomonų sa
lose ir numetė ant jų 112 
tonų bombų, šešiasdešimts 
tonų bombų teko japonų a- 
erodromui Viloje ir Stan- 
more ūky Kolombangara 
saloje, ir 52 tonai ant Bi- 
bolo kalno prie Munda. Du 

; amerikiečių lėktuvai w žuvo, 
j bet vienas lakūnas buvo iš
gelbėtas.

Blackett pratakoj, prie 
Meresu cove, sąjungininkų 
lengvieji karo laivai nus
kandino tris priešo laivus. 
Sąjungininkų bomberiai, a- 
takuodami Huon pusiasalį, 
nuskandino bent septynis 
kareivių išlipdinimo laivus 
Hanisch uoste ir Mape u- 
pej. apdaužė 12 tų laivų 
Mangemak Bay, ir keturis 
Finsch uoste.

Mitchell bomberiai sunai
kino septynis laivus prie 
Natamo ir susprogdino reik
menų krovinį prie Gilnit 
kaimo. Liberator bombe
riai sukėlė didelius gaisrus; 
ir padarė didelius nuosto
lius japonams 
Soemba saloj.

šešios dienos 
nieko nesakoma 
riuomenių mūšius, bet vie
nas Gen. MacArthur štabo 
narys pranešė, kad sąjun
gininkai užėmė du punktus 
prie senojo Bobdubi-Komia- 
tum kelio, Naujoj Gvinėjoj.

Dwi-

die-

I
kė per šešias dienas nuo 
Mussolinio nuvertimo italai 
daug ką atliko. Bet jums 
bedirbant ir vokiečiai nes
naudė. Sužinojus apie Mus
solinio rezignaciją jie ma
nė būsią Italijoj sugauti 
kaip žiurkės spąstuose jei-

Rusų kanuolės sudaužė 
į šimtą vokiečių lankų

LONDONAS, rugpiučio 1 
— Maskvos komunikate sa
koma rusai vakar sunaiki
nę apie 100 nacių tankų 
Donets bazeinėj, pietinėj 
Rusijoj. Vokiečių kontrata
ka, naudodama tankus, lėk
tuvus ir naujus kareivių 
rezervus, turėjo pasitrauk
ti, kuomet rusų didžiosios 
kanuolės tuos puolimus at
mušė.

Vienam sektory vokiečiai 
pėstininkai, sekdami did
žiuosius tankus, atakavo 
rusų linijas. Rusai pėstinin- 

I kus atskyrė nuo tankų ir 
kulkosvaidžiais privertė 
juos pasitraukti. Po to rusų 
artilerija apšaudė nacių 
tankus.

Vokiečiai savo kontrata
ka Donets apylinkėje ma
tomai bandė atitraukti ru
sų kariuomenę iš apsupto 
Orei fronto.

v •
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Nuteisė nacių agentą
WASHINGTONAS, rug

pjūčio 1 — Publicistas Ge
orge Sylvester Viereck va
kar nuteistas kalėti nuo 
vienų iki penkių metų už 
tai, kad jis registruodama- 
sis kaipo svetimos valsty
bės agentas nenurodė savo 
santykių su nacių Vokieti
ja.

Viereck pirmiau buvo nu
teistas kalėti nuo dviejų iki 
dešimts metų ir jau buvo at
sėdėjęs vienus metus, kuo
met aukštasis teismas tą 
nuosprendį panaikino.

i 
i Waingpoe,

pranešime 
apie ka-

Sakoma vokiečių 
kariuomenė sukilus

LONDONAS, rugpiučio 1 ventojhi bėga iš didžiųjų 
— Morocco radio vakar 
pranešė, kad penktadieny 
Hamburge ir Muniche suki- kiečiai užėmė dar 5 mies
to nacrę specialė kariuome- Anglai prisiartina prie
nė ir tie sukilimai buvę jė- Catania miesto, 
ga numalšinti. Jokio pat
virtinimo tos žinios iš nie
kur nebuvo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ BERNO — Italijos gy-

miestų.
IŠ SICILIJOS — Ameri-

Prie Orei miesto rusai už
ėmė dar kelis kaimus ir už
mušė 2,100 vokiečių karei
vių. Į šiaurę nuo Orei, kuo
met naciai keliais atvejais 
kontratakavo rusų linijas, 
rusai užmušė 1,500 * vokie-

. ap

lėktuvais pristato naujus 
kariuomenės dalinius iš 
Prancūzijos ir Vokietijos.

Berlyno radio pranešimu, 
vokiečiai nuo ofensyvos 
pradžios liepos 5 d. suėmė - 
57,000 sovietų belaisvių.

IŠ LONDONO — Libe- 
rator bomberiai atakavo a- 
lieijaus laukus Rumunijoj.

IŠ ŠIAURĖS AFRIKOS— 
Laukiama didelių orinių a- 
takų ant Italijos.

IŠ WASHINGTONO —3A 
klasifikacija bus visiškai 
panaikinta kuomet pradės 
kariuomenėn imti tėvas.

IŠ LONDONO — Vichy

Vokiečiai nenori, kad Badoglio siūlo savo
Italija susilaikytų taikai

ZURICHAS, rugpiučio 1 
— Neutralių diplomatinių 
sluoksnių pareiškimu, Itali
jos Premjeras statąs tokias 
sąlygas taikai:

1. Italijos neutralizavi
mas po militariniais eksper
tais, kurie primtint sąjun
gininkams ir vokiečiams.

2. Italija garantuosianti 
greitą pasitraukimą vokie
čių kariuomenės ir demobi
lizaciją italų kariuomenės.

3. Pavedimas Sicilijos są
jungininkams visam karo 
metui.

Italija susitaikytų
BERNAS, Šveicarija, rug- 

piūčio 1 — Raportai iš Ro
mos vakar nurodo, kad 
maršalo Pietro Badoglio 
svarbiausioji užduotis yra 
taika, bet 
kliūtis tom yra vokiečių 
kariuomenės kariaujančios 
Italijos teritorijoj.

Sakoma bėgyje ateinan
čių trijų dienų Italijos vy
riausybė darys pareiškimą, 
kuris paaiškins dabartinę 
padėtį. Romos pranešimu, 
derybos dabar eina Romoje 
ir Vatikane.

svarbiausioji

Kitu raportu nurodoma, 
kad Vokietijos konsulai 
Italijoj jau įsakę vokie
čiams civiliams Italijoj tuoj 
grįžti į Vokietiją.

Kinija nutraukė ryšius 
su Vichy Prancūzija

CHUNGKING, rugpiučio
1 — Kinija vakar nutrau
kė ryšius su Vichy Prancū
zija, ir perėmė prancūzų 
Yunnan-Indo Ghina geležin-:
kelį Kinijoj. Tuo pat kartu radio pranešimu, amerikie- 
panaikintos visos specialės čiai kareiviai jau išlipo ant 

Į prancūzų koncesijos Kini- japonų laikomos Kiška Sa
joj. ■ los.

MIRĖ KUN. FEHLON
HOLLAND, Michigan, rug

pjūčio 1 — Vakar čia mirė 
Kun. John F. Fenlon, pre
zidentas St. Mary’s Univer
siteto Baltimorėje. Velionis

(buvo 70 metų amžiaus.

4. Garantija iš abiejų ka
riaujančių pusių, kad pati 
Italija nebus vartojama mi- 
litarinėm operacijom.

Tie patys sluoksniai sa
kė Badoglio rezignuosiąs 
jeigu viena ar kita puse to 
oasiūlymo nepriimtų.

ORAS
šilta. Gal bus lietaus.

Split by PDF Splitter



r. LTS. .T. . !■■■ T

DIENRARTia; ^RAUGAS, CHICAGOr KJŲiNeiS Pirmadienis, rųgp. -2-d.£^fc3'-2

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Londono žinios
BARULIENES 
LAIDOTUVES

Birželio 5 d. mirė paraly
žiuota a. a. Ona Barulienė- 
Zagrebskaitė, 53 m. amž., 4 
sūnų ir 3 dukterų pamaldi 
motina. Laidotuvės įvyko 
birželio 28 d. Egzekvijas gie
dojo penki kunigai : kun. Ma 
tulaitis, kun. J. Gutauskas, 
Šv. Monikos par. klebonas, 
ir Šv. Juozapo par. du ku
nigai pasijonistai. Giedotas 
šv. Mišias atlaikė kun. J. 
Gutauskas ir po Mišių tarė 
paguodos žodį nusiminusiai 
šeimai, nurodydamas, kaip 
šv. Raštas giria darbščią ir 
pamaldžią moterį. Ji yra 
vyro džiaugsmas ir pasidi
džiavimas, šeimos pažiba, 
namiškiai visukuo aprūpina
mi ir jos ateitis garbinga. Į 
kapus palydėjo trys kuni
gai. Atsisveikinimo žodį ka
pinėse pasakė kun. Matulai
tis. Iš tikrųjų, visa Londo
no lietuvių kolonija liūsta 
kartu su Barulių šeima, nu
stoję -geros, visiems prie
lankios Onos Barulienės.
FEDERACIJOS TA
RYBOS POSĖDIS

Birželio 27 d. po vakari-, 
nių pamaldų zokristijoje į- 
vyko Londono Lietuvių Fe
deracijos Tarybos posėdis^

Jame dalyvavo visų draugi
jų atstovai ip svečias kun. 

i J. Gutauskas. Federacijos 
j pirmininkui negalint atvyk
ti į posėdį, jį pavadavo sekr. 

j P. Bulaitis. Prisiminta pe
reito sekmadienio posėdžio
nutarimai, išklausyta Skoti-- 
jos Lietuvių Tarybos įga
liotinio kun. J. Gutausko 
pranešimas ir sutarta ne
šaukti šiais metais Didžio
sios Britanijos Lietuvių ant
rojo Seimo. Jei gyvenimo 
sąlygos pagerės ir atsiras 
gyvas reikalas, — bus iš 
naujo pasitarta.

Svečias plačiau papasako
jo apie Škotijos lietuvių dr- 
gijų gyvenimą. Škotiečiai 
gražiai remia Lietuvai Gel
bėti Fondą. Londoniečiai tuo 
atžvilgiu yra kiek atsilikę, 
bet tikimės, jog vėl* prasi
dės plaukti gausesnės Lie
tuvai Gelbėti Fondo draugi
jai aukos, nes ir žinios iš 
Lietuvos yra geros, dvasią 
stiprinančios: vokiečiai oku
pantai nepajėgia palaužti 
Lietuvos žmonių atsparumo, 
noro būt laisvais nepriklau
somais. Net Vyriausieji Ta
rėjai, pasirodo, dirba ne o- 
kupantų, bet savo Tėvynės 
naudai ir dėl to okupantai 
ėmė smarkiai spausti Lietu 
vos šviesuomenę, naikinti 
lįętuviįį kultūros Ipbius ir

^5 \ ' ’"*r trz -vu'*
J. v '

ARKIVYSKUPO KNYGA

James A. Roe (kairėje), Boatswain’s Mate 2nd Class 
in the U. S. Coast Guard, priima pirmąją kopiją arkivys
kupo Francis J. Spellmano knygos: “The Roac to Victo- 

.ry”, pasirašyta major Edward Bowes, radio asmens, ku
ris padovanojo 100,000 kopijų knygos kareiviams ir mo
terims. Knygos duodamos Cathedral Canteen, New York 
City. Iš kairės į dešinę: Boatswain’s Mate Roe, iš New 
York City; major Bowes, K. M.; vyskupas John F. O.’Hara, 
C. S. C., militariškas delegatas; Francis P. Matthews, 

i Supreme Knight of the Knights of Columbus, ir chair- 
man of the Executive Committee, National Catholic Com- 
munity Service.

.uždarė visas aukštesniąsias> 
mokyklas.

Sutarta, kad parapijos vi
suotinas pusmetinis susirin
kimas įvyktų liepos mėn. 
Diena bus vėliau paskelbta, 
kaijJaus gaut®* salė. mm*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS z

*

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

9 X“
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. , 
4712 South AshlaiuFAv.

Phone YARDS 13)8

Moderninis egzaminas
Neseniai kreipiausi į šir-j paleidžia elektros jėgą. Ir 

džių ligoninę, ,WestmoreIand stebėtinas dalykas! 
Street, London, ir joje ga-i 
vau tokį modernų ir simpa
tingą egzaminą, kad net ma
niau būtų įdomu aprašyti.

Buvau nuvestas prie elek
tros mašinos vardu Electro- 
cardograph. Čionai pasodi
na žmogų ant ilgos, minkš-
tos kėdės, patepa rankas ir^ 
kairę koją su kokia tai kve-^ 
piančia riebuma, pririša su- | 
teptas vietas su vielomis ir •

Mašina pažymi ant kor
telės širdies plakimą — vie
nodas ar nevienodas. Nevie
nodas plakimas rodo netvar
kingą širdį.

Toliau nuvedė ir pastatė 
prieš X-ray mašiną.4 žmogų 
paguldo ir nutraukia foto-

grafiją kaip paprastu 4 nuo
traukų aparatu ir -už-kiek 
laiko pamato nutrauktoj jrie 
tos vidurius, ; . -.: -

Prieš mašiną • ęėdėjor spe
cialistas, o aplink studentų 
būrys. Staiga, kambarys pa
sidarė tamsus, o X-rąy ma
šina pradėjo savo gerą dar
bą daryti. .

Specialistai... ir studentai 
(Nukelta į 4 .pusi. į +

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

EXTRA! EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LĮQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

DR. S. VVEINE, O.D.

A RIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

M Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10' ryto iki 10 -vak.
W Šeštadieniais fr Sekmadieniais Pagal Sutarti

f
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

X

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Offic* teL YABds 4787 
Namų teL PEOtpect 1930

CIAU
I

STIKLAS — BRUŠIAI
POPIER4 ATKARPOM DYKAI

BERLAND'S
MAUTOS TR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

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

S
ŠMOTŲ 
Kainos

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrių 'iį priežas
ties spalvų neregėsimo — (eolor 
□lindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti. ,

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866 Greitą Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

it
•tWlN-WlU.IAM$

Pint LIBERAL EARHiHCf

4
>

— teikia — 
SYKE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKIT! PROGA DABARTINIUS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 35,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Bi- 
suranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 46 Metai SekBtago Pstarmvtaio I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Moseri*, Sec’y- 8236 SO. HALSTED ST.

Vbtf 
Can 
Be 
Sure 
of 
Safetr

Nebūkit sup*n- 
- Stoti nerangiais 

pakinkliais Gy
venkit lluosl nuo 

^patrūkime Ūdos.

— 8PECIAL —
iškirpkite SJ ąkelbimą. ir paduo

kite mums pirm 89 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANKŠTINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

nsra'ko geresnio už

CTKHlvt Custom AppllancM for 17 yra.
86 S. STATĖ, KM. 810, STA. 4168 
Daily 16 AM. TU 5| M«n.. Frl. TU I P-M. 

teterday TU 1. SosdW 8 U 4.

Bis yra specialia ssrsinlmo bandymas fr 
aabua kitos* MkraKlvoa*. Taipgi, (to 
pasiūlymu irabu. atkartotas.

Skolinom Pinigus 

Morgičiams 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
^PĘIE^ŪS^

TAUPYKIT E 

dėl 
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS
Sekretorius 

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

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

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiaas 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!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite ja*. leMaml 
ikeSMunlnnotl jae modemUkiauela 
metodą, kuria regėjimo mokalae 

gali ratelktL a* metai patyrimo 
pririnkime Mdnlų,^kurte^p« Mikna 

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Temp— lg-toe 
TilMnaen CAMAL MIS, CMogc 

• OTUO VAUJTDOS: 
KaMMa »:M a. m. iki •:■* p. m. 

TreOad. fr IMtad. 9:1* e. m.
> ■»

T< YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

įį 
vaL: nuo Sh'taL ryto iki 8 vaL vak 

Seredoj pagal sutartį.

Ofiso teL VIRginia* 0036
Becidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Tel CANal 6122

DR. BIEŽIS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

va.ka.ra.is ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA ■
3241 VVest 66th Place

TeL KEPublic 7868

TeL CANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

OR. P. Z. 7ALAT9R1S 1
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Beddencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Ud 9 vaL vakare.
—

-^•TeL YABds 8146

Ofiso vaL: L—3 Ir 6—8:30 F. M.
Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 6921.
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

DR. V. A. 5IMKUS
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 popiet,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHERURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MHJvFay 2880 Chicago, Hk
OFISO VALANDOS r

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestem Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL .............. Vntginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS LB CHLRUBGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
TreHaH.. ir FWrm. tik

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS ' 

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

Jeigu NeatsGiepama — 
šaukite KEDzie 2868

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

FUkrnartieniaia pagal ■mdtarbn*.'

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to,

ir 
tau
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YTPRŪSIAI
<*

VOKIEČIŲ SKRIAŲ-" ' T 
DOS LIETUVAI PRANEŠIMAS

Pažvelgę žemėlapin iš 
prieškarinių laikų, pamaty-; 
site Vokietijos dalį įsiskver-! 
busią tarp Lenkijos ir Lie
tuvos, Baltijos pašaly. Tai 
vadinamieji Rytprūsiai, čio
nai tai kadaise gyveno lie-* 
tuvių giminaičiai prūsai, o 
rytinėj daly — tikrieji lie
tuviai. Prieš septynis šim
tus metų, mozūrų pakviesti,' 
atvyko į prūsų žemę vokie
čiai kryžiuočiai. Prūsai ta
da buvo dar pagonys. Kry-1 
žiuočiai visoj Europoj gar- 
sinosi eisią ginti krikščio
nių nuo pagonų prūsų ir 
juos pačius atvešią į Kris-) 
taus tikėjimą. Ištikrųjų gi 
kryžiuočiams ne tiek rūpėjo 
tikėjimo reikalai, kiek pa
vergti prūsus ir įsikurti jų 
žemėj. Per penkiasdešimt 
metų vyko žiauri kova. Prū
sai buvo drąsūs žmonės ir 
laisvę mylėjo labiau už vis
ką. Todėl bevelijo verčiau 
žūti laisviems kovoje, negu 
pasiduoti atėjūnams, jiems 
vergiją nešantiems. Kry
žiuočiai laimėjo. Prūsų ū- 
kiai -buvo sunaikinti, žmo
nių liko tik menki likučiai. 
Likusiems prūsams teko sun 
ki baudžiauninko dalia. Jų, 
kalba buvo niekinama, ir 
per tris šimtus metų ji vi
sai išnyko. Prūsų likučiai 
Suvokietėjo ir susimaišė su 
vokiečiais kolonistais, kry
žiuočių atgabentais į prūsų 
žemę. Taip žuvo prūsai. Pa- kietija terūpi.

; siliko tik jų vardas. Prūsu 
pradėjo vadintis vokietis, į- 
sikūręs prūsų žemėje. Ir 
pats kraštas pasilaikė seną
jį Prūsų pavadinimą.

daly

v •

TEN AMŽIAIS 
LIETUVIAI GYVENO

Rytprūsių rytinėj 
nuo amžių gyveno lietuviai.
Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, 
Pilkalnio, Gumbinės, Stalu
pėnų, Įsrutės, Vėluvos apy
linkės — tai vadinamoji Ma
žoji Lietuva. Prieš šimtą 
metų ten visur skambėjo 
lietuvių kalba. Bažnyčiose 
žmonės giedojo lietuviškas 
giesmes. Laukuose prie dar
bo, namuose per vestuves ar 
panašius pokylius aidėjo lie
tuvių dainos. Tačiau perei
to šimtmečio antroje pusė
je Vokietija pavarė smarkią 
vokietinimo politiką, ypač 
per mokyklas, šiandien Klai
pėdos krašte dar daugiau 
negu pusė gyventojų varto
ja lietuvių kalbą namie. Gi 
Tilžės, Įsrutės, Gumbinės ir 
Pilkalnio apylinkėse lietuvių 
kalba pasiliko jau mažumos 
kalba. Tenai senieji žmonės 
dar lietuviškai tebekalba, o 
jaunesnioji karta jau vokiš
kai. Ten šiandien gali suras
ti tokių žmonių, kurie kas
dien vartoja lietuvių kalbą, 
bet taip prisigėrę vokiškos 
dvasios, kad jiems tik Vo-

J

MARČIA BROWN
(Po tėvais Urbaitė)

Gimė Chicago. Illinois.
Mirė Liems 28, 1943 m., sulaukus 28 metu amžiaus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Paul Brown, dukteri 

Martha Catherine, Motina Marcijona. po tėvais Pilipaitė, tėvą 
Mvkola Urbus, seseri Estelle Fenwick, švogeri Francis Fen- 
wick. U. S. Armv, brolį .Tona, švogerką Loretta. uošvius, Mr. 
k Mrs. George Brown, 3 švogerkas: Elsie Jean, Norma ir 
Irma iš Phoenix, Arizona, švogeri ir švogerką Mr. & Mra. L. 
Brown iš Washington, D.C., dėdę Jeronimą Urbą, teta Marijoną 
Urba. 3 pusseseres, giminaičius Globių šeimyną ir daug kitų 
giminių draugu-giu ir pažįstamų.

Kūnas bus parvežtas iš Alhambra, Cal. 
ir bus pašarvota Mažeikos koplyčioje, 3319 
Rugp. 3 d. apie 11:30 vai. ryte.

Laidotuvės įvvks trečiadienį. Rugpiūčio 4
vai. ryto bus atlydėta i šv. Jurgio parap. bažnvčią, kurioje 
ivyks 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, švogerkos, Teta, Dėdė ir kiti Giminės.

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

Taigi šitokią skriaudą vo
kiečiai yra padarę lietuvių 
tautai: išnaikino ir suvokie
tino mūsų giminaičius prū
sus; pavergė ir smarkiai ap- 
vokietino Lietuvos dalį, va
dinamąją Mažąją Lietuvą. 
Kas buvo padaryta prūsams 
ir Mažajai Lietuvai, dabar 
hitleriškoji Vokietija visai 
Lietuvai ruošia tokį likimą. 
Lietuvos įhiestų žydų tur
tas paskelbtas Vokietijos 
nuosavybe. Vadinasi, vokie
čiai suima į savo rankas pir
miausia pramonę ir preky
bą. Gi geriausi Lietuvos ū- 
kiai, ypač Lietuvos vaka
ruose, pavedami vokiečiams 
kolonistams ūkininkams. Lie 
tuvai ant kaklo neriama vo
kietinimo kilpa. Taip Vokie
tija žengdama per Rytprū
sius darosi mirtinu pavoju
mi visai lietuvių tautai.

X.

ATIDARYTA Naują Lietuvių 
Grocernė,, Saldainiu 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 1 
kampo).

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

Lengviems
kiek nors
ir milling __ _
darbai. Atsišaukite į

3231 W. LAKE ST.
DARBININKŲ REIKIA

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

TEL. STETCART 0061.

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

MERGINŲ
dirbtuvės darbams: su 

patyrimo prie drill press 
mašinų. 100% Defense

DRAUGO'’
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI DARBININKAMS

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

2850 N. Črawford.

A A
JOZAPATA

(Po tėvais

Mirė Liepos 
vai. vak., sulaukus

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

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Heleri Karwan-dy, 
žentą. Petrą ir Moniką Wal- 
ker, žentą Bernardą, anūką 
Bernardą, brolį ir Drolienę An
taną ir Magdaleną Lauruškus 
ir jų šeimą, pusseserį ir švo- 

'gerį Salomiją ir Antaną Mik- 
šionius, brolienę ir šv-ogerį 
Uršulę ir Joną Gavinaičius ir 
jų šeimą, švogerį ir švogerką 
Kazimierą ir Marijaną Sa- 
rockus ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių, draugų, ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį 
Anastaziją Nobarienę ir šei
mą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 
9943 So. May St. Tel. Beverly 
3936.

Laidotuvės įvyks trečiad^ 
Rugp. 4 d. iš namu 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. 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.

SAROCKIENĖ
Lauruškaitė)

30, 1943, 5:45
53 metų.

Kapeliono sunkiausias 
darbas

Portland, Ore. — Kun. A. 
A. Williams, U. S. ginkluotų 
jėgų kapelionas Alaskoje, 
savo vyskupui parašė laišką, 
kuriame išsireiškė, kad sun
kiausias kapelionų darbas 
kariuomenėj yra kova prieš 
keiksmus ir nedoras kalbas. 
Jis pasakoja, kad įspėjęs ke
letą kareivių dėl keiksmų. 
Kareiviai tuojau pradėjo 
lenkiškai kalbėti. Tik kitam 
juos lenkiškai išbarus, 
sustojo keikę.

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.

WOODWORKERS
Prie Assembling darbų.

PEEP.LESS CHROME INDUSTRIES
1101 W. 38th St. Yards 0882

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

‘ BODIE HOOVER PETROLEVM
; CORP.

3900 W. 38th St.I-------- :----------------------------
ARO WELDERS

TURI
jie

ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

IRGI REIKIA

Raguoti apuokai užpuola, 
užmuša ir suėda šešką.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
i

I

A
ONA ŠUŠIENfi

7:30 
metų. 
Gruz-

31, 1943,
56

Dieniniai darbai su užtenkamai 
viršlaikio. 100% karo darbai.

CHICAGO VTTREOUS 
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 MESTERN BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

TARNAITES LR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
l togios valandos moterims su šeimo

mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystės. Atsišau
kite prie Housekeeper.

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

VALYMUI 
MOTERŲ

NAKTIMIS DARBAI 
5 PP. IKI 2 RYTO 
GERA MOKESTIS

j”’’

WELDERS P/iGELBININKŲ
CHIPPERS
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
B. & S. VYRŲ

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

IDEAL METAL PRODUCTS 
3231 W. Lake St.

Į

Patogi transportacija
I. C., L. busais ir gatvekariais. 
MALONĖKITE ATSIŠAUKTI Į 

TIME INO.
Leidėjai 

TIME 
LIFE 

FORTUNE 
330 E. 22ND ST.

Personnel Ofisas 
Atdaras šeštad. iki pietų.

HELP VVANTED — MOTERYS

MAŠINŲ MOKINIU 
NEREIKIA PATYRIMO

Moderniškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla, žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO -DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS..

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

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

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

d., iš kopi. 10:00

»

Rtmpūčio 3 d. 
S. Lituanica Avė.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Pasirinkimas

Budriko Moderniška Krautuvė

DIDELIS

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybe.

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.

Labai geros rfišies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

* I

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

TeL Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street
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Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

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

WHFC, 1450 Kil., Ketverto vaka
re — 7-ta valandą.

\ Z

Mirė liepos 
vai. vak.. sulaunus 
Kilo iš Kontora dvaro. ____
džių. parap., šiauMų apsk.

Amerikoje išgyveno 38 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną. 5 dukteris: Jad
vygą Ainis ir jos šeimą, Oną 
Radzville ir jos šeimą. Juze
fą Troemner ir žentą Earl. 
Florencija Pagnt 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 
jų šeimą, pusbrolį Pranciškų 
Sabaliauską ir daug kitų gi- 
miniij.

Kūnas pašarvotas 4941 W. 
Roosevelt Rd., Chicago.

lAidotu'A-s įvyks ketvirta
dieny, rugp. 5 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Antano parap. bažnyčią, Cice- 

kurioje įvyks gedulingos 
velionės sielą, 

bus nulydėta į 
kapines.

kviečiame visus

ro. 
pamaldos už 
Po pamaldų 
šv. Kazimiero

Nuoširdžiai 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius J. F. 
Radžius. Tel. CANal 6174. Na
mu telefonas Cicero 4 887.

T-

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

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

l 
f

S. 48th Ct., Ci-

i

A
ROZALIJA TAMKEVICH
Gyveno 1330 

cero, III.
Mirė Liepos 

vak.. sulaukus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa- 

(nevėžio apskr.
Paliko dideliame nuiūdime 

dukterį Oną Gricius ir žentą 
Pranciškų, seserį Karoliną 
Urba ir jos šeimą, dėdę Juo
zapą Zigmantą ir jo šeimą ir 
daug kitą giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje taipgi 
paliko daug giminių.

Velionė priklausė prie Chi- 
cagos Lietuvių dr-jos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
50th Avė., Cicero. III.

laidotuvės ivvks antradieni. 
Rugp. 3 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldi; bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę DukY-. žentas. Se
suo, Dėdė ir Giminėm

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109. t

30, 1943, 7 vai. 
pusės amž.

7

MilI ir kitų 
darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine
Specialties, Ine

2100 S. 52nd AVĖ.—CICERO. ILL.

VYRAI
DARBININKAI

VAIKINAI
turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais, ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

i PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100% KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU

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

ATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO.
3531 W. 47th ST.

CARVER

MERGINU IR MOTERŲ — reikia 
prie lengvų švarių dirbtuvės darbų, 
100% karo darbai. Patyrimas ne
reikalinga. laikas ir puse už virš
laiki. lietuvis formanas priežiūroje. 
Atsišaukite

346 N. JUSTINE

MOTERIMS
LABAI 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 Cafeteria ant vietos— 
Puikus ligoninės pienas.

Atsinešiate 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, HL

CARVER ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

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

MADISON RESTAURANT CO.
3950 W. MADISON

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.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

ANGLAI ATAKAVO 
BURMA

Pastovus darbas, gera mokestis ir 
įsidirbimas dideliam west si d ės res- 
tarane.

MADISON RESTAURANT CO. 
3950 W. M ADISON ST.

FREIGHT
HANDLERS - 50

PASTOVCS DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

JOKIO 
PATYRIMO NEREIKIA

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

REIKIA 
VEITERKŲ 

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

ir gera mokestis.
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Merginos 
Moterys

17 Itl 40 METŲ AMŽIAUS

NEW DELHI, Indija, rug
piūčio 1 — Britų bombe
riai vakar kulkosvaidžiais 
apšaudė japonų pozicijas 
Kwazone, ir bombavo Ta- 
zaw. Irrawady fronte ang
lų lėktuvai apnaikino 10 ja
ponų reikmenų krovinius. 
Vienas lėktuvas negrįžo.

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.

Manufacturera of 
ADMIRAL RADĮOS 

“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage 
4150 N. Knox Avė.

WASHINGTONAS, rug
piūčio 1 — Laivynas šian
dien pranešė, kad lengvieji 
Amerikos karo laivai penk
tadieny aštuntą kartą bom
bardavo 
Kiškoje, 
kanuolės 
laivus.

japonų pozicijas 
Japonų pakraščių 

nešaudė atgal j

saloje dar randasiToje
apie 10,000 japonų.

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

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Remkite dienraštį “Drau- land 
gą”, laikraštis jus parems.

.. i . % .« , N

PIRKITE KARO BONUS!

J
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

B34 Sooth Oakley Avė. Chicago, Hlinois
t Published Daily, except Sundays

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

Months — $2.00: One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents. t

Advertising in “Draugas” brings best results.

• DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $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, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos. X -T

Entered as second-Class Matter March 3L 1916 at Chicago, IB 
Under the Act of March 3, 1879.

Užimtų kraštų valdymas
Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija kariauja 

ir paskutiniais laikais daug teritorijų užima. Tačiau 
tos teritorijos užimamos ne tam, kad jas pasilaikyti, 
bet tam, kad išvalius iš ten žmonių pavergėjus, tvar
ką ir laisvę atstatyti.

Kad taip yra, jau turime puikų pavyzdį.
Užėmus Šiaurės Afriką, Morocco, Algeriją ir Tuni- 

siją grąžinta prancūzams, duodant jiems visokeriopą 
pagalbą. Užimtose Sicilijos vietose pastatoma laikina 
kariška administracija ir, vietos žmonėms kooperuo
jant atstatoma tvarka ir aprūpinami žmonės visokiais 
gyvenimo reikmenimis, inimant ir maistą.
PRIEŠAI KITAIP ELGIASI

Visai', kitaip elgėsi Vokietijos, naciai ir Japonijos mi- 
litaristai. Kiekvieną užimtą svetimos žemės pėdą jie 
savo reikalams panaudoja ir joj gyvenančius žmones 
pavergė ir ką jau užkariavo — laiko, kad tai yra jų. 
Vietos žmonės, nepaisant kokios tautos jie būtų, nebe
turi balso, pasidaro okupanto vergais ir išnaikinimo 
objektais.

Kai sąjungininkai (amerikiečiai ir anglai) užima bet 
kurį kraštą, pirmiausiai rūpinasi vietos gyventojus ap
rūpinti maistu, pastoge, drabužiais. Naciai, fašistai ir 
japonai visai priešingai elgiasi. Jie traukia Tš žmonių 
burnų paskutinį duonos kąsnį.
AMERIKOS IŠKELTAS ŠŪKIS

Kai Jungtinės Amerikos Valstybės įstojo į šį karą, 
jos iškėlė kilnų ir-išganingą Keturių Laisvių šūkį — 
religijos ir kalbos laisvė, laisvė nuo stokos ir nuo bai
mės. Tuo šūkiu lydimi santarvininkai įėjo į Siciliją ir 
dėl to iškart gyventojai juos pasitiko su šypsena vei
duose, džiaugsmingai. Mūsų armijos ten buvo priim
tos ne kaipo okupante^, bet kaip išlaisvintojos. Ame
rikiečiais, kanadiečiais ir anglais pasitikėjimas kuo 
didžiausias. Taip yra dėl to, kad duotas žodis iki smulk
menų buvo išlaikytas. Santarvininkų militarinė vyriau
sybė okupuotose teritorijose (sutrumpintai Amgot) su
maniai ir greitai ėmėsi rūpintis, kad civiliniams gy
ventojams duoti protekciją ir pragyvenimo sąlygas.
TOKIA TVARKA BUS VISUR

Jungtinių Tautų vadams tiki ir siciliečiai ir kiti, nes 
jie ten atėjo, kad išgelbėti juos iš fašistinio rėžimo, 
kurs įtraukė juos į karą, ir atstatyti visą Italiją lais
va šalimi. Neliečiama nė vietos gyventojų nuosavybė.

Kai bus pasijudinta į Europos kontinentą, bus pa
naudota tie patys metodai, kurie yra žmoniški, teisin
gi ir gailestingi vargo prispaustiems žmonėms. Ir nė
ra jokios abejonės, kad, nepaisant į kurį kraštą fau- 
tarvininkai įžygiuos, jie visur bus sutikti vietos gy
ventojų su atviromis rankomis.

Chicagos lietuvių meno šventė
Mūsų malonūs skaitytojai jau žino, kad busimąjį ru

denį Chicagoje mes, lietuviai turėsime retą dainos me
no šventę. Spalių mėnesio 3 d., Civic Opera House, dai
nuos mūsų tautos pažiba Ona Katkauskaitė — Anna 
Kaskas, Metropolitan (New Yorko) operos žvaigždė. 
Taip pat dainuos ir bostonietis Rapolas Juška, buvęs 
Philadelphijos operos artistas.

Visos kultūringosios tautos džiaugiasi ir didžiuojasi 
savo menininkais. Jie gėrisi jų iškilimu į viršūnes ir 
džiaugiasi matydami, kaip jie žavi tūkstantines mi
nias, kaip jų vardai plačiai skamba spaudoj ir per 
radijo. Apsukresni vadai savo tautiečių menininkų pa
galba tautos vardą išgarsina.

Jai kam tai mums, lietuviams, šiandien yra reika
linga menininkų talka. Mums reikia demonstruoti, kad 
lietuvių tauta nėra atsilikėlė, kad ji yra gyva, kultū-

ringą. Ir tikrai yra džiugu, kad šiuo momentu mes tu
rime Katkauskaites, Stočkiūtes, Juškas etc. Bet džiaug
tis ir didžiuotis nepakanka. Jiems reikia padėti dar 
aukščiau kilti ir dar plačiau savo tautos vardą skelbti.

Tikrai bus didelis džiaugsmas ir akstinas mūsų gar
siesiems tautiečiams menininkams — Kaskas ir Juškai, 
jei spalių 3 d. tūkstančiai lietuvių suplauks į Civic Ope
ra House, kad ' pasigerėti savo tautiečiais operos ar
tistais ir tuo pačiu parodyti, kad mes jais netuščiai 
didžiuojamės, bet juos nuoširdžiai remiame ir jiems 
dar aukščiau kilti linkime.

Šveicarai ir fašizmo griuvimas
Šveicarijos spauda sveikina įvykusį politinį pervers

mą Italijoj. Berno laikraštis “Tagwacht” savo editori- 
ale, tarp kitko, rašo: “Mes jau dabar galime matyti 
besiartinant laikui, kuomet mūsų Tessin ir vėl repre
zentuos tiltą, per kurį galės pereiti kiekvienas laisvas 
žmogus iš vieno krašto į kitą be jokios baimės.”

Toliau.tas pats šveicarų laikraštis teisingai pastebi, 
kad niekuomet istorijoj nėra buvę tokio atsitikimo, 
kad tiranija (fašizmas Italijoj) savanoriai ir taip sklan
džiai kapituliuotų. Italija išlaisvinta iš retežių. Itali
jos spauda jau dabar galinti laisvai svarstyti savcr 
tautos ir valstybės reikalus, nebijodami revolverių ir 
kalėjimo. ■‘‘Šveicarijos žmonės su džiaugsmu žiūri į 
griūvančias barikadas,'kurios stovėjo tarp dviejų kraš
tų” — rašo švedų laikraštis.

Ir kai kurią dieną susmuks Hitlerio galybė, švei
carams ir visoms kitoms tautoms bus dar daugiau 
džiaugsmo.

LRKSA kuopų Chicagoje dėmesiui
Šį vakarą Aušros Vartų parap. salėj, Chicagoj, bus 

svarbus Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj apskri
ties susirinkimas, kuris yra svarbus keliais atžvilgiais: 
1) reiks pasitarti, kaip dar daugiau prisidėti prie A- 
merikos karo pastangų; 2) išrinkti atstovą į Ameri
kos lietuvių konferenciją; 3) nustatyti planus narys
tės vajui pagyvinti?' »• i r

Jei kuri LRKSA kuopa nebus atstovaujama šiame 
susirinkime, jos valdyba tam tikrame laipsnyje bus at- 
sakominga dėl nedalyvavimo tuose visuose darbuose, 
kurie šiuo metu turi būti dirbami ir-dirbami vieningai.

4h

k

Jok.

Do you know a fellow 
Joe?likę

S my kid brothor. We’ve 
always stuck together and I’ve 
sort of watched out for him 
these lašt few years.

• WeU, Joe’s in Africa now. 
His wife gets her allotment 
from him, and I guess when 
that’s taken out of his check 
he doesn’t have much left. 
Privates don’t get paid much 
you know.

I figure this way. Here I 
am, making more money than 
I ever did before. You bet I 
vrork for it! I work hard. 
Būt Joe’s working hard too 
. . . and not just from 7 to 

S 5, either.

įĮįSfe We’ve been taking 10 per-

i 
cent out of my check every 
week for War Bonds . . . 
they’re going to come in 
mighty handy when the War’s 
■over, we figure.
thinking about Joe.
he going to have after
War?

Pirmadienis, rugp. 2 d., 1943

“We eannot have aH we waat 
if our soldiers and sailorsare to 
have all they need.”

J

YDUYE DONE YOUR BITr
BOOST YOUR BONO BUY1RG

Būt I got to 
What’s 

the

So we talked it over, 
wife and I. We think 
should get a cut of the bigger 
money, too. So now I’m buy- 
ing an en.tr a. bond every 
month—in Joe’s name.

my 
Joe

Maybe you’ve got somebody 
in the War, too. If you have, 
couldn’t you sąueeze out an 
extra bond now asd then, for 
your “Joe”?

NOWDOYOIIR BEST!
THROUGH THE PAYRCLL SAVINGS PLAK
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SPAUDOS APŽVALGA
f

Pittsburgo konferencijos reikšmė
Tėvynes bendradarbis K. J. Paulauskas praėjusios 

savaitės laidoje taip vertina rugsėjo 2 ir 3 dd. būsimą 
Amerikos lietuvių konferenciją Pittsburge:

“Kad konferencija turės didelės svarbos ir kad ji 
padarys didelį žygį gerąją kryptimi Lietuvos atei
čiai — apie tai nereikia nei abejoti, nes ji šaukiama 
tame momente, kada reikia vieningo lietuvių kilmės 
žmonių pasisakymo ir pastangų pagelbėti Amerikai 
karą laimėti ir sykiu tarti vieningą žodį ir buvusios 
mūsų senosios tėvynės Lietuvos ateities gyvavimo 
klausimu.

“Visos Amerikos lietuvių organizacijos ir drau
gijos, ar tai skaitlingos nariais ar neskaitlingos, ku
rios tik turi narius, išgalinčius konferencijoje daly
vauti ir kurios tik išgali savo delegatus pasiųsti — 
nei viena neprivalo nuo to atsilikti. Juk šiandien mes 
kariaujame su priešo mums siunčiama, mirtimi ir 
šiandien kariaujame su tuo priešu, kuris pasikėsino 
mus pavergti, mums uždėti vergijos pančiuu. šiandien 
ir kariausime iki priešas galutinai bus paklupdytas, 
iki jo kruvini nagai mums vergija negręs!”

PATARIMAI IR PARAGINIMAI
Padaręs vieną kitą pasiūlymą konferencijos dieno- 

tvarkėn p. Paulauskas prideda, tokį paraginimą:
“Apart to, kai konferencijon bus pasiųsti mūsų 

delegatai, mes visi kiti likę namuose prie savo kas
dieninių darbų, privalome būti konferencijos daly
viais savo mintimis. Kiekvienas pasiųskime konfe
rencijai pasveikinimą ir, sulig savo išgalės, pridėki
me kad ir ne po didelę auką. Tegul konferencija būna 
gausi aukomis būsimiems svarbiems darbams.

“Konferencijos rengėjai privalėtų pasiteirauti val
džios, kad jeigu konferencijos eigoje Amerikos lie
tuviai nupirktų ar pasižadėtų nupirkti bondsų bent 
už 500,000, ar už tuos pinigus nebūtų galima nupirkti 
didelį bombanešjs pavadintą LITHUANIA. Prie to 
rengiantis visi Amerikos lietuviai lengvai galėtų tą 
padaryti.

“Apie būsimą konferenciją visuomet ir visur kal
bėkime ir prie jos visais išgalimais būdais rengki- 
mės. Joje ar tai asmeniškai kaipo delegatai, ar su 
pasveikinimais ir aukomis dalyvaukime. Parodykime 
lietuvių vieningumą ir pasiryžimą Amerikai pagel
bėti karą laimėti ir tuo išlaisvinti pavergtas tautas, 
kurių tarpe randasi ir mūsų senoji tėvynė Lietuva.”

—Franklin D. Rooseveli

VOKIEČIU OKUPACIJA PIRMOJO 
PASAULINIO KARO METU

IR TADA JIE LIETUVĄ PLĖŠĖ IR 
NAIKINO

VOKIEČIŲ RANKA BUVO 
SUNKI. — OKUPANTAMS 
VISKĄ REIKĖJO ATIDUO
TI. — ATIMDAVO ŪKIUS 
IR SAVININKUS I$TREM- 
DAVO. — VOKIEČIŲ 
“ŪKIO MECHANIZMAS’ 
PRADĖJO IRTL

Rusų kariuomenei pasi
traukus iš Lietuvos 1914 m. 
ir ilgesniam laikui įsitvirti
nus Dauguvos pakrantėse, 
mūsų tėvynė Lietuva atsidū 
rė vokiečių okupacijos ran

kose. Tie laikai, ypač tos oku 
pacijos vargai, kruvinomis 
ašaromis įrašyti į mūsų tau
tos istorijos lapus, šių dienų 
mūsų visuomenė dar daug 
ką iš anų laikų gerai atsime
na, kitus dalykus jau užmir
šo; ta visuomenės dalis, kuri 
nuo vokiečių okupacijos pa
sitraukė į Rusijos gilumą, 
taip pat ir visi mūsų broliai 
užsienio lietuviai, apie tuos 
sunkius okupacijos laikus ir 
iš viso mažai ką težino. Dar 
mažiau mūsų plati visuome
nė pažįsta okupantų užkuli
sius, apie kuriuos šiek tiek 
žinių čia ir noriu suteikti.

Maisto produktų stoka, 
tiksliau sakant, viešpatavu- 
sis Vokietijoj badas verste 
vertė vokiečių karp vadovy
bę per savo įvairius “Kriegs-

Moderninis 
Egzaminas

(Atkelta nuo 2 pusi.) 
mato nuo gerklės gi pilvo 
guziko visą mano vidurių 
organizmo veikimą. Mato 
širdies plakimą, ir darbą 
plaučių, o kaip davė man 
nuryti kokios tai košės, pa
stebėjo, kaip širdis prieši
nosi valgiui.

Kuomet žmogus valgo, 
normali širdis turi skubiau 
varyti kraują aplink kūną, 
nesveika širdis, žinoma, žy
miau nukentėti turi.

Geriausis vaistas sustip
rinti širdžiai tai vengimas 
rūkyti ir gerti, rūpintis tvar 
kingai ir reguliariai gyven
ti, stengtis užmiršti kad tu
ri širdį. Didikis Jackus 

(Išeivių Draugas)

wirtschaftsverawltung'us 
“kariškas ūkio valdybas 
visais būdais ir kur tik gali
ma rinkti maisto produktus 
ir juos siųsti į Vokietiją. Ši- 
tą savo darbą oficialiai vo
kiečiai vadindavo: “Verwer- 
tung dės Lebensmittelnue- 
berschusses’’ — maisto pro
duktų pertekliaus sunaudo
jimas. Aišku, išbadėjusiems 
vokiečiams kiekvienas duo
nos kąsnis okupuoto krašto 
gyventojų burnoj atrodė jau 
“maisto produktų pertek
lius,” kuriam “sunaudoti” 
buvo paleistas gana platus 
ir tiksliai veikiantis “Wirts- 
chaftsmechanismus” — ūkio 
mechanizmas, šio “me
chanizmo” veikla skaudžiai 
palietė visą Lietuvos ūkio 
gyvenimą, o ypač sunkiai 
nukentėjo nuo jo kai kurie 
atskiri ūkiai ir pavieni pilie
čiai.

Reikia čia pastebėti, kad 
tas vokiečių “ūkiškasis me-

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

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

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
kauskaite.

chanizmas” ne visuose vokie 
čių okupuotuose kraštuose 
vienodai veikė. Pavyzdžiui, 
Latvijoje jo veikla buvo ne- " 
tokia žiauri. Mat, Latvijoj 
vokiečiai rado tuos pačius 
vokiečius baronus, kuriems 
okupantai buvo daug švel
nesni.

Bet Lietuvoj vokiečių ran
ka buvo labai sunki. Jie nors 
ir tikėjosi Lietuvoje pasilik
sią visuomet, bet gyventojų 
tarpe nerado jokių savo sim- 
patikų ir šalininkų—visi gy
ventojų sluoksniai buvo 
jiems priešingi, buvo jų prie
šai, todėl ir karo meehaniz- Q 
mas veikė labai žiauriai.

Visą Lietuvą vokiečiai pa
dalino į apskričius, apskri
čių viršininkais paskyrė ak
tyviai fronto tarnybai netin
kamus aukštus karius—gene 
rolus, pulkininkus ar majo
rus. Apskričius padalino į 
valsčius, kurių priešaky pa
statė “Amtsvorsteher’ius”— 
valsčių viršaičius, dažniau
siai leitenantus, nebetikusius 
į apkasus; vokiečiai patys 
juos vadindavo “karininkai £ 
su trūkumu” (‘mit Fehler’).

(Sus daugiau)

JAUNIAUSIA GRANDMOTHER

"Draugas" Acme photo

Mrs. Irece Wells (dešinėje), 31 metų amžiaus, mano, 
jng ji esanti pasaulyje jauniausia grandmother. Ji yra 
Los Angeles su anūku Robert Dale Peterson, 15 metų 
amžiaus.

L
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Pirmadienis, rugp. 2 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

{Susirinkimas
Bridgeport. — Draugijos 

Šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 
2 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Narės malonėkite atsilan
kyti. Išgirsite raportą šia
me susirinkime.

Platink įdomiausią d 
raštį “Draugas”.

ITALAI NORI TAIKOS

Aštuntam aukšte yra sa
lė, kur veik kas vakaras 
nauji artistai išpildo progra
mas. Tame aukšte yra ir ma
šinų kambarys, kur karei
viai gali pasidaryti iš me
džio gražių daiktų.

Kiti trys aukštai yra už
imti daugiausia lovomis, 
drabužių prosinimui, čevery- 
kų valymui, barbernė ir t.t. 
Kitaip sakant, tame aukšte 
yra visko, kas kareiviui rei
kalinga atvažiavus į miestą. 
Kareiviams nereikia praleis
ti nei vieno cento, nes nieko 
neparduoda,' bet viską tei-f °®to-jog miesto žmonės Sukėlė demonstra- 
kia dykai.

Praeito pasaulinio karo | -j-u 
kareiviai gaudavo į mėnesį: i OU vRC 

ku^s $31, o šio karo gauna $50 j 
daugiau, * mėnesį.

A. Laurinaviche, rast

karei-

mies-
Serv-

I

I Minia Turin, Italijoje, netoli prancūzų sienos, bu džiaugs
mu sutiko žinją, iog Mussolini nuverstas nuo diktatoriaus

KOKIUS PATOGUMUS TURĖJO KAREIVIAI 
PIRMOJO PASAULINIO KARO IR KOKIUS 
TURI DABARTINIO

Mes, kurie tarnavom pir- 
mam pasauliniam kare, ži
nom, kad kareiviams pato
gumų nebuvo nei dešimtos 
dalies, kiek jiems dabar tei
kiama. Pirmojo pasaulinio 
karo kareiviai turėjo užmo
kėti už viską, ką gaudavo, 
taip pat kaip ir civiliai, iš
skyrus tai, ką gaudavo iš 
valdžios. Tiesa, jie gaudavo 
tam tikrą nuošimtį pigiau 
važiuojant geležinkeliu. Pa
žiūrėkim, ką šio karo 
viai gauna dykai.

Eeveik kiekvienam 
te yra taip vadinami
ice Man Centers. užlaikomi; 
Civilian Defense, U. S. O. ir 
kitų organizacijų. Pažiūrė
kim tik į vieną Chicago 
Service Men Center, ]____
telpa dešimts, ir < 
aukštų rūmuose. Bile karys, 
dėvėdamas kokią nors uni
formą šios šalies, arba ali- 
antų, įėjęs į rūmus pirmam 
aukšte gali gauti tikietų į 
teatrą, sporto pramogas ar
ba kokį parengimą dykai ir 
gali pasirinkti vietą, kokią 
nori. Antram aukšte karys 
atsivedęs civilį žmogų gau
na palydovą (vieną mergi
nų), kuri išvadžioja ir visa 
išaiškiną. Visą trętį, aukštą 
užima Canteen, kur yra pil
nai įrengta valgykla. Čia 
karys gali valgyti ir gerti 
(svaiginamieji gėrimai drau
džiama) kiek jis nori. Val
gant pianistė skambina, 
kartais ir dainuoja jo pa
linksminimui. Kareiviai, ku
rie nori, ir patys dainuoja, i of i ceris toj stovykloj. Japo-

Ketvirtam aukšte yra sa
lė šokiams. Kas vakaras 
griežia geras orkestras. Pa
rūpinta užtektinai merginų, 
kad būtų su kuo šokti. Tik
tai gero charakterio mergi
nos yra leidžiamos.

Penktam aukšte yra sta
lai rašymui ir skaitymui. 
Viskas parūpinta: vokai po- 
pieris, plunksnos ir rašalas. 
Skaitymui yra įvairių vie
tos ir iš kitų miestų laik
raščių, knygų ir 
Paskirta mergina 
mui drabužių.

šeštam aukšte 
stalai visokių rūšių, 
lošti, kiek nori.

Septintam aukšte rekordų 
studija, kur karys gali įkal
bėti ar įdainuoti į plokštėję 
Tai padaręs, paduoda adre-' 
są ir plokštelė pasiunčiama 
ten. kur jis nori. Tame aukš
te yra visokių žaislų: stalai, 
kortos, ping-pong stalai ir 
stalai surišimui siuntinių, 
ką mergina atlieka. Ji taip- 
pat pamokina ir prižiūri 
žaislus.

į ei jas dėl taikos.

Pq sunkios ligos, sugrįžus 
į namus iš ligoninės, sveika
tai pagerėjus, aš šiuo dėko
ju visiems, kurie mane ap
lankė ir apdovanojo — daik-

Tai paprastų ka
reivių alga. Kiti gauna pa
gal jų laipsnius. Kareivių 
stovyklose (camps) praei
tam kare kareiviai mokėjo tais ir gėlėmis, kurios puo- 
už kiekvieną programą. Da
bar mato įvairias progra
mas dykai. Pavyzdžiui vie-1 
ną ketvirtadienio vakarą še-» 
ši ristikai, su Karoliu Požė-

I

la. ir šių žodžių rašytoju, 
nuvažiavo į Camp Grant, 
davė sporto programą. Da-< 

j lyviai pašventė savo laiką 
kareivių labute negaudami-, 
jokio atlyginimo. Kareivių 
viršininkas, kuris mus kvie
tė, po programos pavaišino 
gera vakariene. Vakarienė 
buvo pagaminta japono, ku
ris tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj ir yra virėjas

■ i 
,nas gimęs ir augęs Califor- Į
i

I

žurnalų, 
pataisy- ri
biliardo

Gali

Ar galinta atauginti 
plaukus

Hopi indėnų genties dak
tarai sako, jog plikiai esą 
galima išgydyti.

Indėnų genties gydytojai 
tvirtina, kad plaunant gal
vą su Yucca šaknų arbata 
ir tepant anties taukais 
plaukai atauga.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Prekybos atžvilgiu taip pat 
mažesnės reikšmės miestas 
ir uostas.

I

j

še mano kambarį per visas 
gulėjimo dienas.

Dėkui kun. J. Prunskiui 
ir kun. A. Kazlauskui, ku
rie, nors Užimti įvairiais rei
kalais, nepamiršo ir ligonę 
aplankyti. .

' Esu labai dėkinga dr. N. 
Ashmeąckas už sėkmingą o- 
peraciją. Ji yra lietuvaitė, 
dar jauna, bet pagarsėjus 
kaipo gera gydytoja ir chi 
r.urgė. Jos brolis irgi yra, 
gydytojas, dabar kapitonas! 
U. S. Army. Taip pat ir jos 
vyras garsus gydytojas, da
bar majoras U. S. Army.

Dar kartą dėkoju visiems,

Miesto gatvės siauros, ša-! 
lygatviai žemučiai, krautu- J < 
vės mažos.

Seniau Trapani buvo va
dinamas Drepanum.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MVZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKI? PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDL'OTL

TŪBOS. CLA.R.INETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su "cases” — $35.00. $37.50.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuot! 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOIJNAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$8.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00, 
$125.00 Ir U50.C0. BASO TTŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.50. $3.00, $5.00. $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentu. BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50. 
$35.00 ir $50.00. PĖDAIS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir “reed” instrumentams 1 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR ] 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarine- 
-tams, Triūboms, Saiaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Gintarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

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

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

J

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų nastatvtas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

V.*

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SI

I

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

Viktorija Tūbeiiene J

nia valstijoj. Iš kalbos nega- j kurie nepamiršo mane sun- j.

ITIAPGIJTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago, Ilk
Telefonas — GROvehill 2242

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meni>kį, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Saukose!

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

EVANAUSKAS
Pbonea YABDS 1138-38

MAŽEIKA
8319 LITUANICA A VĖL

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Tel. PULLMAN 1210
-

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VEST 23rd PLACE Phone CANAL 251fi
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TKEET

Telephone YARDS 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STKEE1 Phone YARDS 0781

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAJA1UKN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3571

Įima suprasti, kad butų ja- • kioj lankyti ir linkė-
ponas. į jimais sudaryti gerą nuo-

. . . taiką, kad greičiau pasveik-
Pne progos noriu pnmin-' ’r ciau.

ti, kad American Legion 
postai visur kalba ir ren- 

,gias prie to, kad kada karas 
užsibaigs jie bus prisirengę 
priimti į savo organizaciją 
visus kareivius, sugrįžusius 
iš karo. Jie turės progos 
tapti American Legion na
riais tokiomis pat teisėmis, 
kaip ir praeito karo vetera
nai. —J. Jakubauskas

I
|

Trapani miestas
Sicilijos miestas Trapani 

turi apie 57,000 gyventojų. 
Trapani mitstas užima siau
ro pusiausalio žemės plotą.
• Trapani miestas neturi 
gražių paminklų, išskyrus 
gryno baroko pavyzdžius.

PER3ONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distributors 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 Lithuanįąn Chamber of Commerce
f

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
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.

N AKIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.
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Seniaus juokės iš tikinčiojo mokslo 
vyro, o dabar jam reiškia pagarbą
BUVĘS SOCIALISTAS, KURIS SENIAU JUOKĖS IŠ TI
KINČIOJO J DIEVĄ ŽYMAUS PROFESORIAUS, DABAR 
RŪPINASI, KAD TAS ŽYMUS MOKSLO VYRAS BŪTŲ 
PASKELBTAS ŠVENTUOJU.

Jis grįžęs iš Berlyno sėk
mingai dėstė romėnų teisę 
Paduvos, Messina ir Mode- 
na universitetuose. 1894 me-

Karo belaisviai

iš

CHICAGOS GRŪDŲ ELEVAT OR1AUS GAISRE 3 SUŽEISTI

dviem metams į Berlyną stu
dijuoti romėnų teisę. Studi
joms lėšas davė italų val
džia.

Ferrini galvojo z stoti į 
vienuolyną ar priimti kuni
gystę, bet pagaliau nutarė,

. Agosto Gemelli, išdidus 
jaunas socialistas, agnosti
kas ir materialistas, naudo
jos proga pasiklausyti Pa
duvos universitete, Italijoj, 
paskaitų žymaus mokslinin
ko Contardo Ferrini, kad
galėtų pasijuokti iš univer- jog jo vieta yra mokyklos 
siteto profesoriaus, kuris kėdė.
'dvidešimtojo amžiaus prieš
aušryje dar tiki į Dievą.

. Šiandien Agosto Gemelli 
yra šaunus konvertitas (grį
žęs į katalikų Bažnyčią) ku- tais jis grįžo atgal į Padu- 
nigas ir Milane katalikų vą ir čia universitete pali- 
ųniversiteto rektorius. A- ko iki mirties. 1902 metų, 
gosto Gemelli, kuris jauno- Ferrini iki savo mirties 
Se dienose juokės iš tikin- parašė daugiau kaip 200 vei- 
čiojo profesoriaus Ferrini’s, kalų — straipsnių mokslo 
šiandien Gemelli prašo, kad žurnalams ir didelius tomus 
Ferrini būtų paskelbtas knygų, kurios reikalavo di- 
šventuoju, jis veda jo beati- delio tyrinėjimo ir kropš- 
fikacijos bylą, kuri pradėta taus darbo, 
svarstyti Vatikane.

Ferrini prieš savo mirtį FERRINI BUA O PAVYZ- 
įgijo pasaulinį vardą kaipo DINGO GYVENIMO 
’ęlidžiausias autoritetas ro- VYRAS 
menų teisėje.

Po ekspliozijos kilo gaisras Noris Grain Company’s Midwest elevatoriuje. Skrendan
čios gaisro liekanos sutriuškino netoli preki nio traukinio vagonus ir automobilius. Trys 
buvo sužeisti ir kaimynystėj gyventojai turėjo bėgti iš namų.

v •

GARSAUS VARDO 
VYRAS

Jis kilo ne tik į mokslo 
viršūnes, bet taip pat augo 
šventume. Popiežius Pijus 
XI, kuris gerai pažino jį,

\ Ferrini nebuvo nei vienuo- vieną kartą pasakė apie 
lis, nei kunigas. Jis gyveno Contardo. Ferrini: “Beveik 
pasaulyje, kur liberalizmas man atrodo stebuklas — jo 
ir materializmas (bedievis-1 tikėjimas, jo krikščioniškas 

daugiausia buvo nu- gyvenimas jo pozicijoje įr
universiteto mūsų laikais”.

Ferrini pavyzdys rodo,

Washington, D. C. — Na- 
vy departamentas liepos 30 
ditną paskelbė 393 Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
vyno asmenis, kurie yra ja
ponų nelaisvėje. Septyni vy
rai yra japonų nelaisvėje 
Chicago area.

4 milijonai pensijų 
rugpjūčio mėnesį

The Ulinois Pūblic Aid 
Commission ptreįtą penkta
dienį paskyrė $6,888,396 
įvairiose formose pagalbą 
Illinois valstybėje laike rug- 
piūčio mėnesio, šis kiekis, 
nesakitant administravimo 
išlaidų, bus išdalinta 281,- 
533 asmenims.

Didžiausias paskyrimas 
buvo $4,246,732, dėl senyvo 
amžiaus asmenų pensijų.

Atsakomybėn
Chicago, III. — 

penktadienį 12 vyrų ir viena
Pereitą

šaulyje profesorius FerriniI čioniską gyvenimą, nors ap- moteris patraukta atsako-
F croraona mnlraln af’Cri IT* -____ i_______________ t____ j_____ • _įgijo garsaus mokslo vyro linkui atsiranda ir netikiu- j mybėn už hankrutevimą 

vardą, jis gyveno giliu tikė
jimu ir į akis metės jo gy
venimo skaistumas.
> Contardo Ferrini gimė Mi- 

I lane 1859 metais, balandžio 
I 3 dieną. Jis mokinos rinkti- 
l nėse mokyklose, šešių me

tų būdamas, Ferrini buvo 
nusiųstas į Boselli institutą, 
kur buvo mokykla “geresnių 
šeimų” vaikams. Iš čia jis 
nuvyko į Liceo Beccoria, 
kur gavo geriausius mokslo 
pažymėjimus. Jis skaitė 
hebrajų kalba, tai buvo Fer
rini geriausias laiko pralei- 

Jdimas. Kada Ferrini gavo 
teisių daktaro laipsnį Pad

uvos universitete, jis nuvyko

čiųjų į Dievą žmonių.
Ferrini pavyzdys tepamo- 

ko mus labiau branginti sa
vo tikėjimą ir vesti uolesnį 
krikščionišką gyvenimą.

Žaibas užmušė vaiki
Washington Ind. — Pe

reito ketvirtadienio vakare 
žaibas užmušė vaiką. Vai
kas buvo užmuštas netoli 
Loogootee. '

Gaozlinas
Washington, D. C., 

ti 20 bilijonų galonų gazoli
no buvo suvartota 1942 me
tais.

Ar-

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

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, TAilr. 
podėlius. Auksinius ir Deimn. 
tinius žiedus, Rašoma^ Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MlAUSIASl 
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.

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 visų sa' 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą' vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

~ ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKATHS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Keistą dalyką pasitaiko...
Keistų dalykų ant šio į 

margo svieto pasitaiko. Pe
reitą penktadienį teisme da
linai viena keistenybė buvo 
išaiškinta.

Pereitą sekmadienį po pie
tų buvo areštuotas Edgar 
Morgan, 70 metų amžiaus, 
bankierius, kuris gyveno 
Hyde Park viešbutyje. Jis 
buvo areštuotas prie 53-čios 
ir ežero. Minimą vyrą ap
skundė dvi jaunos moterys, 
kurios pareiškė, kad jis per
daug laisvai elgės saulės 
atokaitoje.

JL ‘ • -

Morgan buvo nugabentas 
į Hyde Park stotį, kur pasi
rodė vyras ir jis gavo $60 iš 
Morgan, $50 bond ir $10 mo
kesčio. Bond užstatytojas 

' buvo J. H. Coleman ir jis pa
sakė Morganui, kad viskas 
bus sutvarkyta.

Pereitą pirmadienį byla 
buvo pas teisėją Edelman. 
Vietoje Morgan teisme pasi
rodė 25 metų amžiaus neg
ras, kuris pasakė, jog jo 
vardas yra Edgar Morgan 
ir kad jis tarnaująs Hyde 
Park 'viešbutyje. Kada bu
vo pradėta nagrinėti byla, 
negras pabėgo iš teismo. 

k Tikrasis Morgan teisme 
buvo pereitą penktadienį, 
bet ne pirmadienį. Morgan 
prišipažino, kad jis siūlė $5 
policininkui Ketelhut, kad 
užmirštų visą šį dalyką, bet 
policininkas atmetė. Polici
ninkas prisipažino, kad jis 
žinojo apie pirmadienio špo
sus.

Policininkas Ketelhut dvi
dešimt puslapių pareiškime 
apkaltino Coleman, bands- 
man, kad jis vartojęs pini
gus papirkimui.

Teisėjas pareiškė, jog jis 
šį dalyką išaiškins iki galui.

Pardavimo taksos 
gegužės mėnesį 
pasiekė $7,225,000

Springfield, UI. — Valsty
bės mokesčių ir finansų de
partamentas liepos 30 dieną 
pareiškė, jog pardavimo tak
sų gegužės mėnesį surinkta 
$7,226,685, iš retail sales at
ėjo $6,122,555. Cook kaun- 
tėje taksų gauta $4,283,810, 
o visose kitose kauntėse 
gauta $2,942,874.

Kovos prieš nedoras 
filmas

% 
TA H "D K D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rfiŠ| LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vHkų, skiepų Ir lietų. 
PASITARKITE SU MCgŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų, ' > *'■

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
- TEIKIAMAS DYKAI 4 J 
feTANLEY LITWINA£

General Manager. ■ »

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. __ . __ _ _ * _,
valandos: sdrfi&SStab'luo » MB. ’ rjfco «!

Kttomia dienomis — nuo 7 valiAdos ryto iki 8:10 veJandoe popiet

X Liet. R. K. Susivieny- 
rno Amerikoje kuopų (Chi
cago j) valdybos ir veikėjai 
šį vakarą renkasi į Aušros 
Vartų parapijos salę svar
biam posėdžiui. Be kitko, 
bus svarstoma ir atstovo 
siuntimas į būsimą Ameri
kos Lietuvių Konferenciją.

X Rože Mazeliauskienė, 
žymi Chicago sąjungiečių 
veikėja ir 49 kuopos pirmi
ninkė, Moterų Sąjungos Chi
cago apskrities išrinkta at
stove į Amerikos Lietuvių 

. Konferenciją.
X Ona Skodienė iš Mel- 

rose Parko, vakar užmokė
jo už 4 knygutes $500.00 
laimėjimui, kuris įvyks per 
Labor Day pikniką, rūgs. 6 
d., Vytauto parke.

X Elena Benevičiene, 6153 
S. Washtenaw Avė., jau ke
linta savaitė, kaip guli ligo
ninėj. Ji buvo veikli mote
ris Marąuette Parke, pri
klauso prie daugelio draugi
ją.

X Petras Varakulis, dnr. 
“Draugo” agentas Dievo 
Apvaizdos parapijoj ir ve
teranas Lietuvos Vyčių or
ganizacijos, šiomis dienomis 
atostogauja.

. z

X Ignui Verbylai per A- 
merikos Raud. Kryžių iš 
Vilniaus atėjo laiškas nuo 

___ Onos Vyšniauskaitės. Adre- 
Nuvargę kareiviai sas paduotas 2342 West 23 

Place, bet jo ten nesuranda. 
Laiškui atsiimti, I. Verbyla 
prašomas kreiptis į Ameri- 
can Red Cross, 616 S. Mi- 
chigan Avė., 4 aukšte, į 
“Foreign Inąuiry”.

X Ed. Uzemack (Uzemec- 
kis), Chicago Times repor
teris, rugp. 
kariuomenę, 
joj jis per 
ėjo įvairias 
taruoju laiku vedė kareiyių 
skyrių. Visuomet buvo nuo
širdus lietuvis ir nemažai 
pasidarbavęs lietuviams. Y- 
ra vedęs brightonparkietę 
Platkiūtę, kuri, jam išvy
kus, apsigyvens pas tėvus.

Iškelta byla $50,000 
sumoje dėl sužeidimo
Pereitą ketvirtadienį Lynn 

Carroll, 24 metų amžiaus, 
iš Fairview, Okla, brake- 
man, iškėlė prieš Atchison, 
Topeka ir Santa Fe geležin
kelį bylą sumoje. $50,000. Jis 
sako, kad balandžio 22 die
ną buvo sužeistas, kai iššo
ko iš nuriedėjusio locomoty- 
vo, netoli Cambridge, Okla.—
Nelaisvėje tapo 
kataliku

Honolulu. — Ensign Geo
rge H. Henshaw, kuris bu
vo Wake Island žlugime pa
imtas nelaisvėn, praneša 
laiške savo tėvams, kad ne
laisvėje bgeyvendamas per
ėjo į katalikų tikėjimą. Jis 
norėjo tapti kataliku prieš 
Wake Island pasidavimą, bet 
tik nelaisvėje buvo vieno 
australiečio kunigo atvestas 
į katalikų tikėjimą ir pa
krikštytas.

Šiame mieste

l

Kulkos zvimbia apie 
susis, kapelionas 
laiko pamaldas

Pacifike, Munda apylinkė
je- — _
meldėsi. Japonų sniperiai 
šaudė į juos. Kapelionas nie
ko nepaisydamas laikė gedu
lingas pamaldas už žuvusio 
kareivio sielą. Kareivis žu
vo, kada jo dalinys puolė 
priešo kulkosvaižių paimti. 
Tai parodo nepaprastą kata
likų kapelionų pasiaukoji
mą.

• v

Toledo.
pasiūlytas planas sudaryti 
komisiją kovai prieš nedo
rus krutamuosius paveiks
lus. Komisija bus atsako- 
minga Tautiniam Padorumo 
Legijonui (National Legion 
of Decency). ši katalikiška 
organizacija jau daug' metų 
kovoja prieš nedoras filmas. 
Jos pastangomis jau daug 
šioje srityje nuveikta.

Banke dirbo 25 metus, 
dabar kunigas

Londonas. — Michael Ly- 
man 25 metus dirbo banke. 
Neseniai jis buvo vyskupo 
Myers įšventintas kunigu. 
Pirinasias šv. Mišias atna
šavo Šv. Panelės bažnyčioje, 
Fulham, kur nuo pat jau
nystės dienų buvo veiklus 
parapijietis.

I -

Katalikai darbuojasi
New Yorkas. — Visose 

New Yorko arkivyskupijos 
parapinėse mokyklose buvo 
vedama karo bonų ir ženk
lelių pardavimo vajus. Nuo 
rugsėjo 1942 iki balandžio 
1943 viso buvo parduota 
$2,019,070.21 vertės karo 
bonų ir ženklelių. Aišku, kad 
katalikai stropiai dirba dėl 
teisingos pergalės.

Mayoro prašymas
Youngstown. — Majoras 

William B. Spagnola išleido 
aplinkrašti, kuriame krei
piasi į miestiečius -prašyda
mas, kad jie bendradarbiau
tų su nauju vyskupu, James 
A. McFadden. Youngstown 
neseniai buvo įsteigta 
ja vyskupija.

nau-

Remkite visomis jėgomis 
Jungt. Amerikos Valstybių

TEL. VICTORY 1272 t Varū pastangas.—-

£ Skelbkitės “Drauge”.

5 d. išvyksta į 
Times redakci- 
septynis metus 
pareigas. Pas-

X Uršulė Gudienė, žmona 
-žinomo laikraštininko P. Gu 
do, dvi savaites praleidus 
atostogose grįžo gerokai pa
silsėjus. Ji daug veikia švie
timo ir kultūrinėse organi
zacijose. U. Gudienė yra pa
rašius keletą komedijų iš 
Amerikos lietuvių gyveni
mo. Be to, seniau yra ne
mažai rašius ir satirinių ei
lėraščių.

vanduo
Sakoma, jog jūrų vanduo 

esąs - geresnis plovimui fil
mų, negu gėlus. Tvirtina- 
n14, jog jūrų sūrūs vanduo 
daug greičiau pašalina - že- 
liatiną ir pačią filmą pada
ro pastovesnę.

4- —*

X Dabar yra atostogų 
laikas. Vieni yra išvykę a- 
tostogų, kiti vyksta, treti 
ruošias vykti. Kiekvienas — 
vieni mažiau^ kiti, daugiau 
— turi draugų, kurie norė
tų žinoti, kur tas ar tas pra
leidžia atostogas ir semiasi 
energijos. Dėlto prašome a- 
tostogaujančių atviruku 'pra 
nešti redakcijai, kad galė
tumėm paskelbti dienrašty-
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