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SKUBA PADĖTI AMERIKIEČIAM ITALIJOJ
SĄJUNGININKAI VAROSI Į LAE 
Manoma ten apsups 20,000 japonų 
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
nigs. 14.—Visa Salamaua 
šiandien sąjungininkų ran
kose, 24 valandas po to, kaip 
amerikiečiai ir australiečiai 
užėmė japonų Salamaua ae
rodromą ir pralaužė japonų 
linijas prie miesto. Gen. 
MacArthur štabo praneši
mas sakė sąjungininkai tuo
met pradėjo vytis bėgančius 
japonų garnizono likučius į 
Lae, šiaurėje. Išrodo, kad 
amerikiečiai ir australiečiai 
tuoj susijungs su kitais sa
vo daliniais, kurie spaudžia 
japonus iš kitos pusės Lae 
bazės, kur, spėjama, apsup
ta apie 20,000 japonų karei
vių.

Lėktuvai puola Lae
Sąjungininkų bomber i a i 

numetė 49 tonus sprogstan- 
čiųjų bombų ant Lae gyni
mo linijų, sunaikindami til- salose.

tą ant svarbaus Markham 
slėnio kelio ir padarant ki
tus didelius nuostolius. Ka
riuomenės tuo pat metu pra.. 
dėjo smarkiau spausti Lae 
iš rytų ir vakarų.

Komunikatas taipgi minė
jo didelę lėktuvų ataką ant 
japonų laikomo Macassir, 
Celebes saloje, kur numetė 
27 tonus sprogstančiųjų ir 
padegančiųjų bombų. San
dėliuose ir prieplaukų pas
tatuose kilo keli dideli gais
rai. Vienas Liberator bom
beris dingo.

Vidutinieji bomberiai su
kėlė gaisrus Laba aerodro
me, Amboina saloje, ir lėk
tuvų laukuose Langgoer 
apylinkėj, Kei salose.

Toli skridę mažesnieji lėk
tuvai bombavo priešo laiko
mus kaimus ir aerodromą 
Selaru apylinkėj, Tenimber

AMERIKIEČIŲ INVAZIJA ITALIJON

Pilni laivai ir tankai Amerikos Penktosios Armijos iš Sicilijos keliasi Italijon nežiū
rint puolimo vokiečių lėktuvų, kurių ptaleis tos bombos sprogsta aplink. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

NACIAI ATSTŪMĖ AMERIKIEČIUS

sąjungininkų patvirtin i m o 
šiai žiniai nėra. Vokiečiai 
taipgi sako jie kovose ten 
užmušę tarp 8,000 ir 10,000 
amerikiečių.

Britai varosi rytuose.
Sąjungininkų pranešimas 

sakė britai užėmė Cosenza

disi, Adrijatikos pakrašty. 
Anot pranešimo, britai jau 
prasivarė pro Cosenza ir va
rosi j amerikiečių pozicijas.

Anot obzervatorių, sąjain-

Japonai vėl atakavo 
amerikiečių bazę 
WASHINGTON, nigs. 14.

— Laivynas šiandien prane
šė, kad 15 japonų lėktuvų 
sekmadienio naktį atakavo 
Funafuti, amerikiečių bazę 
netoli priešo laikomų Gil- 
bert salų. Priešlėktuvinės 
patrankos vieną jų nušovė. 
Pranešimas nieko nesakė 
apie mūsų lėktuvų pasiprie
šinimą. Tai buvo ketvirta 
japonų ataka ant tos ame
rikiečių bazės.

Tuo pačiu pranešimu, lai
vynas sakė prarastas U. S. 
submarinas Grenadier ir du 
maži priešsubmariniai lai
vai. Submarinas buvo vie
nas naujesniųjų, ir jo įgu
loje buvo maždaug 65 vyrai. 
Manoma jis dingo Pacifike. 
Šio karo metu, tai buvo dvy
liktas dingęs Amerikos sub
marinas.

Kiti du laivai buvo nu-! 
skandinti rugpiūčio 23 d., 
Viduržemio jūroj, kuomet 
priešo bomberiai juos ata
kavo. Kiekvienas jų turėjo 
po 27 įgulos narius, bet lai
vynas nepranešė ar jie visi 
žuvo, ar ne.

ŠVENTASIS TĖVAS GAL 
APLEIS VATIKANĄ 
BERNAS, rūgs. 14.—Ži

nia iš Italijos pasienio sakė 
katalikai susirūpinę Popie
žiaus Pijaus XII likimu, ka
dangi Jo šventenybė šiuo 
laiku yra beveik belaisvis 
nacių maršalo Gen. Albert 
Kesselring. Raportas sakė, 
kad kol kas vokiečiai gerbia 
Vatikano neutralitetą.

Pranešimas toliau
kuomet sąjungininkai pra
dės varytis į šiaurę, reikia 
manyti, kad vokiečiai susi- 
spies apie Romą ir kovos

I

RUSAI JAU UŽĖMĖ BRYANSKĄ,
VEJASI NACIUS

LONDONAS, rūgs. 14.— 
Vokietija šiandien prisipa
žino praradusi Bryanską,

suardyta visa jų susisieki
mo sistema. Daug kas ma
no, kad rusai dar spės su-

svarbų geležinkelių centrą gauti nacius Dnieper ryti-

Britai greitai varosi rytiniu pakraščiu
SĄJUNGININKŲ ŠTA- anot nacių, reiškia amerikie 

BAS šiaurės Afrikoj, rūgs, čiai apleidžia Salerno. Jokio 
14.—Šios dienos komunika
tas sakė Amerikos penktoji 
armija turėjusi kitose vie
tose pasitraukti prieš nacių 
kontrataką ant jų pozicijų 
Salemoje. Nauji ir dideli 
sąjungininkų rezervai siun
čiami frontan, kad palaikyti
iki šiol laimėtas vietas. Vi-1 ir Bari, 65 mylias virš Brin- 
duržemių jūra judėte juda 
sąjungininkų laivais ir lėk
tuvais, kurie skuba prista
tyti amerikiečiams reikalin
gą pagalbą. Britų kariuome
nės skubančios iš pietinės i gininkai vis dar laiko vir- 
Italijos randasi apie 100 šūnę ore virš kovų frontų, 
mylių nuo amerikiečių pozi- o tankai, pėstininkai ir lek
cijų. Nacių komanda nau- tuvai, padedami karo laivų 
doja tankus, pėstininkus ir kanuolių, vis bando praplės- 
artileriją iš pozicijų kalnuo- ti pozicijas Salernoje. 
se, kad sunaikinti amerikie
čių įsteigtas vietas Salerno 
įlankoj.

Žinios iš fronto buvo pra
stesnės negu pranešimas iš 
Gen. Eisenhower štabo, ku
ris tik sakė, kad dabar vyk
sta iki šiol didžiausios ko
vos, naciai 
kontratakuoja 
tose atsiėmę 
mes anksčiau 
pavę.

Vokietijos radio praneši
mai tvirtino jog sąjunginin
kai laivais iškelia kareivius 
iš Salerno apylinkės, kas,

Sąjungininkai nieko nemi
ni apie pasitraukimą, kuris, 
anot nacių, prasidėjęs pir
madieny.

Taranto apylinkėj, rapor
tas sakė sąjungininkų ka
riuomenes varosi į rytus ir 
į vakarus.

Lėktuvai atakuoja.
Raportai sakė sąjunginin

kų lakūnai vakar dieną nu
šovė 10 priešo lėktuvų, ir 
bombavo ir apšaudė vieške
lius ir geležinkelius Torre 
Dėl Greco ir Pompeii, ir 
priešo pozicijas į pietryčius 
nuo Salerno.

desperatiškai 
ir kitose vie- 
žemę, kurią 
buvome oku-jungiantį Rusijos centralinį 

ir pietinį frontus. Maskvos 
pranešimu, rusų kariuome
nės dalinys skuba į nacių 
pozicijas, kad apsupti užsi- 
likusį nacių garnizoną.

Vokiečiai įprastu būdu 
bandė priduoti tam smūgiui 
mažos reikšmės, sakydami 
jų garnizonas apleidęs tą 
miestą “pagal planą,” po 
to, kaip sunaikinę to miesto 
visus įrengimus taip, kad 
“sovietai dedą rankas į tuš
čią kišenę.” Anot jų, jie pa
sitraukę iš to miesto, kad 
nebūtų ten apsupti ir sunai- 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS kinti, kaip jie padarę su ten

sakė

KONGRESAS RŪPINASI 

TĖVU ĖMIMO REIKALU
WASHINGTON, rūgs. 14. 

—Senato ir Kongreso vadiai 
šiandien prižadėjo greitai 
svarstyti tėvų ėmimo karino 
menėn reikalą, ir sakė visas 
reikalas bus vienaip ar ki
taip išrištas ateinančios sa
vaitės pradžioje.

Greičiausiai įvyks sudėti
ni Senato ir Kongreso posė
džiai išklausyti abiejų pu
sių šiuo reikalu. Akstiną 
greitam nutarimui pridavė
Kanados nutarimas paleisti iki paskutiniųjų, ir katali- 
dvi kanadiečių divizijas, ir kai kalba apie galimybę, kad 
paliuosavimas apie 20,000 
kareivių.

Pirmieji liudininkai prieš 
komitetą bus karo sekreto
riaus padėjėjas Patterson; 
Gen. Joseph McNarney, vy
riausio vado padėjėjas; Ad- 

I mirolas King, ir Maj. Gen. 
Hershey, selective service 

i direktorius. Gen. Marshall, 
1 armijos vyriausias vadas, 
kalbės į komitetą pirmadie
ny.

Balsavimai šiuo reikalu 
neįvyks kol nebus išklausy
ta visi argumentai.

I Šv. Tėvas apleisiąs Vatika
ną, jeigu Roma virstų ko
vos lauku.

IŠ ITALIJOS. — Sąjun
gininkams siunčiant dau
giau kariuomenės į Salerno 
apylinkę, manoma greitu 
laiku įvyks lemiantieji mū
šiai už tą apylinkę.

HARRIMAN UŽGINA 
SIUNTIMĄ MASKVON
WASHINGTON, rūgs. 14. 

— W. Averell Harrimc n, 
“lend-lease” ko-ordinatori is 
Anglijoj, kuris dabar n n- 
dasi Washingtone, šiandimj 
užgynė New Yorke pasiro
džiusią žinią, būk jis buvęs 
prašytas vykti .Maskv n 
specialiai misijai, ir gal rot 
užimtų Admirolo Willir n 
H. Standley vietą kaipo A- 
merikos ambasadorius Ru
sijai.

IŠ VATIKANO. — Vati
kano radio pranešimu, šven
tasis Sostas šiuo laiku liuo- 
sas nuo nacių ir senąja tvar 
ka vedami nuolatinieji dar
bai.

14. 
šian-

nė j pusėj.
Varosi Klevam

Kiti rusų daliniai varosi 
į Kievą ir Dnieper upę. Anot 
rusų biuletenio, tie žygiavi
mai vyksta nuo Bryansko į 
pietus iki Azovo jūros. Ru
sai Ukrainoj varosi taip 
greit, kad prie Kruti, į rytus 
nuo Nezhin, jie netikėtai 
užklupo ir užmušė ar suėmė 
visą vagoną nacių rezervų, 
kurie vyko frontam i

Į pietus nuo Kakhmacho, 
iš kur rusai varosi į Kievą, 
pranešimas sakė rusai ap
supę ir užmušę 4 nacių di
vizijų likučius. Sakoma vie
nas rusų dalinys pasiekęs 
iki 30 mylių nuo Chernigo- 
vo, ir artilerija dabar gali 
apšaudyti Nezhiną. Nezhino 
užėmimas privestų rusus iki

i

apsuptais rusais spalių mė
nesy 1941 metais.

Čia manoma, kad naciai 
turės dabar visur trauktis 
iki pat Dnieper upės vaka
rinės pusės, kadangi dabar 72 mylias nuo paties Kievo

Naciai sako Mussolini 
prikels fašizmą
LONDONAS, rūgs. 14.— 

Vokiečių radio šiandien sa
kė fašizmas atgimsiąs po 
Benito Mussolini vadovybe, 
ir pranašavo jog jis peror
ganizuosiąs Italijos kariuo
menę kariavimui, panaikins 
Italijos pasidavimą, ir pas
kelbs pabaigą Italijos kara
liaus vadovybei, žinios iš 
Šveicarijos sako šiaurinėj 
Italijoj fašistai ir vėl valdo 
kitus miestus, ir įvyko faši
stų demonstracijos nacių 
okupuotose apylinkėse.

77 ITALU LAIVAI 

MALTOS UOSTE
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
14. — Sąjungininkų štabas 
šiandien patvirtino žinią, 
kad iki šiol į britų Malta 
salą atplaukę 77 italų karo 
laivai.

KOVOJA NACIUS 
ROMOS GATVĖSE

IŠ PIETVAKARIŲ PACI
FIKO. — Japonai Lae spau
džiami iŠ trijų pusių. Vie
nintelis jiems išėjimas iš 
ten yra jūra, kurią nuolat 
patroliuoja sąjungininkų lai

Atskiria Japonijai 
ištikimus japonus
WASHINGTON, rūgs.

—Prez. Rooseveltas
dien pranešė Senatui, kad šį 
mėnesį pradėta atskirti ja
ponus, kurie pareiškė išti- vai ir lėktuvai 
“*.8aV° k”StUi„ B 18 WASHINGTONO. -
95,000 japonų stovyklose, ___ _ ..
maždatm 6 300 bus atskirti Prezidentefi Rooseveltas

. .. ... x , penktadieny išduos Kongre-įr pasiųsti specialen stovy-! r ,,. ~ ... ... . , sol raportą apie karo eigą,klon Califormjoj, kadangi 
jie prašė juos grąžinti Ja- 
ponijon. )

Prezidentas grįžo prie 
savo darbų
WASHINGTON, rūgs. 14. 

— Praleidęs kelias dienas 
laukuose, Prez. Rooseveltas 
Šiandien grįžo į Washingto- 
ną ir tuoj ėmėsi skubiųjų 
darbų, kuriuos turės per
statyti iš atostogų grįžu
siam Kongresui, ir iš naujo 
pradėjo pasitarimus apie 
naujų taksų bylių.

REZIGNAVO VISAS 
BOLIVIJOS KABINETAS

LA PAZ, Bolivija, rūgs. Į 
14.—Pasėkoje atstovų buto 
tyrinėjimo vyriausybės el
gesio Catavi kasyklų streiko 
metu praeitą žiemą visi Bo
livijos kabineto nariai vakar 
vakarą Prezidentui Enriąue 
Penaranda įteikė savo 
zignacijas.

14.— 
dideli 

lėk-
I

re-.

Atnaujino atakas ant 
nacių Europos 
LONDONAS, rūgs.

Dvi dienas pailsėję, 
skaičiai sąjungininkų
tuvų prievakary skrido per 
kanalą į šiaurinės Prancū
zijos ir Belgijos pusę, ata
kuoti įvairias nacių pozici
jas.

LONDONAS, rūgs. 14.— 
Aldžyro radio pranešimas 
sakė Romos gatvėse dabar 
vyksta aštrios kovos. Anot 
pranešimo, visoj Italijoj au
ga opozicija naciams. Italai 
kareiviai Balkanuose taipgi 
priešinasi naciams. Didėlės 
kovos įvykusios Belgrade, 
o Montenegroje 2,000 italų 
kareivių pabėgo į kalnus ir 
iš ten veda kovą prieš na
cius.

Pirkite Karo /Bonus.
ORAS

Nebus didelės atmainos.

Sako racionuos pieną
PORTLAND, Ore., rūgs. 

14.—Charles W. Holman, 
National Co-oęerative Milk 
retorius, pranašavo, kad 
bėgyje 60 dienų bus įvesta 
pieno racionavimas.

Puolė naciu konvojų girtas Mujis

LONDONAS, rūgs. 14.— 
Berlyno radio pranešimu, 
britų motoriniai torpedo 
laivai vakar naktį prie Olan 
dijos tris kart atakavo vo
kiečių konvojų, ir apgadino 
vieną laivą.

Bulgarijos premjeras
LONDONAS, rūgs. 14 — 

Berlyno radio pranešimas 
sakė Dobri Bojiloff, buvęs 
Bulgarijos finansų minis
tras, paskirtas Premjeru 
vieton Bogdan Philov.

Nepalietė britus 
Vatikano vienuolyne
LONDONAS, rūgs. 14.— 

Vatikano radio pranešimas 
sakė anglams nesirūpinti 
apie gimines ir pažįstamus 
švč. Marijos Pan. vienuoly
ne, Vatikane. Pranešimas 
sakė šių dienų įvykiai nepa
lietę vienuolyno.
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MOKA SUKELTI PINIGUS.
(Pabaiga)

Tai CANal 6122

DABARTINE
DTVIDENTę
RATA

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

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

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS'P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
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“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEP.ARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FINISHER, CABINET MAKER 
patyrusio prie ofisams rakandų. 

SPAK & NATOVICH 
40 S. VVells St.

OPERATORIO
CLAY PIGEON MFG. MAŠINAI 

Patyrimo nereikia bet jūs turite 
būti atsakomingi ir fiziškai veiklūs 
ir turit turėt gerą rekordą kuris 
bus atydžiai tyrinėjamas. Produktas 
100% kariuomenei ir laivynui. Nuo
latinis darbas. 4 8 vai. savaitėje. 
Minimum rata 90c j valandą, laikas 
ir pusė už viršlaikj.

BLACK PRODUCTS CO.
13513 Calumet Avė. 

Tel. INTerocean 9700.
REIKIA VYRU

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30. ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai Bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį.

EDGEUATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIU 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite į
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
VYRŲ

DIRBTUVES DARBAMS

DffiNfcAŠTTS DRAUGAS, CH5GAG0, TffiJfoTS

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

puikios 
tarp 9

»

Aukščiausia mokestis — 
darbo sąlygos. Atsišaukit 
ryto iki 5 popiet

PERSONNEL OFISAN. Room 348

MORRISON HOTEL
VYRŲ

18 IKI 50
KAIP STOCK MEN GELŽKELIO 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLATINIEMS DARB.AMS 
SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Snyder 

N. Y. C. R. R. 
33 W. ROOT ST.

AUKŠČIAUSIOS 
VALANDINĖS RATOS 
Ir Liberalūs Bonai

Northwest miesto krašte, 100% 
karo dirbtuvėje kurioj išdirbama 
taikos metu produktai.
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TOOL GRINDERS 
ABELNŲ DARBININKŲ 

Imkit Drogą sekančių:
1— NUOLATINI TAIKOS LAIKŲ 

DARBAI.
2— PATOGI TRANSPORTACIJA.
3— MALONIOS APLINKYBES.
4— PROGOS ĮSIDIRBIMO.
5— LAIKAS IR PUSE VIRŠ

40 VALANDŲ.
6— DVIGUBA MOKESTIS UŽ KAS 

7-TĄ IŠ KALEINOS DARBO 
DIENĄ.

Employment Ofisas atdaras:
8 ryto iki 8 vak.

Sekmad. 8 ryto iki pietų.

Atsineškit gimimo rekordą—piliety
bės popieras — sočiai security 
availability liudijimus.

SHELDON MACHINE 
COMPANY, INC.

4258 N. KN0X AVĖ.
DARBININKŲ

ir

Reikia Defense dirbtuvėje. 75c į 
vai., laikas ir pusė už viršlaikį.

Atsišaukit į

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ REIKIA
Abelniems Dirbtuvės Darbams. 

100% Defense. Patyrimo 
Nereikia.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

VYRŲ
-DIRBTUVES DARBAMS

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 
SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

THE BORDEN CO
3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—ForestPark

Medžio Išdirbeių
Reikia

Stock Sawyer, Patyrusio. Klejuo- 
tojų ir prie Cabinet Pagelbininkų. 
Nuolatiniai darbai, gera mokestis.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St YARds 6528

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS p<e ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo .nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAVVNDALE 7371.

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 popiet.
PERSONNEL OFISAN, Room 348

MORRISON HOTEL
STENOGRAFIŲ

IR TYPISTS
Geros darbo sąlygos. Puikios 

progos su po karo ateičia.
McMaster-Carr Supply Co.

640 W. Lake St.

STENOGRAFIŲ
SMTTCHBOARD OPERATORES

Patyrusių. Nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos, 
proga jsidirbimo. gera transportaci
ja. Atsišaukite j

TRANSAMERICAN FREIGHT
LINES

1130 W. Cermak Rd.

REIKIA
MOTERŲ

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateit}. 100%. karo

Jūs dabar
gresyvės
puikią po . „ ____
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ

MOTERYS

REIKIA
Komitetas nukentė 
juslėms nuo karo

šiftas

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena tr nakti šiftai. Atsiša" 
kitę asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar j Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

SKALBYKLOJE
Press Operatorių

MODERNI PROSYMO PRESAI 
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

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

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

Can You Type?
WE WILL TRAIN YOU FOR 
POSITIONS IN OUR ACCOUNT- 
ING AND COST DEPARTMENTS 
NO EXPERIENCE NECESSARY

PERMANENT 
ESSENTIAL 
INDUSTRY 
GOOD SALARY

Work Near Home
AND SAVE TRAVELING 

CROWDED STREET C ARS '
AND ELEVATORS

MID-STATES

ON

GUMMED P APER CO
2515 S. DAMEN AVĖ.

prie skalbiamu drabužių. 
SIUVĖJU paprastiems dar- 

ir PATAISYTOJI.’. Patyrimo

Reikia 
Taipgi 
tams 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY
849 N. Franklin

VYRAI IR MOTERYS

VIDURAMŽIAUS PORA
Reikalinga prie lengvų džianito- 
riaus darbų bažnyčioje. Gera mo
kestis ir štymu apšildomas apart- 
mentas. Atsišaukit po 7 vai. vak. 
ir klauskit Mr. Bloom.

3901 VV. CONGRESS ST.
APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi— 
TOOL AND DIE MAKERS 
PUNCH PRESS 
OPERATORS 
ASSEMBLERS— 
VYRŲ IR MOTERŲ 

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENU ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

★ 
★

★

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES

DARBAMS z

! Patyrimo nereikia. Nereikia dirbti 
I naktimis. Gera pradinė mokestis.

INTERNATIONAL SPRING CO.
222 N. Washtenaw Avė.

 

CHE, 4141
ASK FOR hflt. TRODSON 

------- ——-----g- .. ■
MERGINA 
20 4- 35

Mašinėle rašyti ir. prie abelnų ofiso 
darbų mažam ęfiaA, Darbas nuolatos. 
325 j savaitę pradedant. su pakė
limu 35.00 j savaitę po 30 dienų.

SERVICE PARCEL DELIVERIES
415 E. Erie

KARO DARBAMS
VYRŲ

MOTERŲ
Patyrimo Nereikia

Dalinio Laiko
Pilno Laiko

Dieną ar Naktį Darbai

Moulderių 
Grinders 
Coremakers 
Varde Vyrų 
Assemblers 
Cbeckers 
Sorters 
Millwrights

Truck Drivers
Shakeout Vyrų
Chippers
Truckers
Valytojų
Pakerių
Shifters
Cupola Tenders

MolderiųMachine
Garage Darbininkų 

Stiprių H. S. vaikinų ir kitų 
dirbti po 4 vai. naktimis.

IŠMOKITE AMATĄ
i ir moterims norintiems 
ir mokintis bus duodama 
išmokti amata kaipo Moul- 

bus

Vyrams 
dirbti 
proga i 
deriai. Coremaker, Grinder ir 
apmokami pagal gabumus.

PASTOVUMAS

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

po- 
Sao
Ko-
niuo

• V 
LS-

Š. m. rugpiūčio mėn. 13 
ČL, įvykusiame Lietuvos Ko
nsulate Sao Paulo vietos lie
tuvių kolonijos atstovų 
sėdyje, liko įsteigtas 
Paulo mieste: Lietuvių 
mitetas nukentėjusiems 
karo šelpti.

Komiteto pirmininku
rinktas kun. P. Ragažinskas, 
vice pirmininku Juozas Va
siliauskas, I-ju sekretorium. 
Antanas Dutkus, Il-jiu sek
retorium Vytautas Rutkaus
kas, I-ju kasininku Feliksas 
Čemarka, II-jų kasininku 
Bronius Šukevičius ir komi
teto nariais: Juozas Stankū
nas, Petras Šukys, Adolfas 
Speičys, Juozas Masiulis ir 
Juozas Skorupskis.

^is Lietuvių Komitetas 
veiks prie Brazilijos Rau
donojo Kryžiaus.

Patyrimo nereikia — Neapribuotc 
amžiaus — Turi būt piln»j svei
katoj — Viršlaikis mokant laiką 
ir pusę — Geras valgis mūsų pa
togiame Canteen — Puikios darbo 
sąlygos.

Atneškit prirodymus pilietybės.
Employment Ofisas Atdaras:

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

Sekmad. rytais, 10 ryto iki 1 pp.
Douglas Pk. “L” iki Durų

$42.70 
Savaitėje Pradedant

$45.75
Po 30 Dienu

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. POLK ST.

2742 W. 36th PLACE

COUNTER MERGINŲ
IR

VEITERKŲ
18 IKI 45

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

VYRŲ
Patyrusių siuntinių išvežiotojų dral- 
verių — unijos mokestis.

VYKŲ
Lioduoti trokus — darbas naktimis

— 70c j valandą.

SERVICE PARCEL DELJVERIES
415 E. Erie

PILNO LAIKO DARBAI
Patyrimo Nereikia

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS 

Proga gelbėti prie karo ir civilinių 
darbų. Nuolatini darbai.
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

REIKIA — M ET AL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATTNG WORKS
4600 W. Palmer St. Albany 3900

WOOLEN STOCK KLERKU- Cnt-- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsls.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis, 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikĮ. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos Duodama 

ATSIŠAUKIT Į

DE MET'S, INC.
EMPLOYMENT OFISAI:
312 W. MADISON ST. ar 

29 N. STATĖ ST.
64 E. WASHINGTON 

143 S. STATĖ ST.
103 W. ADAMS ST.

BOARD OF TRADE BLDG.

DARBTNINKŲ PRIE ANGLIES — 
Nuolatiniai ar dalinio laiko. Paty
rimo nereikia. 73c 1 valandą.

PETERSEN COAL CO. 
Division & Halsted Sts.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi- 
dienraštį “Draugą”.

PORTERIO ir SHIPPING ROOM 
PAGELBININKŲ reikia. Gera, mo
kestis. užtenkamai viršlaikio, 
vūs darbai, laikas ir pusė virš 
valandų.

APEX PAPER B0X CO.
2318 S. Western

pasto-
“ 40

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

PIRKITE KARO BONUS!

PranešimaiŠis yra nuolatinis biznis. Mūsų kom
panija jau ilgas laikas 
pirm karo ir bus 
karas pasibaigs, 
darbininkų išbuvo 
daugelj metų.

Geros darbo sąlygos — Apdrauda— 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate 
nėję neatsišaukite.
Employment Ofisas 
ras nuo 7:30 ryto 
Pirmad.
7:30 ryto iki
Matykit Mr.
Departmente,
Madison St.. 
6:00 vak.
Antrad.,
JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT Į

kaip yra 
ilga laiką kada 
Didžiuma mūsų 
su mumis per

svarbioj pramo-

Z

Brighton Park.
zimiero Akademijos Rėmėjų 
6 skyrius šaukia susirinki
mą ketvirtadienį, rūgs. 16 
d., 7 vai. vak., Anužienės na- 
muose, 4321 So. Artesian 
Avė. Bus svarbus pasitari
mas apie centro pikniką, ku
ris įvyks rūgs. 26 d., Vytau
to parke. Po susirinkimo bus 
užkandžiai.

Šv. Ka-

Dendrite visus tuos žmo
r* ii ”

nes, kurie skelbiasi “Drau- 
ge”. 1

MOTERŲ REIKIA
Prie lengvų abelnų dirbtuvės dar
bų. 100% Defense. Patyrimo ne
reikia. Taipgi reikia SEWING 
MACHINE OPERATORIŲ.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

DRABUŽIU INSPEKTORIŲ Prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtų ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN! •

i'

f

j

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SlUVftJU su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių unl- , 
formų ir civili n lems drabužių. Kiau- , 
•kit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

I

i
H
l

TE “DRAUGĄ” j

CASHIER — TYPIST
Good saiary, chance for advance- 
ment Pleasant office sarr<xundlng». 

MUTUAL TRUCK PARTS CO.
2000 S. Wabash CALumet 3500

i:1

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service!
Fnr Results 1 
ADVERTISE

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ★★★

dirbtuvėje atda- 
iki 5:00 popiet, 

perdėm Penktad. ir nuo 
pietų šeštadieniais.
Overholt Circulation 
News-Sun Bldg., 112 
Waukegan, Iii., nuo 

iki 8:30 vak. Pirmad., 
Ketvirtad. ar Penktad.

THE \

CHICAGO HARV/ARE 
FOUNDRY COMPANY 

North Chicago, Illinois
Phone Majestic 577

VIENA IŠ NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIU PRAMONIŲ

svarbus susirinki-

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lyde, kaip antraeiliu kalbė
toju. — S. Marden.

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo labai 
mas bus rugsėjo 15 d. 7:30
valandą vakare, parapijos 
svetainėj. Visų narių prie
dermė dalyvauti šiame susi
rinkime. Klubas turi daug 
svarbių pranešimų Atsilan
kę išgirs daug ką naujo. Su
sirinkimas bus parapijos sa
lėj. A. Valančius

Vienintelis kelias, kuriuo 
prieiname laimę, kurs ver
tas tuo vardu vadintis, yra 
grynas, teisingas ir veiklus 
gyvenimas. Svett Marden

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

• Ne tas vyra, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

*

AMERIKIEČIAI GRUMIASI PRIE SALERNO

i

Mol i e

S
Tyrrhcnian Ste

ITALY

VtllopIOAO..

t

X

%

C.

ė
r •

AUIFD rHRUST

Allied

J '•/ -I

Adriotic Sea j

Brmditi ■

Ave'l’nO

-O o' .<?

«C04tM0 1

rotone

■

Britų kariuomenei einant pirmyn taip vadinamam Ita
lijos “kulnyje” ir sutinkant mažą pasipriešinimą, Ameri
kos Penktoji Armija, padarius invaziją Neapolio srityje, 
smarkiai grumiasi su naciais, kurie desperatiškai laikosi 
bijodami visiško jų sunaikinimo. (Acme-Draugas Tele- 
photo-
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DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRDEND 

2834 South Oakley Aw. Odcago, IlUnols
Pubiished Daily, except Sundays, 

by the 
LITHUANIAN CATHOLJC PRESS SOCIETY 
A member of the Cathoiic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicagc 
Cicero; 3c per eopy. , . ,

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...............................................................   $7.00
Pusei metų ...................................................................  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 negražiname, 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. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų Pa gen n gins 
korespondencijos laikraštin n emeriam na

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

Amerikos Lietuvių Konferencijos 
darbų ir nutarimu sutrauka

1. Remti Amerikos karo pastangas iki pilnos pergalės:
a) Nutarta parduoti nemažiau kaip už 10 milijonų- 

dolerių. Trečiosios Karo Paskolos bonų;
b) Įsteigti komitetą iš 9 asmenų šiam karo bonų par

davinėjimo vajui vadovauti.
2. šelpti Lietuvos tremtinius ir organizuoti pagalbą 

nukentėjusiems nuo karo Lietuvos žmonėms:
a) įsteigti centralinį Lietuvos Šelpimo Fondą, kuris 

rinks aukas pinigais, drabužiais, vaistais, ir t.t.
b) raginti visus esančius vietinius fondus dėtis prie 

centralinio fondo.

3. Remti demokratijų taikos tikslus, reikalaujant, kad 
Lietuvai būtų pritaikyti Atlanto Carterio principai.

4. Pareikšti Amerikos lietuvių nusistatymą Lietuvos 
klausimu:

a) kad Lietuva būtų atstatyta, kaip nepriklausoma 
demokratinė respublika;

b) nepriklausomos Lietuvos vieta Europos ir pasau
lio taikos sistemoje (išklausyta pulk. K Griniaus refe
ratas). ,

PRIIMTOSIOS REZOLIUCIJOS: \
1. Rezoliucija, pasmerkianti karo kriminalistus.
2. Rezoliucija, pasmerkianti barbarišką nacių terorą 

prieš žydus.
Aukščiau paminėtų telegramų, pareiškimų ir rezo

liucijų tekstai bus paskelbti laikraščiuose.
Konferencija priėmė daugiau kaip $6,000.00 aukų, ku

rias atsiuntė draugijos, kolonijų komitetai ir paskiri 
asmens. Aukos dar tebeplaukė, baigiantis paskutinei 
sesijai. Pilnas aukotojų sąrašas galės būt padarytas, 
tiktai ruošiant spaudai protokolą.

' , I

Paskutiniai konferencijos tarimai lietė Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri sušaukė šią konferenciją:

1. Amerikos Lietuvių Konferencija užgyrė Amerikos 
Lietuvių Tarybos įstatus;

2. patvirtino pateiktą konferencijai būsimų tarybos 
darbų programą;

3. išreiškė tarybai pilną pasitikėjimą, įgaliodama ją 
veikti toliau ta pačia kryptim ir vykdyti konferencijos 
nutarimus.

Pne to bus pravartu čionai pridurti dar kelis žodžius 
apie Amerikos Lietuvių Tarybą, kurią konferencija įga
liojo veikti.

Amerikos Lietuvių Tarybos sąstatas dabar yra toks 
(alfabetoeilėje) adv. F. J. Bagočtas, iš S. Boston, Mass.; 
P. Grigaitis, iš Chicago, I1L; Vincas T. Kvetkas, iš Wil- 
kes-Barre, Pa.; J. B. Laueka, iš Brooklyn, N. Y.; S. Mi- 
chelson, iš So. Boston, Mass.; Peter L. Pivorūnas, iš 
Pittsburgh. Pa.; J. V. StHson, iš Brooklyn, N. Y.; L. Ši
mutis, iš Chicago, UI.; Lun. J. švagždys, iš Brockton, 
Mass.; M. Vaidyla, iš Chicago, UI.; M. J. Vinikas, iš 
New York, N. Y. Viso 11 narių.

Trys nariai, kurie gyvena Chicagoje sudaro Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomąji Komitetą, būtent: Šimutis 
— pirmininkas; Grigaitis — sekretorius, Valdyta — iž
dininkas.

Po konferencijos Amerikos Lietuvių Taryba posė
džiavo Pittsburghe ir pririnko prie Vykdomojo Komi
teto dar keturis asmenis į ALT valdybą: Bagocių ir Pi-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, nigs. 15, 1943

vorūną vice pirmininkais, Viniką ir Kvetkų iždo globė
jais.

Konferencijos nutarimams vykdyti ALT paskyrė į. 
vairias komisijas konkretiems planams paruošti.

Lietuvos Generalinio konsulo J. Budrio žodis, 
pasakytas A. L. T. konferencijoje Pittsburghe

Amerikos lietuviai atidavė tūkstančius savo sūnų ir 
dukterų kariuomenėn ir visur steigia komitetus pirkti 
bonams ir dosniai aukoja karo reikalams. Lietuviai yra 
valstybiniai žmonės, neblogai organizuoti ir supranta, 
kad ne tik kariuomenė lemia karą, bet kad jiame turi 
dalyvauti ir visa šalis, padėdama laimėti ir apginti tas 
teises, kurias skelbia J. A. Valstybių Konstitucija.

Praeityje, išgirdę Amerikos gyventojų sukilimus ko
vai už laisvę, pažangūs, Laisvę mylintys žmonės plaukė 
iš Europos padėti sukilėliams tą laisvę iškovoti. Kai 
kurie iš tų ateivių iškilo ir pasiliko šios Šalies istorijoje, 
kai kurie žuvo nepastebėti, bet visi jie stojo į kovą už 
laisvę ne tam tikrai teritorijai, ne tiems keliems mili
jonams žmonių, kurie tose teritorijose gyvena, bet su
kurti valstybę, kuri būtų laisvės pavyzdžiu visam pa
sauliui.
J. VALSTYBES SAUGOJA

Šiandien atėjo laikai, kada laisvės sargybinis — J. 
A. Valstybės — atėjo į pagalbą pavergtiesiems. Šimto 
trisdešimties milijonų tauta gina savo laisvę, bet drau
ge kovoja ir už visų pavergtųjų tautų laisvę, — ne už 
vieną ar kitą parinktąją tautą, bet už visas vienodu 
nuoširdumu. Vadinasi, ir už mūsų Lietuvą. Ir negali 
būti kitaip. Kas seniai lietuvių tautai nepripažįsta to
kių teisių nepriklausomai gyventi ir pagal jos žmonių 
norą tvarkytis, tas paneigia ir pažemina idealus, dėl 
kurių kovoja Amerikos Valstybės.

Lietuvių tautos savitumas, jos skirtinga kalba, jos 
praeitis, pilnai pateisina jos valią savarankiškai egzis
tencijai. Ne keno nors egoistiniai, strateginiai, neišlai
ką kritikos motyvai, bet tautos valia yra lemiantis 
reiškinys.

Lietuvių tauta dabar visomis jėgomis kovoja dėl sa
vo tėvų žemės laisvės, kenčia ir pergyvena tragediją, 
kurios smulkiai nežino ir neįsivaizduoja pasaulis.

MUSŲ TAUTA APVAGIAMA
Noriu jums atskleisti vieną tokios tragedijos lapą, 

kaip mūsų tauta apvagiama.. Rytprūsiuose man teko 
sutikti kelios dešimtys jaunuolių, drūtų kaip ąžuolai. Jų 
vardai — Johann Grigaitis, Masiulis ir kiti. Nebuvo tai 
net nutautinti prūsų lietuviai: jie buvo lietuvių vaikai, 
pavogti per pirmąjį pasaulinį karą iš pačios Lietuvos, 
išdalinti vokiečiams ūkininkams ir išauklėti vokiečiais. 
Toji tragedija ir šiandien pasikartoja: šimtai tūkstan
čių abiejų lyčių sveikos jaunuomenės išvežta į Vokie
tijos gilumą. Kiek jų besugrįš į savo kraštą?...

Lietuva kenčia, bet nepasiduoda okupantams. Nežiū
rint jokių viliojančių pažadų nežiūrint grąsinimų, lie
tuvių žmonės nestoja į vokiečių armiją ir priešinasi 
nkupantumR visomis galimomis priemonėmis. Pasiprie
šinimo priežastys nėra keno gal įsivaizdinamos simpa
tijos kitai valstybei. Lietuvių tautai buvo ir yra rodyklė 
1918 metų vasario 16 dienos aktas: Nepriklausoma Lie
tuvą!

Kai šiandien žvelgiame atgalios į tas dienas, kurias 
mes vadiname nepriklausomybės kovų dienomis mūsų 
tėvynėje, su pasigerėjimu ir pasididžiavimu nušvinta 
akys: TJctu va. parodė, kad ji moka dėl laisvės kariauti 
ir moka tą laisvę laimėti. Prieš dvidešimt su viršum 
metų tą laisvę mūsų tėvynei Lietuvai davė ne keno nors 
sutartys, ne svetimų valstybių palankumas mažai lietu
vių tautai, bet pačių tautos sūnų kraujas, drąsa, pasi
šventimas ir nepalaužiama valia laisvai gyventi arba 
dėl tos laisvės mirti. Stojo tada prieš Lietuvą didžiu
lės priešų jėgos, užplūdo Lietuvą iš visų pusių, bet pil
kųjų mūsų artojų narsas išblaškė priešus, išvijo juos 
iš Lietuvos ribų, garantavo kraštui laisvę ir ramų gy
venimą.
AR REIKĖJO PRIEŠINTIS ■

Sutartys vėliau tik patvirtino tai, ką tauta iškovojo. 
Kova ir kraujo aukos tai tikras įrodymas, jog tauta 
nenori vergauti. Kai kada tenka girdėti: Lietuvos byla 
dabar visai kitaip stovėtų, jei kraštas būtų ginklu pa
sipriešinęs okupantams. Gal būt. Tačiau Baltijos val
stybėms nebuvo paskelbtas karas, nei pasiųsta kariuo
menė atviru tikslu jėga jas užimti. Baltijos valstybės 
buvo užimtos klasta. Su jomis buvo sudaryta visa eilė 
nepuolimo, draugiškumo ir apsigynimo sutarčių. Di
džiulė kariuomenė į tuos kraštus įėjo neva tikslu tas 
valstybes apginti. Taip visų tų trijų nelaimingų kraštų 
valstybės vyrams buvo pačių atsakomingiausių Sovietų 
Sąjungos pareigūnų užtikrinta. Už tai, kad tie mūsų 
vyrai, kaip tarptautiniuose santykiuose pridera, tiems 
žodžiams patikėjo, jie per labai trumpą Laiką atsidūrė 
Sibiro tundrose; o su jais vien tik iš Lietuvos, ten pat

PIRMYN PER U GNĮ IR DCMUS

Vokiečiams besitraukiant Italijos pietinėj daly, Amerikos pėstininkai eina pirmyn 
per ugnį, dūmus ir sunaikintus priešo tan kus. (Acmę-Draugas Telephoto)

išgabenta keliasdešimts tūkstančių nieko nekaltų žmo
nių.

Bet ir šiandieną Lietuvai reikia ir tos Jūsų praeities 
paramos ir to idealizmo. Mūsų laukia begalės darbų 
ir uždavinių, susijusių su Lietuvos laisvės kova ir lai
mėjimu.
VĖL PITTSBURGHE

Pittsburghe 1917 metų pradžioje buvo viešai paskelb
ta pirmoji Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. To 
fakto akivaizdoje tikiu, kad ir šios konferencijos žy
giai bus lygiai svarbios vertės Lietuvos laisvės kelyje. 
Suvažiavimas beabejo nutars ir ras būdą įvykinti pa
grindinės svarbos dalykus.

Aš iš savo pusės prašyčiau, gal geriausia moterų 
veikėjų, sudaryti komitetą, kuris ieškotų kelių ir gali
mybių pagelbėti nelaimingiesiems tremtiniams.

Prašau priimti mano karštus sveikinimus šiam su
važiavimui ir leisti palinkėti vaisingų darbų.

Lietuvių komitetai 
Gardino ir Lydos 
apylinkėse

(LKFSB) Londone išeinąs 
lenkų laikraštis “Dziennik 
Polski” praneša, kad daug 
lietuvių ūkininkų naciai prie 
varta gabena į Vilniaus kraš 
tą, ypač — iš derlingesnių 
Paprūsės žemių, kur nori
ma įkurdinti vokiečių kolo
nistus. Lyda ir Gardinas, 
esą, okupantų taipgi pris
kirti prie dabartinės Lietu
vos žemių ir ten esą suda
rytų lietuvių administraci
jos komitetų. Laikraštis to
liau skelbia, kad nežiūrint 
Lietuvos vyskupų protesto 
ir gyventojų priešinimosi, 
naciai prievarta iš Lietuvos 
išgabenę į Vokietiją dar
bams 65,000 lietuvių darbi
ninkų, jų tarpe daugiau, 
kaip 15,000 moterų. To pa
ties laikraščio žiniomis, Lie
tuvos žmonės neapkenčia 
vokiečių už jų žiaurumą, iš
didumą, plėšikavimą ir lau
kia dienos, kada galės jų 
nusikratyti. Lietuvos pasi
priešinimas okupantams yra 
sklandžiai organizuotas ir 
nuostabiai gerai veikia be 
jokio didelio triukšmo.

Sunkios bausmės
(LKFSB) Okupuotoje Lie

tuvoje, kaip mums praneša, 
iš Londono, Himmleris pa
skelbęs sunkias bausmes už 
perėjimą rubežių ar į Vo
kietiją, ar į Lenkiją, ar į 
Ukrainą, neturint tam leidi
mų.

Vis mobilizuoja lie
tuvius priverstiniems 
darbams

(LKFSB) Londono laik
raščiuose pasirodė žinių, pa
kartotinai pranešančių, kad 
vokiečiai Lietuvoje mobili
zuoja vyrus gimusius 1914- 
1922 metais, imdami juos 
priverstiniems darbams į Vo 
kietiją. “Kaunaer Zeitung” 
praneša, kad birželio mėn. 
pavykę Lietuvoje sudaryti 
darbo-statybos batalijonus. 
Iš to laikraščio matyti, kad 
tų batalijonų išleistuvėse 
dažnai kalbąs gen. Just.

Lenkų švietimo 
ministeris

(LKFSB) Lenkijos švie
timo ministeris prel. Zigm. 
Kaczynskis supranta lietu
viškai ir šiek tiek lietuviš
kai gali kalbėti, nes vienas 
iš jo tėvų, berods, yra ki
lęs iš lietuviškų žemių.

4v-- —
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Suknelių Prieinamomis
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies motenj kailiniai, kailiukais papuoštais arta 
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės 4*

Lietuvė Sibire gavo 
pasisodinti bulvių

(LKFSB) Patyrėme, kad 
Sibiran ištremtoji Ona Pruns 
kienė gavo daržovių pasiso- 
dinimui mažą sklypelį (kaip 
ten vadina — 15 sotkų) že
mės. Tremtinė džiaugiasi ga
lėjusi pasisodinti truputį 
bulvių, svogūnų ir kitų dar
žovių
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I
Iš Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 
veikimo

Bridgeport. — Susirinki
mas 10-j o skyriaus įvyko 
rugsėjo 10 d. Dvasios va
dui kun. J. Prunskiui pri
minus parapijos būsimos va
karienės reikalus, susirinki
mas vienbalsiai apsiėmė va
karienėje šeimininkauti.

Apkalbėjus bėgamus rei
kalus ir spalių 3 d. Anna 
Kaskas ir R. Juškos kon
certo tikietų platinimo ei
gą, pereita į Amerikos Lie
tuvių Konferencijos įvyku
sios Pittsburghe raportą, 
kurį išdavė vice pirm. Juš
kienė ir pirm. A. Vaišvilie
nė. Džiaugtasi dėl konferen
cijos pasisekimo, lietuvių 
vieningumo ir nutarimų Lie
tuvos reikaluose.

Po to, sekė raportas iš 
seserų pranciškiečių rėmėjų 
buvusio seimo, apie seserų 
vargingą padėtį finansiniu 
atžvilgiu ir t.t. J. Šliogeris

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justu žmogaus veidas.

AA
JONAS BERŽANSKIS

[ DARIAUS IR GIRĖNO POSTAS DALYVAUJA 
! TĖVŲ MARIJONŲ KONCERTEviškos vestuvės

North Side. — North Side,1 Dariaus ir Girėno postas ti koncerte ir ta pačiaAmerican Friends of
— • — — -—— —— —- —— VM4U VA AAVAAVVA vv Al KZ"

Lithlldnid SUSirinkilTldS Humboldt Park apylinkėje, 271, American Legion, savo ga postas įsirašė į koncerto

nukeltas į rūgs. 22 d.
Dėl nepramatytų priežas

čių, American Friends of 
Lithuania susirinkimas nu
keltas į rūgs. 22 d. Sus-mas 
bus toj pačioj vietoj, Mor- 
rison Hotel, ir greičiausia 
tas pats svečias kalbėtojas 
kun. E. Dailey, 'New World’ 
redaktorius.

Susirinkimas turėjo įvyk
ti trečiadienį, rūgs. 15 d.

Visi Chicago lietuviai kvie 
čiami atsilankyti į susirin- 
kimą ir pasiklausyti kun E.,^ mat ; teatruose Mit 
Duley kalbos apae mažųjų Nugarius prikIaus0 rie 
tautų teises pasaulio tvar- organizacijų, dėka ir

** ' buvo gauti tie spalvuoti pa-

praeitą šeštadienį įvyko Ma-' mėnesiniame :--------------- ,
čių dukrelės vestuvės, ku-. spalių 14 d., vadovybėj pirm, 
rios tęsėsi net dvi dienas/ 
Mačių draugai linksminosi, 
dainavo ir vaišinosi linkė
dami jauniesiems laimės nau 
jame gyvenime. Per iškil
mingą vakarienę B. Nugi; 
rius, kuris jauniesiems bu 
vo “best man”, pakvietė kai 
kuriuos Mačių draugus bei 
gimines pakalbėti. Taip pat 
to paties jaunuolio rūpesčiu 
kitą vestuvių dieną, sve
čiams buvo parodyti juda
mieji paveikslai, kuriuos ga-

susirinkime, globėjus.

i t v -ui ' ' mm Gražus legionierių gestas, 
om. . , iš įsę . abejo, daug prisidės prie

Marijonų atstovo pakvieti- , . ... ., .J r koncerto iškilmingumo bei
mą koncertų. entaziastiš- isekim0. K
kai ji priėmė ir vienbalsiai 
nutarė iškilmingai dalyvau-

Remkite dienraštį “Drav
gą”, laikraštis jus parems

Vienų Metę Mirties
Sukaktuvės

A
ANTANAS VIRBICKAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DV1 MODERNIŠKO# KOPUTCKM 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Av«au«. Cicuto
Telefonas <3C*S«5 OSf

6812 So. Mestom Ave„ Chfcoęo
Telefonas GrovehiU 9142

Mūsų patarnavimas yra greitAK, fltond&gus te 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Iš Šakiečiu veikimo
Cicero. — Šakių Apskri

ties klubas po dviejų mėne
sių atostogų, rugsėjo 8 d.. 
vėl pradėjo laikyti savo su
sirinkimus kas antrą mėne
sio trečiadienį, 8 vai. vaka
re, Kl. Stanaičių name. Šis 
susirinkimas įvyko labai 
skaitlingas ir tai dar nepa
prastas. Mat, kas trečią mė
nesį būna klubo vaišės. Be 
to, dar buvo sveikinami Pran I 
ciškai jų vardadienio proga, 
būtent pirm. Pranas Juška 
ir Pranas Lapinskas. Klube 
randasi ir daugiau narių mi
nėtais vardais, tik ne visi 
atsilankė. Taipgi mūsų klū- 
has, be turėtų vaišių, nepa
miršta prisidėti ir prie nau
dingesnių darbų. Prisiminus 
apie TT. Marijonų rengiamą 
koneertą, kuris įvyks spalių 
3 d., Civic Opera House, pa
sižadėjo dauguma narių ne, 
tik ką jame dalyvauti, bet 
dar paskyrė iš klubo iždo 
$10.00 aukų koncerto pa
sveikinimui. P. J

Smagss piknikas 
salėj

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 skyr. ren
gia pikniką parapijos salėj 
rugsėjo 19 d. Pradžia 3 vai. 
popiet.

Piknikas salėj bus toks, 
kokie esti parkuose, miškuo
se. Vėsiomis dienomis daug 
smagiau yra linksmintis šil
toje salėje, negu vėsiam ore 
kur nors parke. Todėl visi 
kviečiami atsilankytiį šv. 
Antano parapijos salę ir 
smagiai pasilinksminti. XXX

veikslai. Vestuvių puotoje 
Mačių giminių ir draugų ma
tėsi veik iš visų Chicago 
kolonijų.

Mačių žentas paeina iš kil
nios šeimos. Jo broliai uži
ma aukštas vietas Amerikos 
kariuomenėje. Buvusioji Ma
čiuke yra išauklėta katali- 
kiškoje-lietuviškoje dvasio
je. Pats Mačys yra draugi- 

I jų darbuotojas ir jau kelin
ti metai eina parap. komite
to nario pareigas. Be to, ran
da laiko pasidarbuoti ir ki
tose mūsų draugijose bei or
ganizacijose. Lieifuvytis

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
velį — Antaną Virbicką.

Netekome savo mylimo rūgs. 
9 d., 1942 m.

Nors laikais tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gaileating įsis Dievas sutei
kia jam amžiną atiLj.

• Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasiš įlinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 

'Mišias su egzekvijomis už jo 
sielą ketvirtadienį, rugsėjo' 16 
d., 1943 m., Aušros Vartų par. 
bažnyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antano sielą.

Nubudę: — Moteris, Sūnai, 
Duktė, žentas, Seserys, Giminės.

Mirė rug3. 13 d., 1943 m., 
10:40 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių, apskr., Triškių parap

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną. (po tėvais Toli- 
naite): tris sūnus Kazimierą 
(V. S. Army), Joną. (U. S. 
Merchant Marines), ir Frank- 
lin; dukterį Oną; ir daug kitų 
giminių, draugu ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių d r-jos ir prie 
Lietuvių Piliečių kiiūbo.

Kūnas pašarvotas namu'se: 
2334 S. Hoyne Avė. Laidotuvės 
įvyks šeš:ad., rūgs. 18 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Aušros Vartų par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už vėl onio sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėtas, j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiu kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės >.

Nuliūdę: — Moteris, Sū ai, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvių direkt. Lachawicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2515.

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PAKT1CUIAR PEOPLK PREFER PACEtANKIS PRODTCTlONS 

DISTR1BCTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mosi Bcautifirt—-Mosi Enduring—Strongest—Best irt The Wor+d.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGSv 
KREIPKTTŽS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— TISE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree 
MODERNI Išvidinė PARODA: * REZIDENCIJA: 

4535 W. Wasbington Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTebrook 3645 Tek REPnbfie 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAVZ0LEJAI
ŽENKLAI

ritei

■

Rankose 1
Nelaimė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Dalyse^

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

"" I

EVANAUSKAS
rhoneti 1AKDS LUHMM

MAŽEIKA
381S 1ATUAN1UA AVĖ.

P. J. RIDIKAS
ttM SO. HAL8TED STREET 710 W. 18th STREET

Tetephone YARDS 141»

L BUKAUSKAS
10821 SO MCH1GAN AVĖ PhoM PŪLLMAN MG

ANTANAS M. PRILUPS
mr avknvs PhoM taros imi

' 1 ■' II I ■■■■>» -......... I....................... ..

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. JflCHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L UULEVIČIUS *
4148 SO. CAJJFORNIA AVĖ Phone LAFAYETTE 3571

lt TJ lį TJ Yra Geriaushs Lb&m Pirkt! Pirmos Rūšies 
Namų Matertjolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsų jard< ir apžiūrėkite ata
ką ir anhMą r«Į LENTŲ — JHLLWORK 
— STOGŲ A NAMŲ MATERIJOLĄ — 
da garažę, gorčių, viškę, skiepę ir fletę. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAMMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS,
nnl0.1 -

CARR-MOODY LŪMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekm&dienlaJa nuo t ral. ryto Iki 12 ral. pietų.

Kitomto dlenomto — nuo 7 valandoj ryto Iki S:30 valandos popiet

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

Viena moteris, 48 metų 
amžiaus, iš Chicagos peršo- 

’ vė sau šoną, pereitą sekma
dienį. Ji pareiškė policijai, 
jog rado šautuvą name, ir 
žaidė su šautuvu.

RADO PUtKININKĄ 
COLMAN KALTU
SELFR1DGE FIELD, 

rūgs. 14.—Devyni aukšti 
karininkai šiandien radc 
Col. William T. Colman kal
tu penkiais iš dvidešimts 
astuonių kaltinimų, jų tar
pe pašovimu savo juodvei- 
džio šoferio ir dažnu pasi
gėrimu. Jo bausmė, nužemi
nimas iš pulkininko į 
tono rangą.

kapi-

Kojinės pertraukė 
moterų dėmesį

St. Lotus Mo. — Pereitą 
pirmadienį daugiau, kaip 
per valandą laiko moterų 
batų krautuvėje buvo par
duota $48,000 karo bonų. 
Kurios moterys pirko už 
$1,000 karo bonų, tos gavo 
porą nylon kojinių nemoka
mai. Daugiau kaip per va
landą laiko buvo išduota ne
mokamai 48 poros nylon ko
jinių ir išpirkta už $48.000 
karo bonų.

POVILAS RIMKUS
Mirė Rūgs. 11 d., 1943 m., 9:15 vai. vak., sulaukęs pusės 

amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos, šliužų kaimo. Amerikoje išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą (po tėvais 
Budrikaitė); dukterį Josephine Sheputis ir žentų Leonardų; 
sūnų Petrų (U.S. Navy); pusbrolį Antaną Rimkų ir jo šeimų; 
du švogerius Antaną Uksą ir Juozapą Mizerį ir jų šeimas; 3 
švogerkas Marijoną Čeikauskienę, Agniešką Balis ir Elzbietą 
Ūkelis ir jų šeimas, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 4348 So. Artesian Avė., telef. 
Virginia 0846.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rūgs. 16 d. 1943 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Pam- pa
rapijos bažnyčių, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, Pusbrolis, švoge- 
gertet, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liūlevičius, Telef. Lafayette 3572.

KRE1PKFFES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI!? AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materioio ir Darbo.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZtN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
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Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

NARIAI
CMcagos 
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asedtadioa«

1646 WEST 4€th STME&r Phone YARDS 0781
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rūgs. 15, 1943

& Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą 
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Buvęs Chicagietis Merchant Marinas'

Pranas Oreska, 1-os klasės 
jūreivis

j “Draugo” korespondentę, ži
nomą “Nemuno Dukters” 
slapyvarde.

Binghamtone dirbo Agfa- 
Ansco filmų kompanijoj ir 
vėliau Endicott Johnson Co.
Mėgo vandens sportą: nar

dymą, plaukiojimą ir žuva- 
vimą. Į laivyną išėjo 1943 
m. kovo 5 d. Jau turėjo pro
gos pamatyti Šiaurinę Afri
ką ir Angliją, šiuo laiku 
randasi kur tai pietiniam 
Atlante.

Pranas Oreska, 1-oš kla
sės jūreivis, gimė 1912 m. 
liepos 15 d. So Chicago, III. 
Vienų metų amžiaus buvo 
išvežtas į Lietuvą. Pradinę 
mokyklą baigė Švėkšnoj ir 
vidurinę mokyklą lankė Kre-

žmona gyvena pas savo 
tėvelius, 36 Lake Avė., Bing- 
hamton, N. Y. Prano uošvis 
yra vietos “Draugo” agen
tas.

k

tingoj Tėvų Pranciškonų ve
damo j gimnazijoj.

Sugrįžęs Amerikon 1928 
metais apsigyveno Chicagoj. 
Dirbo įvairius darbus plieno 
liejykloj ir Western Electric 
Co. Kurį laiką gyveno Cice
ru', vėliaus persikėlė South 
Chicagon. Čia priklausė prie 
Šv. Juozapo parapijos cho
ro, Šv. Vardo draugystės ir 
prie L. Vyčių.

1936 metais persikėlė gy
venti į Binghamton, N. Y. 
Ir 1938 m. birželio 18 vedė 
Juliją Petrauskaitę, buvusią

Sužeisti kareiviai
ti i

Washingten. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 440 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Š. 
Afrikos, Pacifiko ir pietva
karių Pacifiko apylinkių 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje 13 vyrų yra iš Chica
gos area.

Žuvę kareiviai

Washington D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė 221 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
žuvo Azijos, Europos, vidu
rio rytų, š. Afrikos, Pacifi-.' 

Pacifiko 
Žuvu- 
vyrai

Iškrito iš 28 aukšto
Chicago, UI. — Pereitą 

sekmadienį septyniasdešimt 
vienų metų amžiaus moteris 
iškrito iš apartmento 28 
aukšto. Nelaimė įvyko East 
Lake Shore drive.

ko ir pietvakarių 
apylinkių frontuose, 
šiųjų skaičiuje šeši 
yra iš Chicago area.

Pereitą pirmadienį 
gos gaisrininkai išgelbėjo 
tris asmenis, kurie buvo pa
gauti ugnies dviejų aukštų 
name, 1859 Maude.

Apvogė automobilį
Tik ką buvo grįžę iš Eu

ropos karo fronto du armi
jos pilotai. Pereito sekma
dienio vakare koks tai vagis 
pavogė iš pastatyto auto
mobilio tris maišus, kuriuo
se buvo kariškio žmonos 
įvairūs daiktai ir dviejų ar
mijos pilotų rūbai. Nukentė- 

apie tai pranešė Chicago 
avė. policijai pereitą pirma
dienį.

_
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Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė
•

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAUSIAS • 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

Apvogė lanęn
Chicago, III. — Pereitą 

pirmadienį Centro policija 
ieškojo vagies, kuris su ply
ta išmušė langą vyrų rūbų 
krautuvėje, 46 East Cermak 
road, ir paėmė keturias skry
bėles, dvi poras batų, ketu
ris kaklaryščius ir petnešas 
(šleikas).

Buvo areštuoti

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Piione: LAFAYETTE 8617

Šaunus koncertas čia pat
-■

Ką rašo laikraščiai apie Anna Kaskas 
dainavimą įvairiuose koncertuose 

REIKŠMINGI ATSILIEPIMAI APIE JOS BALSĄ IR 
DAINOS MENĄ

WORCESTER’IO FESTIVAI 
SPALIO 1 D. 1940 M.

“Anna Kaskas davė Orfe- 
jaus rolei ne vien tik puikų 
balsą su jaudinanuiu žemu 
registru, bet taip pat suge
bėjo parodyti gražumą ir 
prakilnumą Gluck’o arijų.

“Anna Kaskas, kuri čia 
dainavo pereitą pavasarį 
Dailės Meno Kursuose, Clark 
Universitete, savo klausyto
jus taip sužavėjo balso gra
žumu ir savo asmenybe, kad 
buvo labai džiugu ją vėl čia 
pamatyti. Publikos aplodis
mentais ji buvo iššaukta pa
sirodyti ant scenos daugelį 
kartų.” (Worcester Daily 
Telegram).

būti pakartotas, bet dar tu
rėjo vieną sudainuoti.” 

(Kansas City Journal).
“Jauna, šviesiaplaukė, gra

cinga ir patraukli, ji visiš
kai .užvaldė savo klausyto
jus.” (Kansas City Times).

Dalys Amerikos Penktosios Armijos sėkmingai išlai
pintos Italijoj, ilga eile traukia giiumon krašto, kad jį 
apvalyti nuo nacių. ( Acme-Draugas Telephoto)

Trijų žmonių istorija

Grįžęs namo rado svetimą vyrą 
svečiuojantis pas savo žmoną 
SVEČIAVIMASIS BAIGĖS MIRTIMI. PALEIDO 

Kulką į bebėgantį vyrą

dęs 1921 metais, ir turi 
n-ų apie 21 metų amžiaus, 
kuris yra armijoje. O tas 
vyras, kuris buvo atėjęs pas 
jo žmoną ir buvo nušautas, 
buvo našlys, turėjo šešis 
vaikus, jo žmona buvo miru
si prieš metus.

Tai va tokia.yra istorija. 
Toji istorija sako, jog mo
terystė yra šventas dalykas, 
ir iš moterystės nevalia juo
kų krėsti. Kai pradedama 
iš moterystės juokai 
— baigiasi tragedija.

Pereitą pirmadienį buvo 
areštuota 12 asmenų, kurie 
lošia arklių laižybose. Tie 
asmenys buvo sulaikyti ke
turiose Chicagos vietose.

Kiauliškai pasielgė
Kane kauntės farmoje, ne

toli Batavia pasikorė vyras 
65 metų amžiaus, pereitą 
pirmadienį. Jo kūnas buvo 
rastas kiaulių name.

Mount Vernon, III — No
riu papasakoti trijų žmonių 
istoriją, ši istorija įvyko 
šiomis dienomis, geriau pa
sakius, rugsėjo 11 dieną. Is
torija liūdna ir skaudi. Bu
vo taip:

Vienas darbininkas, 49 
metų amžiaus, jo vardas 
Ernie, pavardė nesvarbu, iš
vyko į darbą apie 11 vai. 
penktadienio vakare. Sako
ma, jog šis vyras darbe ne
pasirodė iki 4 vai. ryto.

Vyras sugrįžo į namus 
tarp antros ir trečios valan
dos naktį. Jis pamatė pro 
miegamojo kambario langą 
savo žmoną ir svetimą vyrą 
kambaryje. Jo žmona turi 
48 metus amžiaus, o tas sve
timas vyras turėjo 50 metų 
amžiaus.

♦ ♦ ♦-

Grįžęs vyras išėmė langą 
ir įėjo į sekantį kambarį, ir 
paėmęs šautuvą nuėjo į prie
šakines duris. Vyras sako, 
jog negalima*buvo įeiti, nes 
buvo užrakinta iš vidaus. 
Pasirodė jo žmona ir liepė 
vyrui eiti į užpakalines du
ris. Kai tik vyras nuėjo prie 
užpakalinių durų ‘ (taip pa
sakoja vyras), svetimas vy
ras dūmė laukan pro prie
šakines duris. Vyras šovė į 
bėgantį vyrą. Jis manė, jog 
nepataikė. Paskui vyras iš
vyko į darbą. Po trijų va
landų kaimynai prie tvoros 
rado lavoną to vyro, kuris 
pabėgo naktį iš namo.

Moteris, pas kurią svečia
vosi svetimas vyras, sakosi, 
jog ji kurį laiką su juo drau
gavo. Moteris paneigė, kad 
jų santykiai būtų buvę ne
gražūs, netvarkingi.

♦ ♦ ♦

O vyras sako, jog jis prieš 
tai yra matęs savo žmoną ir 
svetimą vyrą kartu, ir įspė
jęs juos, kad abu nušausiąs, 
jei vėl rasiąs kartu.

Vyras, kuris nušovė 50 
metų amžiaus vyrą, yra ve-

i

N/ •
sū-

krėsti

galio-
stam-

TORONTE, KANADOJE 
LAPKRIČIO 8, 1940 M. Anna Kaskas dainuoja 

October 3 dieną, 3:30 vai. 
po pietų, Chicagoje, Civic 
Opera House.

Sekmadienį pirmoji 
janti data dėl rudos 
pos B, trečioje racionavimo 
knygelėje.

“Vienas iš pasaulyje 
riaušių contralto balsų, 
dėjus proto ir širdies savy
bes — kurios parodo skir
tumą tarp gero dainininko 
ir pasižymėjusio daininin
ko.” (Toronto Globė and 
Mail).

“Čia yra nuostabus bal
sas, kuris gali būti klauso
mas per amžinybę be pavar
gimo...Milijonai klausysis ir 
ja žavėsis.” (Toronto Tele
gram).
SOLISTE SU KANSAS 
MIESTO PHILHARMO- 
NIJOS ORKESTRU 
SAUSIO 23 D. 1941 M.

“Įrodymas, kad yra viena 
iš prakilniausių ir žavingai 
atrodančių solisčių pasiro
dyti su orkestru, Anna Kas
kas taip sužavėjo klausyto
jus, kad vienas iš jos dainuo
tų numerių ne tik turėjo

ge- 
pri-

INSULUOKIT SAVO NAMUS--------
--------KAD SUTAUPYTUMET KURĄ!

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
650 POLK ST. GARY, IND. TEL.. GARY 2-8767 

GVARANTUOTI REZULTATAI 
NEREIKIA ĮMOKĖTI —------------ 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

X L. Šimutis, “Draugo” 
vyr. redaktorius, jau antra 
diena, kaip šalčio suimtas 
guli lovoje. Rūpestis ruo- 
šianties prie A. L. Konfe
rencijos, kelionės, nemigo 
naktys daug pagelbėjo ligai 
prikibti.

X Gimimo Panelės švenč. 
bažnyčioje šį vakarą baigia
si Šiluvos atlaidai. Per visą 
oktavą daug žmonių atvyk
davo į atlaidus, o šį vakarą, 
tikimės, bažnyčia bus pilna 
suplūdusių iš arti ir toli.

X Vakar aplink mus bu
vo rašyta, kad praeitą sek
madienį dėl lietingo oro ne
įvyko joks piknikas. Pasi
rodo, Šv. Antano parapijos 
piknikas Vytauto parke į- 
vyko ir, gautomis žiniomis, 
pelno padaryta arti tūkstan
tis dolerių. Mat, Cicero vis 
Cicero.

Washington, D. C. — Na- 
vy pereitą pirmadienį pa
skelbė nukentėjusių sąrašą, 
kuriame pažymėta, jog ke
turi jūrininkai žuvo, vienas 
buvo sužeistas ir 24 dingę 
kovoje. Dingusiųjų skaičiuje 
vienas jūrininkas yra iš Chi
cagos.

Nuo 1941 metų, gruodžio 
7 d. iki 1943 m., rugsėjo 13 
dienos, nukentėjusių sąraše 
yra viso 29,354 navy, ma
rine corps ir coast guard na
rių.

Nuo gruodžio 7 d., 1941 
m., iki rugsėjo 13 d., 1943 
m., 10,139 jūrininkai žuvo, 
5,168 buvo sužeisti, 9,886 
dingę, ir 4,161 pateko nelais
vėn.

X Darius-Girėno post 271, 
American Legion, įsirašė į 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncerto globėjus. Pa
vyzdys kitoms mūs draugi
joms ir organizacijoms.

X Prel. M. Krušas bus pa
gerbtas metinėje parapijos 
vakarienėje, kuri ruošiama 
parapijos salėj rugsėjo 26 
d. Vakarienės programą ruo 
šia komp. A. Pocius.

X Šv. Valanda, Soldier 
Fielde, kuri turėjo įvykti 
praeitą sekmadienį, bet lie
tus pakenkė, įvyks ateinan
tį sekmadienį, rugsėjo 19 d. 
Soldier Field.

3 plėšikai nieko 

negavo
Pereitą pirmadienį trys 

plėšikai pabėgo iš Tun-O- 
Fun taverno, 704 West 63rd 
str., tuščiomis rankomis, kai 
taverno savininkas August 
Graffic pareiškė jiems, jog 
jis neturįs rakto atidaryti 
seifo, kuriame buvo sudėtos 
sekmadienio pajamos.

X Irena Pakeltytė, visa 
širdimi atsidavus Sodalici- 
jai Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijoj, ir kitos 
valdybos narės, deda daug 
pastangų sėkmingam “min- 
strel show”, kuris ruošia
mas rudenį. Programoj da
lyvaus ir Glee Club chorai

X Jonas Beržanskis. 2334 
So. Hoyne Avė., senas West 
Side gyventoj as-biznierius, 
pasirgęs pora savaičių, va- 
kar mirė. Velionis buvo pa
siturįs. Be biznio — taver- 
no ir bučernės, prieš keletą 
metų dar pastatė didelį biz- 
niavą namą Marąuette Par
ke, prie Western Avė., ku
rio antram aukšte įrengta 
salė susirinkimams, vestu
vėms.

i

likeri -
Carl Sakolsky, taverno sa

vininkas, 2458 North avė., 
pranešė pereitą pirmadienį 
policijai, jog vagys įsibrio- 
vė į taverną ir pavogė like
rio už $725.

Du žuvo
pirma-Du vyrai pereitą 

dienį žuvo, kai jų automo
bilis buvo paliestas Chica
go, Aurora ir Elgin geležin
kelio elektrikinio traukinio, 
netoli Batavia.

I Pirkite Karo Bonus.

X Marijona Mondeikaitė. 
cicerietė, su pasižymėjimais 
baigusi šv. Kazimiero aka
demiją ir muzikos skyrių, 
įstojo į Rosary College. Jos 
jaunesnė sesuo Teresė dar 
lanko Šv. Kazimiero akade
miją. Daugelis tėvų savo 
dukteris, baigusias pradžios 
mokyklas, įstato į darbus, 
ypatingai šiuo metu. Mon- 
deikai kitaip galvoja: turin
čiam mokslo žmogui ir ne
darbo laiku visur durys at
daros. Ir lietuvaitės turi 
šviesios, galinčios užimti 
aukštas vietas. Mondeikai 
— daugeliui gražus pavyz
dys.
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