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U.S. kanuoles šaudo i Messina!
Lakūnai nušovė 48 japonu lėktuvus j

Nuolat puola japonus pietų Pacifike
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, 

Gen. MacArthuro šios dienos komunikatas 
ninku lėktuvai nušovė dar 48 japonų lėktuvus orinėse ko
vose virš Naujos Gvinėjos ir Salamaua. Didesnės šios 
kovos įvyko virš Velia Lavella salos, ir Eunin-Faisi apy
linkėj. Du Amerikos lėktu
vai dingo. Mažieji Amerikos 
lėktuvai užtiko priešo skvad 
roną grįžtantį į Kahili aero
dromą. Septynis jų nušovė, 
ir apšaudė ant žemės sto
vinčius lėktuvus.

Arčiau Bairoko.
Amerikiečiai New Geor- 

gia saloj iš šiaurės ir iš 
pietų stumiasi Zieta kai-' bomberiai 
man, 414 mylias nuo Bairo
ko uosto, paskutinės japonų 
tvirtovės toje saloje.

Pietvakarų Paciflko 
mandos lėktuvai susirėmė 
su 37 japonų lėktuvais virš 
Watfut upės slėnio. Jie nu
šovė 14 priešo lėktuvų ir 
prarado tris savo.

Didieji bomberiai, nežiū-

ru.gp. 16. — 
sako sąjįmgi-

rėdami prasto oro, numetė
99 tonus bombų ant japonų 
gynimosi linijų aplink Ko- 
miatum, veikiausiai ant tų 
pozicijų, iš kur japonai pa
stoja kelią sąjungininkų ka
reiviams žygiuojantiems į 

I Salamaua.
Prie Naujos Britanijos ir 

Naujos Gvinėjos krantų 
sunaikino arba

apgadino 19 japonų reikme
nų iškėlimo laivų, o kitus 
apšaudė.

Vienas japonų lėktuvas 
atakavo amerikiečių pozici
ją Woodlark saloje, ir trys 
priešo lėktuvai padarė ne
vykusią ataką ant sąjungi
ninkų pozicijų arti Wau, 
Naujoj Gvinėjoj.

Į . į ko-

13-JI DIENA — NELAIMINGA ROMAI
J -A?
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įttorio geležinkelio mazgas, kurį rugpiūčio 13 d. sąjungininkų lėktuvai bom

bardavo. Atvaizde galima įžiūrėti net vienas traukinių išmestas į padanges. Tuo pačiu 
metu daug bombų išmesta ir ant gretimo aerodromo. (Signal Corps Radio Telephoto)

Prezidentas važiuos 
Guebec konferencijai

WASHINGTON, rugp. 16. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien grįžo iš Hyde 
Park, kur jis per tris dienas 
konferavo su Premjeru 
Churchill.

Nieko apie būsimą 
ferenciją nepranešta, 
to, kad Prezidentas
savaitę” vyksiąs į konferen
ciją Quebece.

kon- 
apart 
“šią

Anglai juokiasi iš 

naciu "laimėjimu"
LONDONAS, rugp. 16.— 

Londonas šiandien juokiasi) 
iš vokiečių propagandos, 
kuria jie sakosi atakuodami 
sąjungininkų konvojų į ry
tus nuo Gibraltaro penkta
dienio nakty, nuskandinę 
daug laivų. Čia turimos ži
nios sako nė vienas to kon
vojaus laivas nenukentėjo 
nuo nacių atakų.

Nuo spalių 1 mažiau 
popieros laikraščiams

WASHINGTON, rugp. 16. 
—Dėl mažėjančios medžia
gos ir popieros iš Kanados, 
Karo Produkcijos taryba 
šiandien pareiškė, kad laik
raščiai nuo spalių 1 d. gaus 
nuo 5 iki 7% mažiau laik
raštinės popieros, negu gaair 
davo iki šiol.

Matomai Goebbelso pro
pagandos ministerija sugal
vojo šį “laimėjimą,” kad 
kaip norint išlyginus šių' 
dienų pralaimėjimus visuo
se frontuose. i

v •

ir italų karinome-

žygiuodami rytiniu 
pakraščiu randasi 

15 mylių nuo Mes- 
Amerikos kariuo-

pilsi-

RUSAI ARTINASI
PRIE BRYANSKO

MASKVA, rugp. 16. —
Pasitraukianti vokiečiai iš
sprogdina visus įrengimus
Kharkovo mieste, gatvę po anglų lėktuvai tuo pat metu bombavo Berlyną. Britų

Atakavo Milaną, Berlyną, Prancūziją
Puolė aerodromus Prancūzijoje
LONDONAS, rugp. 16. — Anglijos bomberiai vakar 

naktį trečią kartą per keturias dienas atakavo Milaną.

t

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
■

IŠ QUEBEC. — Churchill 
užsigina sakęs, kad karas 
iki Kalėdų bus baigtas.

IŠ PRANCŪZIJOS. — Vi- 
chy radio pranešimu, sąjun
gininkų lėktuvai šį rytą per 
30 minučių bombavo Pary- 
zių.

IŠ MASKVOS. — Rusai 
tik 15 mylių nuo Bryansko. 
Vokiečiai pradėjo naujas 
kontratakas.

IŠ LONDONO. — Sąjun
gininkų lakūnai nušovė 38 
vokiečių lėktuvus ir prara
do 12 lėktuvų atakose ant 
nacių pozicijų Europoje.

IŠ SICILIJOS. — Sakoma 
amerikiečiai iš Šiaurės į- 
žengs Messinon pirmiau ne
gu britai.

SABOTAŽUOJA NACIŲ 

JAVŲ LAUKUS
ISTANBUL, rugp. 16. — 

Šaukdami “nei vieno grūdo 
naciams,” jugoslavai parti
zanai veda intensyvią kam
paniją sabotažuoti ūkio lau
kus ir susisiekimus Serbi
joj, Montenegro ir kitose 
Bosnijos ir Albanijos daly
se.

bo miestą, ir varydamasi 
šiaurėn užėmė dar Kaggi ir 
Castiglione miestus.

Vokiečiams bėgant iš Si
cilijos, tikimasi, kad italų 
opozicija visiškai subyrės ir 
sąjungininkai labai greitu 
laiku užims visą salą.

Ar sąjungininkai suims 
ištisas vokiečių divizijas ar 
pasiseks naciams pabėgti 
Italijon, tik ateitis parodys, 
tačiau sąjungininkų lėktu
vai ir laivai neperstojančiai 
atakuoja pasitraukianč i u s 
kareivius.

Bėganti naciai nerodo di
delio pasipriešinimo. Ta
čiau, jie išsprogdina kelius 
ir. prisėja daug minų, kad 
kaip norint sutrukdžius są
jungininkų žygiavimui.

• v

Spaudžia priešą iš dviejų pusių
Naciai skuba laivais persikelti Italijon
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 16. 

—Amerikos ir Anglijos kariuomenės pasiekė taip arti 
Messina miesto Sicilijoj, kad dabar jos savo artilerija jau 
apšaudo tą evakuacijos ruoštą. Artilerijos apšaudymas 
sekė didelius šių dienų są
jungininkų laimėjimus prieš 
vokiečių 
nes.

Britai 
Sicilijos 
tik apie 
sinos, o
menė randasi apie 14 mylių 
nuo to miesto .iš šiaurės. 
Abi kariuomenės smarkiai 
varosi Messinon. Vokiečiai 
šiuo laiku desperatiškai sku 
ba laiveliais persikelti iš 
Sicilijos Italijon.

Skubiai bėga.
Nacių tvarkingas

traukimas į Messina virto į 
skubų bėgimą nuo sąjungi
ninkų kareivių.

Britų kariuomenė užėmė 
Taormina, buvusį ašies šta-

[„ 
Švedai sako naciai 
perkels savo sostinę

LONDONAS, rugp. 16.— 
Daily Express koresponden
tas Stokholme praneša apie 
Švedijoj esančių diplomatų 
manymą, kad už kelių dienų 
bus jiems pranešta apie na
cių sostinės perkėlimą iš 
Berlyno į Munichą arba 
Vienną. Anot to pranešimo, 
Hitlerio laikraštis ruošia 
žmones tam žygiui, rašyda
mas, kad karo metu tai esąs 
priimtas dalykas.

LONDONAS, rugp. 16.— 
Čia nemanoma, kad sąjun
gininkų vadams bus duotos 
naujos instrukcijos iš prie
žasties Italijos Premjero 
Badoglio prašymo Romos 
bombavimo reikalu.

gatvės, ir bėga iš to miesto aviacijos ministerija prane- 
per siaurą koridorių, kuris šė, kad vakar nakties skri- 
jiems dar lieka.

Atmušus nacių kontrata
kas, rusų kariuomenė užėmė 
dar kelis miestelius aplink 
Kharkovą. Rusai netikėtai 
staiga persikėlė per šiauri
nę Donets upę, ir užėmė 
tris miestus tos upės vaka
rinėj pusėj, matomai vary- 
damosi Krasnogradan, ku
ris yra svarbus centras į 
pietus nuo Kharkovo.

Iš visų davinių išrodo, 
kad labai greitu laiku rusai 
užims visą Kharkovą.

Arčiau Bryansko,
Sovietų pranešimu, rusai 

užėmė Karachev, netoli nuo 
Bryansko, po trijų dienų 
puolimo. Karachevas yra 
strateginiai svarbus susisie
kimo centras.

Rusų kariuomenė 70 my
lių frontu žygiuoja Bryans-. 
ko link. Jų linijos galai va
rosi greičiau, kad apsupti 
Bryanską.

Trečioji sovietų ofensyva 
prie Smolensko nuolat pro
gresuoja, ir jau pasiekė Ros 
lavl, maždaug vidury kelio 
tarp Bryansko ir Smolens
ko.

Britų radio pranešimu, 
rusai iš Karachevo dabar 
jau tik 19 mylių nuo Bryan-, 
sko.

t -------------------------------------------------

dimuose dingo 10 bomberių 
ir du mažieji lėktuvai.

Keturmotoriniai anglų 
bomberiai numetė bombas 
ant teberūkstančio Milano 
miesto. Visi raportai iš ne
utralių šaltinių sako Mila
no miestas tik griuvėsiai.

Ugoj kelionėj virš Pran- 
Berlyną, 
kelią di- 
buvo su- 

kuomet

cūzijos, pakeliui į 
bomberiams švietė 
dieji gaisrai, kurie 
kelti vakar naktį,
Amerikos “skrend a n č i o s 
tvirtovės” numetė didelius 
kiekius bombų ant Prancū
zijos pakraščio taikinių.

MILANO GYVENTOJAI 
REIKALAUJA TAIKOS

CHIA S S O, šveicarijos- 
Italijos pasieny, rugp. 16.— 
Milano darbininkai anksti 
šį rytą maršavo per Milano 
griuvėsius ir reikalavo Ita
lijos pasitraukimo iš karo. 
Pranešimai sako ta demons
tracija prasidėjusi maždaug 
5 valandos po bombavimo.

Maršuotojai žengė per 
griuvėsius, nežiūrėdami, kad 
tombuotos vietos yra 
tos ginkluotų sargų, 
kavo reikalavimus 
karą ir užmetimus

Į

Į

jos įvėlimą karan.
Žiniomis iš Italijos, Mi- 

I lano katedros du bokštai 
numetė 1 įkritę, ir karaliaus palocius

De Gaude atstovas 

pasiekė Aldžyrą
ALDŽYRAS, rugp. 16. — 

Čionai atvyko Roger Ga
rmau, buvęs Kovojančios 
Prancūzijos atstovas Mas
kvoje, dabar Prancūzijos 
Tautinio Išlaisvinimo komi
teto delegatas. Manoma jis 
tam komitetui suteiks ra
portą apie sovietų atsineši- 
mą naujo Prancūzijos rėži-

apsup 
ir su
baigti 
tiems,

Amerikiečių bomberius a- kurie atsakomingi už Itali- 
kompanavo tiek mažųjų lėk
tuvų, kad vokiečių lėktuvai 
nė nebandė su jais susikibti. 
Tad amerikiečiai
bombas ant Abbeville be jo-j apgadintas, o gatvėse griu- 
kfc> kliudymo iš priešo lėk- vėsių krūvos siekia nuo 15 
tuvų.

Prie Flushing aerodromo gesiai 
Olandijoj, ir aerodromų 
Podx - Noid, Amien s- Glisy, 
Vitiy-en-Artois, LiDe-Van- 
deville ir Merville, Prancū-i 
zijoj, amerikiečių lėktuvams 
buvo tik mažas pasiprieši
nimas iš nacių aviacijos.

Vokiečiai atakavo tris 
Anglijos miestus

LONDONAS, rugp. 16 — 
Vokiečių lėktuvai anksti šį 
rytą atakavo bent tris mie
stus pietinėj Anglijoj. '— 
buvo didžiausias toks nacių, 
puolimas per keletą mėne
sių. I

Pranešimas sako atakos 
buvo trumpos, bet mtensy- į 
vios. 
nės patrankos nušovusios 
nacių bomberius.

____

Manoma, kad greitu laiku 
bus sulauktas Prezidento 
Roosevelto ir Premjero 
Churchillo nutarimas Ba
doglio pareiškimo reikalu, 
kadangi tik tie sąjunginin
kų vadai, kurie dabar randa 
si šiaurės Afrikoj tegali iš- 

I aiškinti to pareiškimo priė
mimo ar atmetimo reikalą.

Duodama suprasti, kad 
Vatikanas formaliai perda- 
vęs Badoglio pareiškimą 
Londonui ir Washingtonui. 
Taipgi manoma, kad šis rei
kalas bus svarstomas pasi
tarime Quebece.

Sakoma priešlėktuvi-
5

- •

Prezidentas tariasi su 
savo kabinetu

IŠ OSLO.—Vokiečiai bijo 
sąjungininkų invazijos Nor
vegijoj. Jie nušovė policijos 
viršininką už tai, kad jis at
sisakęs jų klausyti.

iki 30 pėdų aukščio. Ugnia- 
nebegali suvaldyti 

gaisrų, kuriuos bombos su
kėlė.

Atvykę keleiviai sako a- 
šies kariuomenės patroliuo- 
ja Milano gatvėse, norėda
mos kaip norint užbaigti 
žmonių sumišimą. Sakoma 
tūkstančiai Milano gyvento
jų visais keliais bėga iš Mi
lano.

320,000 sąjungininkų į 
belaisviai Japonijoj

LONDONAS, r-jgp. 16.—
Autoritetingi siu o k s n i a i —Londono radio praneši- 
šiandien spėjo, kad japonai mu. dar vienas dalinys Ame 
laiko suvirš 320,000 belais- rikos ir Kanados kareivių 
vių sąjungininkų kareivių, pasiekė Angliją.

Daugiau kariu Anglijon

Nuskandino japonu 
transporto laiva

NEW DELHI, rugp. 16.— 
Dešimtos JAV aviacijos ko
mandos bomberiai numetė 
dvi bombas tiesiai ant ja
ponų transporto laivo prie 
Rangoon. Tos bombos sukė
lė gaisras ir sprogimus. Lėk 
tuvai dar jį apšaudė, ir pa
liko beskęstantį.

Kituose Burmos frontuo
se anglų lėktuvai bombavo 
Akyab miestelį, kur numetė 
bombas ant elektros jėgos 
stoties.

WASHINGTON, rugp. 16. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien sušaukė savo kabi
neto narius, matomai perbė
gimui karo reikalų pirm ne
gu jis išvažiuos Quebecan, 
galutinam pasitarimui su 
Anglijos Premjeru Churchil 
lu.

Manoma jų pasitarimo 
svarbiausiu punktu bus an
tro fronto atidarymo reika
las, kurį Rusija šiomis die- 

I nomis iš naujo pradėjo rei
kalauti.

i
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Grąžinkit Lsbor Day pikniko bilietus! I

Daugiau tikietų - daugiau progų 
laimėti!

“DRAUGO” DARBI
NINKAI NELAIMI

VISI TIKIETAI LAIMI
tie

Šiais metais per Labo; 
Day šventę bus didelis da
lykas Vytauto parKe: įvyks 
dienraščio “Draugo” meti
nis piknikas.

Šis piknikas bus ypatin
gas tuo, kad kas nors už 
vieną dešimtuką laimės vie
ną iš šešių U. S. War Bonų. 
Pirma dovana $250.00 bo- 
nas, antra — $100.00 bo- 
nas, trečia ir ketvirta — po 
$50.00 bonai, o paskutinės 
dvi — po $25.00 bonai.

Buvo užklausimas, ar 
tikietai, kurie yra ekstra 
knygutėje taip pac laimi?

Taip, visi tikietai laimi. 
Knygutėje yra 22 tikietai, 
o reikia sugrąžinti tik $2.00 
už knygutę. Kiti du dešim
tukai yra už pasidarbavimą 
arba pašto ženklelius.

Pirkite tikietus ir bn- 
kiekvienam daugiau progų 
laimėti dideles dovanas.
“DRAUGO ’ DARBI
NINKAI NELAIMI

—-- ---- ' - . =
DVIGUBAS SUPUOLIMAS: TOM PAČIOM PAVARDĖM 

TĖVAM$ GIMĖ DVYNUKAI Iš Kunigą Vienybes 
seimo

A. L. K. Vienybės seimas 
rugpiūčio 11 d. prasidėjo 
Mišiomis Aušros Vartų par. 
bažnyčioje. Jas atlaikė cen
tro pirm. kun. J. A. Kara
lius. Per Mišias giedojo gru
pė vargonininkų, muz. Al. 
Aleksio vadovybėje.

Seimo posėdžiai įvyko 
New Yorker viešbutyje. Sei
mą atidarė pirm. kun. J. A. 
Karalius.

Susilaukta daug sveikini- < 
mų. Prezidiumą sudarė pir- 
min. kun. Norbertas Pakal
nis, vice pirm. kun. Al. Jur
gutis, sekr. kun. K. Paulo- 
nis ir kun. St. Raila. Rezo
liucijų komisijoj kun. Pr. 
Juras, kun. Baltusevičius ir

s

GRĄŽINKITE LASOR 
DAY TIKIETUS

Labai svarbu, kad kiek
vienas skaitytojas, kiek ga
lima greičiau, sugrąžintų lai 
mėjimo tikietėiius ir kad 
nelauktų paskutinės dienos, 
nes piknike, paprastai, būna 
daug grąžintojų ir kartais 
sunku prieiti prie langelio. 
Piknike reik linksmintis ir 
svečiuotis, nes susirenka lie
tuviai iš visų Chicagos apy
linkių.

“Draugo” piknikai yra 
metinės šventės, per kurias 
susirenka lietuviai ir iš to
liau. šiais metais piknikas 
turės būti net didesnė šve- 
tė, nes praeitais metais lie
tus lijo ir daugelis nedaly
vavo.

Kaip praeitais metais, 
taip ir šiais metais “Drau
go” darbininkai ir jų šeimų 
nariai negali laimėti nei vie
no bono. Jiems yra atimta 
proga.

“Draugo” administracija 
nori, kad kiekvienas skaity
tojas būtų pilnai patenkin
tas ir kad • drąsiai stotų 
mums į pagalbą.

Gerbiami skaitytojai, ruoš 
kitės būti piknike ir pirki
te kiek galima daugiau ti- 
kietukų, kad turėtumėt dau
giau progų laimėti nors vie
ną iš 6 U. S. War Bonds, 
kurių vertė siekia net $500.

XXX

Dvi poros Mikesell dvynukų gimė beveik tuo pačiu lai
ku ir toje pačioje ligoninėje Washington, D. C. Dvynukų kun. dr. J. Vaškas, 
tėvai yra negiminės ir jie nesimatė iki atvyko iš Dayton, 
Ohio. Čia matome dvi poras dvynukų, kurie turi tas pa
čias pavardes, tų dviejų porų dvynukų tėvai nė kartą ne
buvo prieš tai susitikę.

Numato Londone
Tautu koncertą

(LKFSB) Londone palai
komi nuoširdūs ryšiai tarp 
lietuvių, latvių ir estų vei
kėjų. Rudenį numatoma su
ruošti Baltijos tautų susi
pažinimo koncertas.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

I

Arkivysk. Walsh 
auka Lietuvai

Birželio 25 d. Newarko 
arkivyskupijos lietuvių baž
nyčiose buvo rinkliava ken
čiančiai Lietuvai ir jos žmo
nėms

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
paieškomi asmenys:

Kalauckas Valentas, kilęs 
iš Veiverių ir gyvenantis 
Brooklyn, N. Y.

Kliaugienė-Paužaitė Kat
rė, duktė Petro ir Elzbietos, 
kilusi iš Ražyškių.

Mačinskienė-Kalauckaitė 
Magdė, kilusi iš Veiverių pa
rapijos, gyvenanti Brooklyn. 
N. Y.

19 4 3 
SUPREME

SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius
DABARTINE
DniDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47 th Streel

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkta — 

SYKES
PATARNA

VIMAS!
— kuris —

Specializuoja 
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuoei nuo 
patrūkimo bėdos.

C I A L —
Iškirpkite šj skelbimą ir pridue- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IšMAY KSTIA IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Custom Appliances for *? yra.
38 S. STATĖ, KM. »1O, STA. 41BS
Daily !• A.M. TU S; Mon.. Frt. TU 8 PAt 

8atar>tay TU 1, Sunday i U 1.

yra specialia fra. r Minimo bandymas fr 
nebus kitose laikraAčIuoss. Taipgi. U* 
pasiūlymas nebus atkartotai

Nagulevičiūtė Natalija, 
tarnavusi pas Argentinos 
konsulą Philadelphijoje. : 

Ieškomieji arba apie juos! 
žinantieji prašomi rašyti: 

Consulate General of 
Lithuania, 

41 West 82nd Street, 
New York, 24, N. Y.

— 500 dol., Eliza- 
$316.10; Bayonne

..... —.........—
Čia pažymėtina, kad New- 

arko arkivyskupijoje rink
liava buvo padarinys Kuni
gų Vienybės darbų. Per pas
kutinius 12 mėnesių Lietu
vai ir jos žmonėms sušelpti 
bei paremti, Kunigų Vieny
bės pastangomis, sukelta a- 
pie 16,000 dolerių. Tai su
ma, kuri neįeina ton para- 
mcn. kurią atskirai yra da-

sušeilpli. Ši rinklia- vęs Amerikos Katalikų Vys-j 
va pravesta lietuvių kunigų kupų Pašalpos Komitetas, 
klebonų prašymu ir arkivys
kupo Thomas J. Walsh nuo
širdžiu pritarimu.

Lietuvių parapijų bažny
čiose surinkta $1,390.27. At
skirose parapijose suaukota: 
Harrison 
beth —
— $225.17; Newark — $224 
ir Jersey City — $125.

Priėmęs lietuvių bažny
čios suaukotas sumas, J. E. 
arkivysk. Thomas J. Walsh 
pridėjo ir savo auką — $1,- 
390.27, vadinasi, tiek pat, 
kiek Newarko arkivyskupi
jos lietuvių bažnyčiose su
rinkta. Aukos persiųstos per 
šventąjį Sostą.

Arkiv. Thomas J. Walsh 
parodė nepaprastos užuojau 
tos lietuvių tautai. Tai nuo
širdus Lietuvos bičiulis, ku
ris Lietuvos reikalus yra ir 
anksčiau parėmęs.

i

Pirkite U. S_. Karo Bonus

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
G V AR AN T UOJ AM AS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius matėriolus. Turime didelį patrinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

| STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų" Mėnesinių Išmokėjimų I 

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO EAT0M8.

You 
C*n 
Be 
Saro 
o/

i k >

kSafety
PIL^11! EARHIMGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
•urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkminga Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. S2M 80. HALSTED ST.

Pirmame posėdyje išklau
syta valdybos ir komisijų 
pranešimų. Išsamius prane-

•

Šimus padarė centralinių or
ganizacijų dvasios vadai. 
Plačiau apsistota svarstant 
Studentų ir Profesionalų S- 
gos, Susivienymo, Federaci
jos ir L. Vyčių reikalus.

Nusiųsti sveikinimai pre
zidentui Rooseveltui, šv. Tė
vo atstovui arkiv. Cicogna- 
ni, New Ycrko arkiv. Spell- 
manui. Priimtas sveikinimas 
ir Amerikos Lietuvių Kon
ferencijai.

Pirmame posėdyje daly
vavo per 40 kunigų. Atsto- 
vaujama visoms septynioms 
provincijoms, be to marijo
nų, domininkonų ir pranciš
konų lietuvių vienuolynams. 
Dalyvių tarpe buvo prel. J. 
Ambotas ir prel. M. Krušas.

Išklausyta kun. dr. K. Ur
bonavičiaus referatas. Po 
pietų nusifotografuota.

Posėdis vyko labai sklan- 
dziai.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAN’TER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS S054

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

Ofisu ir Akinių Dirbtuvi 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora akių visam gy- 
vanlnraL Saugokit* Jas. leisdami 
liecsamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali entelktL
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie patelkia 
visą aklų ttempkną. ..

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

OFTOMjmmrrAi
1801 So. Aahland Avenue 

l«-tos

OFISO VALAKUOS:
Kaadia* »:!• a. m. Ud »:M *. m. 

Trečiad. ir tettad. a. m.
I ik t-H p ą

------ **

(TIAPGUTiZ
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.
ENTRA PROGRAMAS Penk

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

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

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

DR. S. MEINE, O.D.

>2

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARTAT

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų teL PROipect 1938

Tel. C AN ai 6122

DR. BIEŽIS

Tel YARdJi 2246

DR, C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. t 
Sekmad., Trečiad. ir fiežtadi«»n»r> 

vakarais ofisas uždarytas,

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPubiic 7868

I

Ofiso teL VIRginia 0038
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1^3 Ir 6—8:30 F. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0267
Rez. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesaa Are.
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 5921.
Res.: KHNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 VVest 35th Street

TaL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 85th 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
Pirmadieruaia, Trečiadieniais

ir SeStadiemaia 
Valandos: 3 — s popiet,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHEBUBGao

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos}

TaL MUhray 2880 Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki * 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 %al. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. V¥ estera Avė.
OFISO VALANDO8: 

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

pagal sutartį.

Ofiso Tei................ VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Tračiazi. Jr Rekm Hlr aaimtarina

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TaL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 00M 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PenkL, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadieniai* pagal anaitartan%.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

to,

ir 
tas

Split by PDF Splitter



Antradienis, rugp. 17, 1943 DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO I

Acme Steel
DABAR GAUNAMI

Company Dirbsit

SVARBIOJ
KARO DIRBTUVĖJ

or-

Hand Truckers

t
Kompanijos tvarkoma Cafeteria 

parūpina valgį kašto kaina.

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpIi 9488-9489

kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PATYRUSIU
MOTERŲ PROSYTOJŲ

70c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- 

’ * *..........................5

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

INK MILL HANDS 
SHIPPING CLERKS 

TRUCKERS 
PACKERS 

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

Šie darbai yra pastovūs dirbant 
plačiai visoje šalyje žinomos 
ganizacijos. Atsišaukit į

DITTO, INC.
2243 W. Harrison$

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

SVARBUS
DARBAI

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėk

PERGALĖS

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.
I

REIKALAUJA ABU VYRU 
IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MILL OPERAVIMOIR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINE MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Inspektorių 
Heat Treat

Pagelbininkų 
Expediters

MERGINOS IR MOTERYS 
VIRŠ 17

Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POTLSTO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

SĄLYGOS
Atsišaukite su gimimo 
paliudijimu ar pilietybės 
rekordu 7:30 ryto iki 4 pp

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

Paveikslas rodo Muncheno sužalojimą balandžio mėne
sį, kai sąjungininkai užpuolė iš oro. Paveikslas iššmuge-, 
liuotas iš Vokietijos ir išleistas OWI.

CHICAGOJE
— Peter Boez, 58 m. am

žiaus, kurio adresas nežino
mas, eidamas šalę North 
Westem geležinkelio pateko 
tarp judamųjų vagonų ir 
mirtinai sužeistas. Mirė St. 
Francis ligoninėj.

— Valentine Pipp, 56 m. 
amž., saliūnininkui, 2335 
Montrose Avė., nulaužta no
sis, kuomet jis susidūrė su 
plėšiko revolverio rankena, 
kai jis pasipriešino. Plėši
kas ir nosį sulaužė ir dar 
$150 iš Pipp atėmė.

PIRKITE KARO BONUS!
——=---------------= ■ A

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

LEO NORKUS, Jr
DISTREBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
—........... .... -.......... "

------------- —=^įl
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

ATLIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

užtenkamai
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbus'

PASIRINKIT SAVO ATEIČIAI! UŽDIRKIT GERĄ MOKESTĮ! 
Iš Vieno Sekančių Darbų: 

DARBININKŲ 
Ir PAGELBININKŲ

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ

Patyrimas Nereikalinga ,

GAUKIT GERĄ DARBĄ ČIONAIS ŠIANDIEN! 
Švarūs Darbai — Bonai už Naktimis Darbą 

ir už Viršlaikį
Moderne Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis Žema Kaina

WAR LABOR BOARD PATVIRTINTA ALGŲ RATA 
ĮVERTINIMO TVARKA PER KĄ GALĖSIT KILTI 

IŠSILAVINUS AR PARODŽIUS GABUMUS
Employment Ofisas Atdaras Pirmad. perdėm šeštad. 

Nuo 8 ryto iki 6 popiet. •

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė.
CICERO, ILLINOIS

MEDŽIO DIRBĖJŲ
PATYRUSIŲ PRIE

_ MOULDERS 
SHAPERS 

IR BORING MAŠINOS
Taipgi abelnų medžio dirbėjų 
reikia. Pastovūs darbai, gera mo
kestis. Atsišaukite į
STORKLINE FURNITURE CO.

4400 W. 26th St.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Grupės gyvasties apdrauda dar-, 
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir ju šei
moms po 6 mėnesių tarnystės.

60 VAL. SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI 

10% NAKTIMIS BONAI 
JSIDIRBIMAI 

JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Tie dabar dirbanti karo pramonėse 

nebus priimti.

Transportacijos komitetas aprū-1 
pins grupės važiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
1 securitv korta ir įgaliojimo laišką 
I kad galit stoti prie naujo darbo.

i Ofisas prie 134th ir Clark Street 
! Illinois Centrai
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

ACME
7

STEEL CO
134th — Clark St.

CHICAGO

J
1

DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

DAUGUMA DARBŲ ATDARA 
MUSU DIRBTUVĖJ DARBININ
KAMS IR PAGELBININKAMS 
DARBŲ VISI SU PROGA ISIDIR- 
BIMO. PASTOVUS DARBAI, 6 
DIENŲ SAVAITE. SVARSTOMA

iRFUKTA TRUCKERS — Patyrimo
‘.nereikia, loduoti ir iškrauti karus
ir prie abeln.ų. darbu. Taipgi reikia 
patyrusių Checkers. 70c i vai ora- 
džioje. laikas ir pusė po 40 valandų. ALGŲ PAKĖLIMAS 4 KARTUS
SOO TERMINAI, WAREHOUSE
519 W. Roosevelt Rd.

PATYRUSIU
VYRŲ PROSYTOJŲ

90c į valandą, laikas ir pusė už 
viršlaikį. Atsišaukite į

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

Į METUS. ATSIŠAUKITE:

Taylor Forge &
Pipe Works

1409 S. Cicero Avė

bo-

FREIGHT
HANDLERS

DIRBTUVES DARBININKŲ
Dauguma darbu atdara mūsų dirb
tuvėje darbininkams ir pagalbinin
kams darbu visi su proga įsidirbi- 
mo. Pastovūs darbai, 8 dienu savai
tė. Svarstoma algų pakėlimas 4 
kartus į metus. Atsišaukite.
TAYLOR FORGE &■ PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

REIKIA VYRŲ
DARBININKŲ — BUČERIŲ

Svarbioj karo pramonėje. Patyru
sių ar ne patyrusių. Dienomis dar
bai. Viršlaikio mokestis, apmoka
mos atostogos. Seniorlty teisės ir 
kitokia pagelba.

THE P. BRENNAN C.
3927 S. Halsted St.

NUOLATINIAM DARBUI
STIKLŲ PLOVĖJŲ

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI
Employment Ofisas

5219 S. WESTERN BLVD.
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 pp.

HELP WANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
JOHNSON & JOHNSON 

PRIIMA
SOUTH SIDE MOTERIS 

LENGVIEMS ASSEMBLY 
DARBAMS VISIEMS ŠIFTAMS 

Siūlant Aukštą Mokestį 
Ir Bonus

Dykai transportacija parūpinama ir 
taipgi kaip visados puikios darbo 
sąlygos.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 9 RYTO IKI 2 PP.

GAS MASK
DIVISION

4951 W. 66th Street
REIKALINGA MOTERIS pte ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAWNDALE 7371.

REIKIA MOTERŲ

MERGINOS 
SVARBIEMS DARBAMS 
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 METO 
DIENOS ŠIFTAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
Reikia prirodymo pilietybės. Jei 
dabar dirbate prie karo darbų 
malonėkit neatsišauktL

NUBIAN PAINT & VARNISH 
COMPANY

1856 N. LE CLATRE AVĖ. 
Berkshire 5103 Mr. Dunlavey

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbų. 
Patyrimo nereikia.

100% KARO DARBAI
6 dienos į savaitę su laiku ir puse 
virš 40 vai. Apmokamas poilsio 
laikotarpis. Valandos 
iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW

PRODUCTS

nuo 8 ryto

MACHINE 
CO.

— 4500 W. Augusta Blvd.

SKALBYKLOJE 
Press Operatorių 

MODERNI PROSYMO PRESAI
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ 

IŠMOKINSLM 
Aukščiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DĖL A WA RE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

| KLAUSYKITE
Ą —------ - —Ii
ifIi M ISs,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

1390 KilocyclesW. G. E. S.
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

<a j 
l

Mokam aukščiausią visam mieste Į £^mv°n,ne^^ 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Door No. 5, House No. 3.
13th & Clark Sts.

I 65c į vai. pradžioje. Matykit Mr.Tini
PAINT

Dili.

HOOKER GLASS & 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

ŠVARUS DIRBTUVES 
DARBAI 

AMŽIAUS 18 IKI 45 
SVARBIAI PRAMONEI 

Patyrimas nereikalingas. Pradinė 
rata 60c į valandą su pakėlimu 

i pabaigoj 6 savaičių. Ekstra mo
kestis dirbant vakariniais šiftais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN 

PIRMAD. PERDftM PENKTAD. 
8:30 RYTO IKI 5 POPIET 

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

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

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

$30.00 už 44% vai. savaitę, daug 
pridėtinio viršlaikio. Kreipkitės 
prie Peter Kramer.

ALBERT DICKINSON CO.
2770 VVest 35th St.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

vi

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ” PIRKITE KARO BONUS!

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

Mayoras nepatenkintas 
drafto nenusistatymu

NEW YORKAS, rugp. 16. 
— Mayor LaGuardia šian
dien kaltino karo drafto o- 
ficialus nesugebėjimu su
prasti padėties. Savo savai
tinėj kalboj, mayoras 
brėžė 
cialai 
žiaus 
nieko 
ša.

pa- 
faktą, kad drafto ofi- 
sukelia kareivinio am- 
vyruose abejonių ir 
tikro jiems neprane- 

f

IŠ
Prez.
glijos karaliui laišką, kuria
me jis sakė ataka ant Ru
munijos aliejaus laukų pa
dariusi didesnius nuostolius 
negu anksčiau buvo rapor
tuota.

WASHINGTONO. —
Rooseveltas siuntė An

MERGINŲ REIKIA
Su ar be patyrimo. Pastovūs dar
bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

18 iki 50 metų senumo, abelniems 
bindery darbams: patyrimo nerei
kia. Dienos šiftai. Atneškit gimimo 
li6dijimą jei galite. Pastovūs darbai.

WIRE-O-BINDING CO.
732 W. Van Buren

VVOLK STIJDIO
1941 3*5* SOg

(T'Aofoy tsifAe 1 
frn

vdv \mki> ramociKirm 
iumKI PltKFS
p i O FTTE 2* 13

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundavs

A member of the Catholic Press Association
$6.00 per year outside of Chicago $7.00 per year in Chicago & 
Cicero 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results. ,

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

nuo sąjungininkams buvo geriausias, o ašiai popieriai 
prastėjo. Dabartiniu metu “ašies” moralė yra kritusi, 
vokiečių nusivylimas ponu Hitleriu yra labai didelis.

Dabartiniu metu karo laimėjimo raktas yra sąjun
gininkų rankose.

Prieš darant invaziją Sicilijon, sąjungininkų karo 
laivų armada, kariuomenės transportai, pristatymo 

medžiagų laivai ir išlaipinimo jėgos plaukė skersai At
lanto ir Viduržemio vandenis, be didesnių nuostolių nuo 
priešo submarinų veikimo.

Metams ......................................................................................$7.00
Pusei metų ................................................................. v ... 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ....................................   1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................ 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................ $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

Užsieniuose:
Metams ..................................................................................   $8.00
Pusei metų .........................................................   4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėlė), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

1917 ir 1943 metų povandeninis karas
Nors vokiečiai 1916 metais visuose savo frontuose 

ir išėjo laimėtojais, tačiau gerai suprato, kad 1917 me
tai gali ir nebeišvengti katastrofos. Perdaug jau dide
lis ekonominis ir moralinis krizis pradėjo roayti savo 
dantis.

Tiesa, vokiečiai 1916 m. gale daug vilties ir pastan
gų dėjo, kad sugriūtų Rusija, bet vis dar nebuvo nieko 
apčiuopiamo, nes ji galėjo taip greitai dar ir nesu- 
griūt. O kol ji dar nesugriuvusi, jos kariuomenės vie
netų skaičius ir karo technikos priemonių kiekis nema
žėja, bet didėja. Be to, Rusijoje jau pradėjo formuotis 
naujos kariuomenės dalys iš austrų-vengrų belaisvių.
SĄJUNGININKŲ JĖGOS DIDĖJA

Rumunų kariuomenės likučius paėmė į savo rankas 
prancūzų karininkai ir pradėjo organizuoti iš jų ka
riuomenės dalis, su kuriomis taip pat nebuvo galima 
nesiskaityti. Vis tai buvo naujos jėgos.

Sąjungininkų jėgos didėjo. Vokiečiai nerimo ir vis 
tai kėlė jiems baimės. Pradėjo ieškoti būdų taikai lai
mėti; bet iš to nieko neišėjo. Norėdami išgąsdinti są
jungininkus, kad tuo būdu sau taiką išsikovotų, Vokie
tija 1917 metais, vasario 1 dieną, pradėjo negailes
tingo povandenio karo veiksmus.

Povandeninio karo rezultatais vokiečiai neapsivylė. 
Jie buvo labai rimti. 1917 metais vasario, kovo,. ba
landžio, gegužės, birželio, liepos, rugpiūčio, rugsėjo, 
spalių, lapkričio ir gruodžio mėnesiais vokiečiai paskan
dino sąjungininkų 8,937,000 tonų laivų.
GRIEBĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ

Santarvininkai griebės įvairiausių priemonių, kad su
mažinti nuostolius. Buvo organizuota jūrų kelių apsau
ga. Transportai buvo lydimi didžiausių ekskortų — ka
ro laivų ir hidroplanų. Buvo išmėtyta daug minų, ku
rios sudarė ištisus minų laukus. Be to, buvo sukons
truota nepaprasta vandens mina, kuri buvo mėtoma 
iš lėktuvų ir sprogstanti 50 metrų gilumoje, tiesiami 
tam tikrose vietose vielų tinklai ir t.t.

Visos šios priemonės ir vokiečiams padarė nemaža 
nuostolių, ir per visus šiuos metus sąjungininkams 
pavyko paskandinti 67 povandeninius laivus, žinoma, 
su padarytais sąjungininkams nuostoliais, palyginti, vo
kiečių nuostoliai buvo gana menki.

Vis tik ir vokiečiams nepavyko, kaip jie tikėjos, tuo 
būdu priversti sąjungininkus prašyti taikos. Tačiau 
vokiečiams nepavyko vien dėlto, kad jie pervėlai pra
dėjo povandeninio karo veiksmus.
KAIP ŠIAME KARE /

Šiame kare vokiečiai anksčiau pradėjo povandeninį 
karą, tačiau nepasiekė tokių rezultatų, kokių norėjo 
ir tikėjos.

Prez. Roosevelt ir ministeris pirm. Churchill. rug
piūčio 14 dieną, triumfališkai paskelbė, jog gegužės, 
birželio ir liepos mėnesį, per 92 dienas, buvo nuskandin
ta 90 nacių submarinų. Tas rodo, jog Hitlerio galin
gas ginklas iškrito iš rankų, kad galėtų Europą lai
kyti savo naguose.

1917 metais per vienuolika mėnesių sąjungininkai 
nuskandino 67 vokiečių submarinus, o 1943 metais per 
tris mėnesius sąjungininkai nugramzdino nacių 90 sub
marinų į dugną. Tai yra nepaprasta pažanga ir duo
danti daug vilčių ateičiai.

1916 metais vokiečiai daug buvo laimėję. 1939, 1940, 
1941 naciai kilo į laimėjimų viršūnes. Bet 1942 Ir 1943 
metais naciai ėmė kristi žemyn. 1943 metų liepos mė

Artinasi diktatūroms galas
Italai, kurie gyvena laisvėje, ir jie turėjo pasitrauk

ti dėl Mussolini diktatūros siautimo, šiandien rodo kas 
kart didesnį veiklumą. New Yorko italų kolonijoje 
kalbama, jog netrukus užsienyje bus sudaryta demo
kratinės Italijos vyriausybė, ir kad grafas Sforza ir 
profesorius Salvemini užimsią toje vyriausybėje aukš
tas vietas.

Grafas Sforza ir profesorius Salvemini pereitą sa
vaitę nuvyko iš Jungtinių Amerikos Valstybių į Lon
doną.

Italų tarpe vis didėja didesnis sąjūdis, kad Italijoje 
būtų atstatyta demokratinė santvarka, nes žmonėms 
diktatūra įgriso iki gyvo kaulo. Žinoma, po nelaisvės 
dienų, turi užtekėti graži ir šviesi santvarka, kur žmo
gus būtų laikomas žmogumi, kur visiems būtų užtek
tinai ne tik duonos, bet ir tikėjimo, žodžio, spaudos, 
draugijų ir sąžinės laisvės.

Tenka tikėti, kad ne tik Italijoje bus demokratinė 
santvarka, bet ir kitose šalyse, kur šiandien dar dikta
tūra siaučia.

Juo didesni pasisekimai karo frontuose amerikiečių 
ir britų, tuo labiau artėja diena, kada diktatūros su
biręs ir žmonės įžengs į demokratinę tvarką.

ŽYMCS VYRAI KANADOS KARIUOMENĖS PRAMOGOJE

Tuo metu, kai Hyde Park, N. Y., prez. Ro osevelt konferavo su britų ministru pirm. 
W. Churchill, Kanados ministrų pirmininkas Mackenzie (kairėje) ir USA generolas 
George C. Marshall, draugystėje Churchillio žmonos, žiūrėjo ir gėrėjosi Kanados ka
riuomenės programa, Quebecko mieste. (A cme-Draugas Photo).

Naciams prie Vienos suduotas smūgis
Buvo laikas, kad vokiečių oro jėgų vadas Goeringas 

vokiečiams pareiškė, kad priešas neįstengs bombar
duoti nė vieno vokiečių miesto, o ypač Berlyno. Šian
dien vokiečiai tuos žodžius atsimena ir Goermgas turi 
dėl tų žodžių rausti, nes ne tik Hamburgas, bet ir Ber
lynas bombarduojamas iš oro.

Rugpiūčio 14 dieną gauta žinia, jog Jungtinių Ame
rikos Valstybių Liberatorr bombanešiai pereitą penkta
dienį puolė iš oro Messerschmitt lėktuvų fabriką Wiener 
Neustadt, kuris yra 27 mailės pietuose nuo Vienos, 
Austrijoje. Amerikos lėktuvai ten dienos metu išmetė 
350,000 svarų bombų. Lakūnams pavyko sužaloti dirb
tuves, sukelti gaisrą gazolino sandėliuose ir greta esan
čioje aviacijos mokykloje.

Liberator bombanešiai skrido aukštai ir padarė ten 
ir atgal apie 2,500 mailių, tai buvo įvykdyta viena iš 
ilgiausių kelionių, užpuolant priešą iš oro.

Sakoma, kad Wiener Neustadt didžiuliame fabrike 
kas mėnesį buvo gaminama apie 400 kovos lėktuvų, 
vienas trečdalis iš jų Messerschmitt.

Naciai dabar nebėra saugūs nuo Amerikos bombane- 
šių ir Vienos apylinkėje.

Pasisekimai Pacifike ir Tolimuose Rytuose
Geros žinios yra iš Sicilijos fronto. Sąjungininkai 

gyvai veikia Pacifike ir Tolimuose Rytuose. Ten są
jungininkų pasisekimai yra dideli.

Iš Washingtono rugpiūčio 14 dieną pranešta, jog 
Amerikos submarinai pastarose kovose nuskandino dar 
septynis japonų laivus ir penkis kitus sužąĮojo.

Pastarasis pasisekimas rodo, jog iki šiol 'rhūsų sub
marinai palietė 309 japonų laivus — 217 nuskandin
ta, 29 galimas dalykas buvo nuskandinti ir 63 suža
loti.

Tokie dalykai malonu pasakyti savo skaitytojams. 
Šis faktas rodo, jog amerikiečiu jėgos stipriai veikia 
visuose karo frontuose.

Kas kovoja su Kristumi - žūna
Nekritiška minia Hitlerį iškėlė į viršūnes. Jis kai ku

riems vokiečiams buvo kaip koks dievaitis. Ne vienas 
į jį meldės. Kai kas manė, jog Hitleris atneš gražesnį 
gyvenimą, kai jis švaistės po visą Vokietiją su peiliu.

Hitleris paliko pagonizmo vyriausiu kunigu, kad par- 
bloškus krikščionybę, šv. Raštas buvo nustumtas į šalį, 
o jo vietoje padėta “Mein Kampf” (mano kova).

Atėjo Vokietijai juodos dienos. Diena po dienos ka
talikiškos mokyklos buvo uždaromos, kunigai tremiami 
į kalėjimus, šauniausi katalikai išmetami iš viešojo 
gyvenimo. Nacizmas triumfavo, katalikai buvo nieki
nami ir ujami. Bet sveiko katalikų sąžinės balso naciai 
neįstengė užgniaužti. Drąsūs ir apsukrūs Katalikų Baž-

Naciai suareštavo tris 
Lietuvos vyskupus!

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša, kad 
tenai anglų laikraščiai lie
pos pabaigoje paskelbė, jog 
vokiečiai įkalinę ne tik Kau
no arkivyskupą Skvirecką, 
bet ir Vilniaus arkivyskupą 
Reinį ir Kauno vyskupą pa- 
gelbininką V. Brizgį. Be to, 
be žinios-- dingęs iš Kauno 
Gen. Tarėjas P. Kubiliūnas. 
Mūsų korespondento laiškas, 
pranešąs tas naujienas, iš 
Londono buvo išsiųstas lie
pos 29 dieną Laiške jis pa
stebi, kad žinios dar nėra 
patikrintos, bet įtikėtinos. 
Atrodą, kad vokiečiai pra
dedą naują žiaurumų ban
gą.

Atlanto Charterio 
sukaktis

(LKFSB) Rugpiūčio 14 d. 
suėjo dveji metai, kaip bu
vo paskelbtas Atlanto Char- 
teris. Be kitų dalybų, juo 
pabrėžiama teisė visoms tau 
toms naudotis nepriklauso
mybės laisve.

Paėmė miestą, rado 
tik 1 šunį ir fkates

Rusų frontas. — Gen. Ba
ris Terpilovski pranešė rug
piūčio 14 dieną, kad kai jis 
įžengė į Mtsensk miestą po 
atsiėmimo iš vokiečių, vasa
ros ofensyvoje. mieste rado 
tik vieną šunį ir dvi kates.

Prieš paimsiant šį miestą 
vokiečiams, jame buvo apie 
7,500 gyventojų.

nyčios vadai, nežiūrint įvairiausių grąsinimų ir baus 
mių, mokėjo ir moka pasakyti tiesos žodį, persekioto
jams, kad apginus žmogaus teises ir pareigas.

Nors, šiandien vokiečių Katalikų Bažnyčia suvaryta 
į požemį, bet jau artinasi diena, kai iš nacių rankų 
iškris pagoniški keršto peiliai ir vėl krikščioniška min
tis, žodis ir krikščioniški darbai vėl galės reikštis vie
šame gyvenime, nes Hitlerio sostas jau svyruoja ir 
jis yra apimtas nusivylimo.

Istorija tvirtina: “kas pradeda kovą su Kristumi, kas 
griauna Bažnyčią, tas turi žūti.”

Kristus yra žmogaus ir pasaulio Viešpats. Jis žmo
gų užvaldo ne peiliu, bet tiesa ir meile. O kur yra tie
sa ir meilė, ten nėra vietos vergijai ir diktatoriškam 
siautimui, ten yra krikščioniškas, kartu, ir žmoniškas 
gyvenimas.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roese- — 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa- 
darys jį kairėj 
NAUJĄ savo^K 
dirbtuvėj. Di-_JI 
delis pasirin-^iJ 
kimM visokių į 
spalvų apdan, 
galų.• • ’ e

2-jų • 
ŠMOTŲ 
Kainos G IR 

AUKŠ
ČIAU

'.J

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WEST ROOSEVELT ROAD

T -•

Labai suvaržytas 
ištremtųjų lietuviu 
gyvenimas

(LKFSB) Kaskart mažiau 
ir mažiau begaunama laiš
kų, telegramų nuo Sibiran 
ištremtų lietuvių. Konstatuo
ta, kad jie net apie savo ar
timų žmonių mirtį patys ne
begali pranešti telegramo
mis, bent gi iš kai kurių ra- ■ 
jonų ir tik aplinkiniais ke
liais kai kurios žinios mus 
pasiekia. Matyt, kad jų su
varžymai didėja, o mirltis 
gausiai retina tremtinių ei
les...

Karo šokis
Šokis yra viena iš lavini

mo kareivių priemonių Ki
nijoje.

12 Elementų
Dvylika elementų, iš 90 

žinomų, 99 procentus suda
ro žemės paviršių ir atmos
ferą.

ŠUO IŠGELBĖJO

PFC Lucas Armbruster 
su šuniu, maskotu UŽA ka
riuomenės medikalio vieneto 
San Diego, Calif. Armbrus
ter netikėtai buvo patekęs 
į didelį šaldytuvą ir uždary
tas. Jį nuo mirties išgelbė
jo šis šuo. (Acme-Draugas 
Photo).,
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE į Cicero parapijos
choras maudėsi

Praeitą sekmadienįMoterų Sę-gos kuopa 
siunčia atstovę

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kuopa savo mė
nesiniam susirinkime, apta
rus bėgamus reikalus, pri
ėjo prie kvietimo į būsian
čią Amerikos Lietuvių Kon
ferenciją, Pittsburgh, Pa., j

Kiek paaiškinus seimo rei
kalą, įnešta siųsti atstovę ir 
traukinio lėšas atmokėti. At 
stove seiman išrinkta kuo
pos nutarimų raštininkė So
fija žičkienė.

Kuopos nut. rast. K. Jur- 
geliūtė buvo atsivedusi vieš
nią M. Misevičienę iš Ohio 
valstybės, kuri atostogas 
leidžia Chicagoj.

Gauta žinia iš seselių pran 
ciškiečių, kad Rėmėjų Dr- 
jos seimas įvyks 12 d. rug
sėjo. Kurie norės pasilikti 
antrame seime, vietos bus 
pas seseles pranciškietes. 
Galės kelias dienas pabuvo
ti, pavaikščioti po kalnus. 
Kurie nėra buvę seselių pran 
ciškiečių vienuolyne, bus įdo
mu pamatyti. Koresp.

-

Išleistuvių vakaras

Į i
re žymėtinas
reiškinys: senesniųjų laiky
masis chore. Paprastai, cho
ruose, kaip tik choristas ap- 
siveda, ar choristė išteka, 
tuojau ir atsisveikina su cho 
ru. Cicero parapijos chore 
yra kaip tik priešingai: čia

Šv. Antano parapijos cho-1 rasime vyrų, kurie chore gie 
žymėtinas dar vienas da veik nuo parapijos įsi-

Į

tIndia- 
Town of Lake. — Plačiai na Dunes (Statė Park) tu

rėjo metinį išvažiavimą švJ 
Antano parapijos choras. Iš
važiavimui suorganizuoti 
daugiausiai pasidarbavo cho 
ro vadas, varg. A. Mondeika, 
kuris be to sukvietė ir vi
sus žymiausius choro rėmė
jus : Arlauskus, Putrimus, 
Bemadišius, Zakarus, Vai
čiūnus, Balčiūnus, Navicką 
ir eilę kitų Ciceros žymes- 
nybių. Išvažiavimą aplankė 
ir parapijos vikarai, kurių 
kun. Grinius, klebono pava
duotojas, pasidžiaugė para
pijos choro veikimu įr lin
kėjo jam toliau ne tik palai
kyti, bet dar energingiau 
kelti bažnytini ir tautinį 
muzikos, giesmės ir dainos 
meną.

Gerokai išsimaudžirusiems 
choristams-ėms ir svečiams 
A. Mondeikienės padėdama 
'choristės Gerdvilaitės patie
kė sočią vakarienę, po ku
rios ruoštasi padainuoti, pa
žaisti, o senesnieji kortomis 
pamėtyti. Bet apie 7 vai. 
netikėtai užėjęs lietus visa 
sutrukdė.

žinomai visuomenės veikėjai 
J. Šaudvitienei rengiama iš
leistuvių vakaras rugp. 17 
d. Cicienų namuose, 4945 S. 
Halsted St.

Kviečiami visi J. Šaudvi- 
tienės draugai ir prieteliai 
atsilankyti ir atsisveikinti, 
nes rytojaus dieną paliks 
Chicago ir vyks į Pitts
burgh, Pa.

J. šaudvitienė atvyko iš 
Lietuvos į Chicago (Town 
of Lake) ir čia išgyveno a- 
pie 40 metų, įsigijo daug 
draugų ir prietelių.

Kas iš jos draugų nori su 
ja sueiti kviečiami atsilan
kyti į išleistuvių vakarą. Į 
vakarą bus atvykus jos vien 
turte dukrelė vienuolė sesuo 
Augustina, kuri išsiveš sa
vo mamytę į Pittsburghą.

Ii

t.
ANTANAS FALUUS

A

16 d., 1943 m., 
ryte, sulaukęs senat-

Lieuvoje. Kilo iž 
apskr., Žvingių par., 
kajno. Amerikoj iš-

steigimo. Vedę choristai, 
choristės taip pat neišeina 
iš choro. Tuo parodo, jog 
jie myli giesmę-dainą nežiū
rint permainų savo gyveni
me. Tas yna gražu ir labai 
girtina. Svečias

Negrai plėšikai
Policija praneša, kad už

vakar naktį negrai plėšikai 
atliko du apiplėšimus. Vie
na jų auka buvo Jack Me- 
doss, 4053 W. 50th Avė., iš 
kurio atėmė $50, o kita au
ka — pieno išvežiotojas 
George Cooper, 3451 Walnutį 
St. Iš šio negrai pagrobė 
$30. j■

pieno išvežiotojas

ii
— Dr. V. V. Lebedenko, 

prof. Maskvos Instituto, at
stovas Rusijos Raud. Kry
žiaus, praeitą sekmadienį 
kalbėjo Chicagoj, Sherman 
Hotel. Jis lanko Amerikos 
Jungt. Valstybes.

— 'Ugniagesiai Patrick 
Rockford. Frank Rose ir 
Ed. Bonner buvo sužeisti 
gesinant gaisrą kilusį 
cago Artificial lce Co. 
rike. Gaisro nuostoliai 
kia $15,000.

— AWVS (American
men’s Voluntary Services) 
Chicago skyrius skelbia, kad 
iki šiol USA kareiviams už
jūryje yra pasiuntus 100,000 
kartūnų cigaretų.

Chi- 
fab- 
sie-Įvairūs įvykiai mieste

— Mrs. Myrtle Williams, 
22 m., 5117 S. Wentworth I 
Avė., gaminant valgį užsi
degė taukai ir ji gesinda
ma smarkiai apdegė. Mirė 
kauntės ligoninėj.

\
ANTANAS WALTERAITIS

Mirė rugp. 14, 1943, 2:25
vai. po pietų, sulaukęs se
natvės.

Kilo iš Suvalkų apskr., Vil
kaviškio parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sūnus: Petrą ir marčią Ma
ry, Juozapą ir marčią Rose, 
Antaną ir marčią Victoria, 2 
dukteris: Marie Meškovski ir 
žentą Julius, Bemice lange
lis ir žentą Dominiką, 9 anū
kų, brolio dukterį Magdale
ną Okunis ir šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų, o Lietuvoje 2 sese
ris ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Tre
tininkų draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7230 S. Rockwell St. «

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugpiūčio 18 d. iš namų 
8 vai. /ryto bus atlydėtas į 
Gimimo Švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv.’ Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę Sūnūs, Dukterys, 
Marčios, žentai. Anūkai, Brol- 
dukre ir kiti Giminės.

T Aidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nai: YARds 1138—1139.

Wo-

Mirė rugp. 
2:15 vai. 
vės.

Gimęs 
Tauragės 
Lauminių 
gyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 brol-sūnus — Joną Paulį ir 
jo moterį Elžbietą ir Kazimie
rą Paulį ir jo moterį Sophie: 
2 brol-duktefig — Barbarą Lin- 
džienę ir jos vyrą Vincentą ir 
Domicč.ę Kungienę ir jos vy
rą Vincentą; Z sesers dukte
ris — Kunigundą Jotkienę ir 
jos vyią Edvardą ir Oną Jo
nelis ir JOs- vyrą; ir visų jų 
šeimas, ir daug kitų giminią, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4332 So. 
CalYornia Avė. Laidotuvės J- 
vyks ketvlrtad., įugp. 19 d., 
1943J m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Švenčiausios Pa
nelės parap. bažnyčią, ku'ioje 
įvyks gedulingos 'pamaldos už 
velionio t/Įelą. ;Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazmiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Brol-Sūnūs, Brol- 
Dukterys, Sesers Dukterys ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius John 
Eudeikis. Tel. Tartis 1741

I

I

Radio

A
SIMONAS SABAS

9

dukterį Julijoną. ir 
Will'am Becker, 2 sūnus 
U. S. Mjrchant Mari- 
Alphonse ir Sa-muel, ir 
kitų giminių, draugų ir

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCl'L 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

z ✓

MAŽEIKA
W19 LITUANICA AVĖ.

J. šaudvitienė yra visų 
kilnių draugijų amžina na
rė ir daug visur veikdavo. * 
Buvo ‘'Draugo-’ skaitytoja 
ir rėmėja. Rap.
—

REMSITE “DRAUGI”

Šiandie, antradienį, 7-tą 
vai. vak. radio klausytojai 
galės smagiai praleisti va
landėlę klausydami Peoples 
Furniture Co. reguliarės ant 
radienio radio programos iš 
stoties WGES. Skambės gra
žios ir parinktos dainelės, 
muzika, pranešimai ir viso
kios įdomybės. Rap. XXXn- --

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

a
H

Ii

A

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
miau sias •
KAINAS.
Jurėne didelį 

pa surinkimą 
Muakabikų Instmmntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Ta itinw» Laikrodžius, Laikro
dėliu., Žiedus, Rašomas Plunk- 
anas tr Miizikalkis Instrumen
tus.

Mirė Rugp. 15 d., 1943
vai. ryte, sulaukęs 50 metų. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su

valkų rėdytos. Dobilų kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dide.iame nuliūdime 

moterį Brigytą (po tėvais Šim- 
kaitė), 
žentą ' 
(abu 
nes) 
daug 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Rugp. 18 d iš koplyčios 8 00 
vai. ryto bus atlydė as į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę
Moteris, Dūk'e. Sūnūs, Žen
tas ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius An

tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

Budriko Moderniška Krautuvė

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Mik, Ine.
3241 So. Habted St.
Tel. Calumet 7237—4591

DOTUVIŲ ĮSTAIGA
ERAL HOME
— Moteris patarnauja. 

1117 ROOSEVELT STREET

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
: LAFAYETTE 8617

DfDfUB IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA

LIAU,' INSTRUMENTŲ

FASlNAVDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR VEUPARDUOTL

TŪBOS. CLARINETAI. TROM
BONAI. SAKAPHONES. FLUTES 
bu "cases" — 535 00, 537.50.
545.00 ir >75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
: KIŠKI MANDOIJNAI. BANJOS, 
i 8MUIKO8. TKNOR BANJOS — 

54.50, 58.5e, >12.50 iki 1X5.oe.
STRIUMINIAI BASAI — >50.00, 
>125.00 ir UH.W. BASO UŽ- 

, DENGALAS — »U.M. 8MICE-
LIAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI- 
AM8 BARAMS, VIOLAS'IR CEL- 

' lo — >i.se, » ••, >5.00, 510.00 
ir 115.00. Striūnos *01 visų virt- 
minėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS— Cll.be. 522.50. 
>25.00 ir >50.00. PEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOLK, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vjeUma 
bHLM Ir “reed” instrumentams 
frtrtiknsti jūsų tapoma.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH patai xyma.s.

Atstatymas visų daMų Clarine- 
tams, Trlūboma. Sasaphoaes 1 
taipgi SmuCkoma ir Gunarams.

GOLDSTETN’8 MUSIC SHOP 
014 MaxweU 8C.

I
I
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PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

■■ ■" ■ ’■ ■

Rekordas—

Si Firma Virš 56 Metą

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Mosi -Mosi Fjw1 hring—In T11C World.

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

JOHN W. PACHANKISJ —THE LFTHUANIAN MONUMENT MAN —
Member of the Lithuanisui Chamber of Commerce

MODERNI Ižvidtnė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W, WasH*gton Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

MOsų pataraavimss yra greitas, mandagus ir 
Jteu finansiškam stoviui prieinamas.

1~N A Ū J Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
l'*"lUArL Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis?

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
tą ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0KK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčię, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasliak pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

STANLEY LITWINAS,. 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFURN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th HTRF.FI

lelephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STKKJtu Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
riwne» iAKUs 113S-3H

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 VEST 23rd PLACE Phone CANAL 2311
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
16156 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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9 dienas nerime gyveno

Motinos širdis nudžiugo, jos pagrob
tas sūnus surastas gyvas ir sveikas
Illinois valstybės policija 

pereitą šeštadienį suradn 
dviejų metų amžiaus vaiką, 
kuris buvo pavogtas Chica- 
goje, rugpiūčio 6 dieną. Vai
ko vardas Howard jo tėvai 
yra Mr. ir Mrs. Pfc Vera ir 
Dorothy Freeman. Vaiką 
buvo pagrobusi Mrs. Natalie 
Novak, 25 metų amžiaus. 
Vaikas buvo surastas Prai
rie City, UI. Moteris ten 
areštuota.

Natalie Palmer Novak 
prisipažino, kad ji dviejų 
metų amžiaus vaiką pagro
bė todėl, kad ji mylėjo mo
tiniška meile ir vaikas bu
vo labai gražus.

Pągrobto vaiko motina de
vynias dienas gyveno di
džiausiame liūdesyje. Iš ar
mijos vyras buvo iškviestas, 
kad padėtų vaiką surasti. 
Jos širdis nudžiugo, veidas 
nušvito, kai sužinojo, jog 
vaikas surastas ir sveikas.

Mrs. Dorothy Freeman 
per devynias dienas karštai 
meldės, kad jos 
surastas gyvas 
Jos malda buvo

Vaikas buvo
kai motina išėjo į darbą ir 
paliko pas vieną moterį sa
vo sūnų globoti. Į tos mo
ters namus atėjo Mrs. No
vak ir pasakė,
motina Mrs. Freeman 
prašiusi vaiką nuvesti 
gydytoją. Mrs. Novak 
vaiku išėjo ir išėjo. Kai 
tina
jos širdis beveik plyšo iš

PRISIPAŽINO PAGROBUS

skausmo. Jos rankos buvo 
sudėtos maldai.

Vaiko pagrobėja Mrs. No
vak buvo areštuota Prairie 
mieste, Roy Milan name, kur 
ji ir pavogtas vaikas gyve

no.

Kaip Mrs. Novak buvo su
rasta? Ji rugpiučio 10 dieną 
dirbo Avon, Dl.w paukščių 
ūkyje. Minima moteris para
šė raštelį paukščių ūkio sa
vininkui, kad jai sumokėtų 
už darbą. Iš parašo sužino
ta kas yra toji moteris 
pagkui sekė areštas.

GRĮŽO MOTINAI DŽIAUGSMAS f

Antradienis, rugp. 17, 1943

Racionavimo Kalendorius

sūnus būtų 
ir sveikas, 

išklausyta.
pagrobtas,

Susirgimai vaikų 
paralyžiumi

Chicago area pereitą
tadienį jau buvo užregist
ruota 121 susirgimas vaikų 
paralyžium. Chicagcs mieste 
mirė 10 asmenų (Chicagoje 
ir Cook kauntėje mirė 17 as
menų nuo vaikų paraly
žiaus). Apie tai praneša Dr. 
Herman N. Bundesen. svei
katos boardo prezidentas, ir 
Dr. Edward A. Piszcczek, 
Cock kauntės sveikatos di
rektorius.

I

Verne Freeman, motina pagrobtojo kūdikio, trykšta 
džiaugsmu, kuomet po aštuonių dienų didžiausios šird
gėlos, vėl gali laikyti glėbyje savo brangiausi daiktą.

(Acme-Draugas photo)

Žuvę kareiviai

VFashington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiųčio 
15 dieną paskelbė 114 Jung-

_________________________
tinių Amerikos Valstybių I 

kareivių pavardes, kurie žu-1 
vo penkiuose karo frontuo
se. Žuvusių sakičiuje devyni 
vyrai yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Sekmadienį, rugpiųčio 15 
dieną įsigaliojo W serijos 
raudonos stampos.

Rugpiųčio 31 diena yra 
paskutinė diena trečiam pe- 
irodiniam patikrinimui ke
leivinių automobilių padan
gų, kurių savininkai turi 
“C” kortelę; baigiasi data 
dėl T, U, V ir W serijos rau
donųjų štampų.

Rugsėjo 20 dieną baigiasi 
data dėl R, S ir T mėlynųjų 
štampų.

Rugsėjo 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino štampas No. 7, “A” 
knygelėse.

Rugsėjo 30 diena yra pa- į 

skutinė diena antram perio
diniam automobilių padangų 
patikrinimui, kurių savinin
kai turi “A” kortelę ir mo- 
tocikliams; paskutinė diena 
naudoti kuro aliejaus cou- 
pon No. 5; baigiasi trečiojo 
ketvirčio “T” knygelės ga
liojimas.

Spalių 31 diena yra pa
skutinė diena naudoti štam
pas No. 15 ir 16, geros de
šimčiai svarų cukraus gauti 
kenavlmui; baigiasi galioji
mas stampos No. 18, gera 
vienai porai batų; paskuti
nė diena trečiam 
niam patikrinimui

Gal būt nepatiko 

vardas

bilių padangų, kurių savi
ninkai turi “B” kortelę.

periodi- 
automo-

jog kūdikio 
jos 
pas 
su 

mo-
sužinojo apie šį įvykį.

Natalie Novak, 25 metų 
amžiaus, suimta prisipažino 
pagrobus dviejų metų vai
ką, Howard Freeman, iš jo 
namų Chicagoj. Su pagrob
tu vaiku ji buvo suimta ma
žam Illinois miestely — 
Prairie City. (Acme-Drau- 
gas Photo).

Nepaprastai gabus ir 
apsukrus vaikas

Mažasis Jokūbas Wara- 
nius pereitą savaitę švęsda
mas šeštąją savo gimtadienį 
pasikėlė 28 kartus aukštyn, 
nesulenkdamas kelių, prie 
ištiesto vamzdžio, ir palietė 
vamzdį savo smakru. Tada 
jis atliko keletą numerių, iš
tarė žodžius ir apsivertė 
aukštyn.

Jimmie Waranius turėda
mas 8 mėnesius amžiaus 
pradėjo sportuoti su virve. 
Jis pradėjo mokintis skaity
ti, skaičiuoti ir rašyti, kai 
tik ėmė kalbėti.

“Jim išmoko plaukioti po 
vandeniu šią vasarą”, — pa
sakė tėvas, Peter Waranius, 

į 10618 Lafayette avė., kuris 
pradėjo vaiką fiziškai lavin
ti kai jis dar buvo kelių sa
vaičių amžiaus. “Bet šiais 
metais aš lavinu jį matema
tikoje, nes tai svarbu gyve- 

< nimui.”
Jimmie gali padauginti 

skaitlines ir rišti problemas. 
Vaikas yra trečiojo sky
riaus pradžios mokyklos mo
kinys.

Jimmie pereitais metais, 
kai turėjo penkis metus am
žiaus. galėjo “spelinti” 400 
sunkiausių žodžių ir galėjo 
rašyti mašinėle 52 žodžius 
per minutę.

I

*

Žuvo du darbininkai Lėk-

Netoli Porter, Ind., perei
tą šeštadienį žuvo du dar
bininkai, kai trokas į juos 
sudavė. Jie ruošės nuvalyti 
kelią nuo liekanų, kurios 
buvo pirmiau palikusios nuo 
kito troko sužalojimo.

Išsigelbėjo įgula
Rapid City, S. D. — 

tuvo dešimt įgulos narių pe
reitą penktadienį parašiu
tais saugiai nusileido, kai 
keturių inžinų bombonešis 
sudužo South Dakota pras
toje žemėje. Lėkauvas lavi
nimo tikslu skrido iš Rapid 
City oro bazės.

X Albinas Jodka, USA 
Amgot kareivis, brolis kun. 
M. Jodkos, MIC., Aušros 
Vartų parapijos vikaro, pra 
eitą savaitę pradėjo mokin
tis svetimų kalbų Chicago 
universitete. Į Chicago jis 
atvyko su motina, kuri da
bar vieši pas savo sūnų ku
nigą. Namo į Lawrence, 
Mass., ji grįš šį ketvirtadie
nį su kun. Jodka, kuris iš
vyksta atostogų.

X Polyna Stoska (Apo
lonija Stoškaitė) iš Worces- 
ter, Mass., tikrai gražiai dai 
navo praeitą sekmadienį per 
radio iš Chautauąua, N. Y. 
Jos dainavimą transliavo 
Blue Network Radio stotis, 

j Polyna yra pasižymėjus o- 
peroje Europoje. Ji yra se
suo Šv. Kazimiero akademi
jos viršininkės, sesers Eu- 
karistijos.

X St Pieža, Chicago He- 
rald-American koresponden
tas, su savo žmona ir šeima 
vakar grįžo iš atostogų ge
rokai fiziniai sustiprėję. Pa
baigą smagių atostogų su
drumstė tik įvykus nelaimė 
su mažyte Bernadeta. Bebė
giodama vidurdienį po apy
linkę ji užminė saulės įkai
tintą blekę, kuri nudegina 
padus. Mergaitė bet gi sveik
sta ir greit vėl pradės bė
gioti.

X B. Jakštienė, žinoma 
veikėja Cicero lietuvių ka
talikų draugijose, šiuo me
tu po operacijos guli Oak 
Park ligoninėj, 525 Wiscon- 
sin Avė., Oak Park, III. Ka
mbario num. 237. Draugijų 
nariai-ės ir pažįstamieji pra 
šomi aplankyti.

Chicagoje yra beždžionė 
vardu Mussolini, kiuri noriai 
priima pinigus. Pereitą šeš
tadienį viena moteriškė davė 
beždžionei pinigą, beždžionė 
jai įkando į dešinę ranką ir 
įšoko į plaukus. Policininkas 
išlaisvino moteriškę nuo bež
džionės nagų.

Sekmadienį naktį beždžio
nė buvo nugabenta į šunų 
namą. Paskui beždžionė bu
vo nugabenta į gyvulių ligo
ninę apžiūrėti ar kartais 
nėra pasiutusi.
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Paskendo ežere
Cricago, III. — Prie 35-tos 

gatvės pereitą šeštadienį 43 
metų amžiaus vyras įšoko į 
Park pakrantės sargas iš
traukė vyrą iš vandens, ne
pasisekė dirbtiniu būdu at
gaivinti.

Chicago, III. — August 
Steur, 74 metų, tax consult- 
ant, paliko savo dukrai $52,- 
000 nuosavybės. Jis mirė 

[ spalių mėnesį, 1942 metais.

$500.00
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WAR BONAIS

RUDENINI LABOR DAY
PIKNIKĄ
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X Kun. J. Prunskis, žino
mas laikraštininkas, vakar 
išvyko atostogų. Ta proga 
aplankys Kanados lietuvius. 
Šiandie jis kalba Toronto 
lietuviams, o rugpiūčio 22 
d. kalbės Montrealyje.
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X J. ir B. Valauskai, 4500 
So. Talman Avė., šiandie 
išlydėjo savo sūnų Juozą ir 
žentą S. Mažeiką į kariuo
menę. Atsisveikinimas, kaip 
ir kiekvienuose tokiuose na
muose, buvo labai liūdnas.

X Leit. Juozas Poška, de
šimties dienų atostogų pro
ga, parvykęs į Chicago ir 
lankydamas draugus lankė
si ir “Draugo” redakcijoj. 
Iš Floridos jis dabar perke
liamas į Robinson, Arkan- 
sas, stovyklą.

X Aleknienė, plačiai ži
noma No. Side lietuvių tar
pe, rugpiūčio 8 d. staiga su
sirgo ir išvežta į Šv. Anta
no ligoninę.

X Mykolas Vertelka, ži
nomas Brighton Park biz
nierius, 4406 S. Talman Avė., 
po trijų mėnesių išbuvimo 
ligoninėj, šiomis dienomis 
grįžo namo ir eina sveikyn.

X Net ketverios laidotu
vės iš Šv. Jurgio bažnyčios 
įvyko rugpiūčio 16 dieną. 
Tai nepaprasta.
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