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...“and that goverament of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 

Z from the earth.” 
1 ■Abraham Lincoin

vot xxvn

SLAPTA AMERIKIEČIU MISIJA ROMON
* m * A _ _ ' T - ■ I I" " ltMussolini pasakojo apie save

Ragino fašistus kovoti alijantus GRIUVĖSIUOSE IEŠKOMA EKSPLIOZIJOS AUKŲ

Tarėsi su Badoglio ir Italijos 
viršininkais

—
f

Sakoma balsas tikrai buvęs Mussolinio
S ■ į

LONDONAS, rūgs. 19 — Balsas, sakoma Benito Musso
linio, vakar kalbėjo per radio, smerkė Italijos karalių, 
reikalavo panaikinimą fašistų išdavikų, ir prašė italus 
imti ginklus rankosna ir stoti karan šalę Vokietijos ir 
Japonijos.

Penkiolikos minučių ilgio radio kalboje iš nežino
mos vietos, kalbėtojas, kuris sakoma buvo vokiečių iš
laisvintas Mussolini, atpasakojo savo “išlaisvinimą,” ir 
suteikė keturių punktų pro
gramą “ištikimiems” ita
lams: 1) Kovoti šalia Vo
kieti jos ir Japonijos. 2) 
Tuojau perorganizuoti ka
riuomenę ir miliciją. 3) Pa
naikinti išdavikus, ypatin
gai tuos, kurie perėjo į 
priešo pusę. 4) Padaryti ga
lą plutokratinei tvarkai ir 
įsteigti socialinę ir fašisti
nę tvarką.

Dauguma girdėjusių sa
ko balsas tikrai buvęs Mu
ssolinio.

Mussolinis pasiūlė savo 4 
punktų programą atstaty
mui Italijos, kuri, anot jo, 
pasidavusi sunkiausioms 
paliauboms istorijoj, ir kuri 
dabar randasi chaose ir des
peracijoj... visi jos turtai 
išblaškyti rankos pamoji
mu. Už pasidavimą tokiom 
sąlygom, kalbėtojas sakė 
Italijos karalius turi tuojau 
būti traukiamas atsakomy
bėn.

Mussolini sakėsi jis bu
vęs suareštuotas prie kara
liaus namų, neteisėtai įvi
liotas į automobilį ir greit 
vežamas iš vienų barakų į 
kitus, ir pagaliau į Gran Sa- 
sso, vis pagal planą, kuris 
numatė jį atiduoti priešui.

Jis toliau sakė jis visą 
laiką dėjo savo viltis į Hit
lerį, žinodamas, kad 

i rūpinsis jo asmeniu 
brolis, ne vien tik 
draugas.

Mussolini, jeigu tai
jis, sakė jis buvęs laikomas 
Gran Sasso, kalnuotoj ku
rortų apylinkėj apie 75 my- 

Į lias į šiaurryčius nuo Ro
mos, ir kad vokiečiai para- 
šutistai ten nusileidę ir jį 
išlaisvinę.

Kalbėtojas sakė jis tiki 
jog italai pažinsią jo balsą, 
kuris dažnai į juos kalbė
davo sunkiaisiais laikais, ir 
celebruodavęs su jais gra
žiausias tėvynės dienas.
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U. S. lakūnai nušovė U. S. AMBASADORIUS
GRĮŽTA AMERIKON

MASKVA, rūgs. 19 —Ad
mirolas William H. Stand- 
ley, Amerikos ambasado
rius,. šį rytą lėktuvu išvyko- 
iš Maskvos. Jis grįš Ame
rikon išduoti Prez. Roose- 
veltui savo raportą. Nema
noma, kad jis grįš prie sa
vo pareigų Maskvoje.

20 japonų lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 19 — Naujoj Solomo- 
nų atakoj;, Amerikos lakū
nai nušovė dar 20 japonų 
lėktuvų, šios dienos rapor
tas sako visokie Amerikos 
bomberiai, saugojami ma
žesnių lėktuvų, trečiadieny 
du kart atakavo Kahili ir 
Ballale aerodromus pietinėj 
Bougainville. Jiems priešin
tis pakilo 50 priešo lėktuvų.

Dieną anksčiau suvirš
100 Amerikos bomberių nu
metė didelius kiekius bom
bų ant aerodromų tų apy
linkėj, o mūsų mažieji lėk
tuvai kovojo su 100 japonų 
lėktuvų.

_Bougainville yra paakį: ti-! 19 _ įįįį ’ pįį~įio °y. 

ventojai apleidžia savo na
mus ir keliasi iš pakraščio, 
kad išsigelbėti nuo artėjan
čio urikano, kuris jau kurį 
laiką sukinėja apie Meksi
kos įlanką, ir dabar randa
si apie 200 mylių į pietus 
nuo Port Arthur, Texas. Iš 
15,000 Freeport miesto gy
ventojų, tik 300 liko savo 
vietose, o Galveston mieste 
krautuvės jau dvi dienos 
uždarytos.

nė japonų lėktuvų br zė 
šiauriniuose Solomonuc3e 
tarpe amerikiečių laikomų 
New Georgia ir Velia Lave- 
11a, ir japonų svarbios lai rų 
ir lėktuvų bazės Rabaul.

4 Anot pranešimo, ameri
kiečių Munda aerodrom 3 
buvo dar tris kart japo: ų 
atakuotas.

Pirkite Karo Bonus.

Norfolk, Va., pergyvena didelę nelaimę. Laivyno lėktuvų stoty šiomis dienomis 
kusioj ekspliozijoj žuvo 17 asmenų ir apie pustrečio šimto sužeista. Čia matome vaiz
dą baisios katastrofos, kuri buvo jaučiama net už 20 mailių. (Acme-Draugas Telepho
to)

Važinėjo po nacių akim, saugiai grįžo
SU GEN. DWIGHT EISENHOWER priešakinėj sąjun- 

ininkų pozicijoj, rūgs. 17 (sulaikyta) — šiandien pra
nešta, kad du aukšti Amerikos karininkai, Gen. Maxwell 
Taylor, ir Pulk. William T. Gardiner, padarė drąsų vizitą 
Romon tik kelias valandas pirm Salemo invazijos, ir po 
konferencijų su maršalu Pietro Badoglio ir Italijos mili- 
tariniais vadais, saugiai grįžo Sicilijon. Jie dėvėjo Ame
rikos karininkų uniformas, tik be kepurių, dažniausiai 
važinėjo automobiliu, dažnai 
pravažiuodami pro vokiečių 
kareivius.

Jų misijos tikslas nepa
sakomas, bet žinoma, kad 
jie gavo svarbių žinių.

Sąjungininkų torpedinis 
laivas privežė juos prie i- 
talų laivo, kuriuo jie buvo 
nuvežti į uostą pietuose nuo 
Romos. Iš ten automobiliais 
važiavo į Romą, kur iš viso 
20 valandų tarėsi su Badog
lio ir Italijos kariuomenės 
vadais. Tūomet automobi- j 
liais buvo nuvežti į aerodro-; 
mą ir italų bomberių grą
žinti Sicilijon.

visišką apleidimą 
ir prisiruošimą 

frontui.” Anot tų

I SAKOMA NACIAI GAL 
APLEIS RUSIJA

LONDONAS, rūgs. 19 — 
Vakar Londone gauti prane
šimai iš Madrido sako na
ciai planuoja dideles atmai
nas karo vedime, jų tarpe 
beveik 
Rusijos, 
“antram
žinių, Hitleris dabar pla
nuoja patraukti savo ka
riuomenes iš Rusijos į tvir
tąją Siegfried liniją Lenki - 
jos pasieny. Sakoma vokie
čių inžinieriai jau per me
tus laiko dirba 700 mylių

RUSAI ARIMUS! PRIE
DNIEPERIO

/:
MIRTIES BAUSMĖ UŽ ilgio liniją apsaugotą prieš 
—II Cl ĖDIMĄ tankus ir bombas, ir- kad

vm!\LŲ jLtrlrlĄ vokiečiai pasitrauks į tą Ii-VOKUSIAI TRAUKIASI PRIE' 
SĄJUNGININKŲ KARIUOMENES

UŽĖMĖ TRIS SVARBIAS SALAS PRIE NAPOLIO 
Atakuoja aerodromus aplink Romą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 19— 

Sąjungininkų laivynų daliniai užėmė tris salas, kurios 
randasi prie įėjimo j Napolio uostą. Specialus biulete
nis pranešė apie Ischia salos užėmimą, tik kelias valandas 
po Gen. Eisenhower štabo pranešimo apie okupavimą 
dviejų kitų salų.

Ponza, 65 mylios į vakarus, ir Procida, 12 mylių į piet
vakarius nuo Napolio, užimta trečiadieny, Ischia, 16 my
lių į pietvakarius nuo Na
polio, užimta ketvirtadieny, 
o sąjungininkai jau anks
čiau buvo užėmę Capri, į- 
lankos pietinėj pusėj.

»

Y
BERNAS, rūgs. 19 — Vo

kiečių slaptoji policija pra
dėjo savo griežtą veiklą I- 

z 

talijoj, išleisdama dekretą, 
kuris nusako mirties baus- ! i
mę visiems italams, kurie 
slėps ginklus, arba gadins 
ar vogs militarines reikme
nis. Jų veikla Italijoj pana
ši į tą kituose jų okupuo
tuose kraštuose — mobili
zavimas darbininkų privers
tiniems darbams, mirties

■
bausmė sabotažninkams, ir ; 
Įsakymas italams karei
viams pasiduoti arba įsira
šyti į nacių kariuomenę.

Iš vėliausių žinių matosi, 
kad civilių priešinimasis 
vokiečiams yra didžiumoj 
pasyvus, nors keliuose mies
tuose įvyko kovos, ir .tuoj 
po Italijoj pasidavimo buvo 
kelis kart bandyta streikuo- 

* ti.
Kaip efektyvus toks pasi-’ 

priešinimas bus, tik ateitis 
parodys. Vokiečiai matomai į 
išleido savo dekretą iš ank
sto, kad neduoti italams tin
kamai suorganizuoti savo 
sabotažo veiklą.

niją ir ten laikysis prieš ru
sus, tuo pačiu laiku ruoš
damiesi kovoti prieš britus 
ir amerikiečius vakaruose.

LONDONAS, rūgs. 19 — 
Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenės prasimušė iki 
37 mylias nuo Dniepero- 
petrovsko užtvankos, kurią 
jie 1941 metais išsprogdino, 
ir iki 44 mylias nuo Kievo, 
užimdami Pavlogrado gele
žinkelių centrą ir Bobrovit- 
sa miestą.

Rusai pirmiausiai pralau
žė nacių linijas prie Sama
ra ir Volchya upių, įsis
praudė j priešo linijas ir ta
da prasimušė į Pavlograd 
miestą, kur kovojo nacius 
gatvėse.

Varydamiesi Kievan iš 
kelių pusių, misai randasi 
arčiausiai tos Ukrainos sos
tinės Kievo-Nezhino gele- 
ženkeliu, kur jų kariuome
nės dalinys užėmė Bobro- 
vitsa.

Į šiaurryčius nuo Kievo 
rusai užėmė Vibli, iš kur 
jie artilerija gali apšaudy
ti Chernigovą.

Rusų kariuomenės dali
niai iš šiaurės, pietų, ir ry
tų sudaro pusratį aplink 
Priimki, kitą nacių centrą 
78 mylias nuo Kievo.

Pietryčiuose nuo Kievo 
rusai staiga pasivarė 12 
mylių, ir perkirto Kievo- 
Poltavos geležinkelį prie 
Mirgorodo.

Budapeštas ruošiasi
Budapešto radio šiandien 
pranešė, kad reikalingųjų 
darbininkų vaikučiai, kurie 
orinės atakos metu negalė
tų apleisti Budapeštą, bus 
evakuojami į laukus.

ŠTA- 
rugs.

- Štabo pranešimas sa- 
vokiečių kariuomenės

Tūkstančiai bėga nuo 
artėjančio urikano 
HOUSTON, Texas, rūgs.

Nuolat puola Berlyną
LONDONAS, rūgs. 19 — 

Kelias valandas po britų 
naktinės atakos ant Berly
no, Amerikos bomberiai vėl 
puolė nacių aerodromus 
šiaurinėj Prancūzijoj.

riai atakavo du aerodromus 
prie Ciampino, arti Romos, 
ir numetė šimtus bombų ant 
grupės Focke-Wulf bombe
rių. Vidutinieji bomberiai 
puolė Practica di Mare ae
rodromą, kur jie padarė di
delius nuostolius tarpe dau
giau negu 100 lėktuvų, ku
rie ten buvo ant žemės.

Amerikos Liberator bom
beriai dienos metu atakavo 
geležinkelių centrus Pesca- 
ra, rytiniam Italijos pak
rašty, o britų Wellington 
bomberiai nakties metu ata
kavo aerodromus prie Cer- 
veteri ir Furbara, į šiaurę 
nuo Romos.

Britai kareiviai, išlipdin- 
ti Tarauto apylinkėj, šiuo 
laiku neturi daug ką veikti.

Berlyno radio tvirtino jog 
vokiečių laivyno dalinys už
ėmęs svarbų Italijos uostą 
prie Adrijatikos, ten suėmę 
septynis garlaivius ir daug 
karo laivų ir transportų, ir 
nuginklavę 4,000 italų ka
reivių.

ORAS

į SĄJUNGININKŲ 
BAS šiaurės Afrikoj, 
19 
ko
traukiasi iš pietų fronto, 
kur sąjungininkai pasivarė 
11 mylių gilyn Italijon, bet 
dar smarkiai laikosi šiaurė
je prie Napolio. Pranešimas 
taipgi minėjo užėmimą Ro- 
ccadaspide miesto, iš kur 
vokiečiai bėga, kad išven
gus apsupimo ir sugavimo.

Oficialiai pranešta, kad 
Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai jau naudoja bazes Ita
lijoj. Anglų pranešimas sa
kė Montecorvino, pirmas 
sąjungininkų užimtas aerod
romas Salerno apylinkėje, 
buvo nuklotas išdegusiais 
tankais, apverstais sunkve
žimiais, sugadintom kanuo- 
lėm, ir naujais kapais. Ten 
taipgi rasta apie 40 ašies 
lėktuvų, daugumoj vokiškų.' ______ __ _

Didieji Amerikos bombe- šilčiau. Gal bus lietaus.

I
Ekskomunikuos visus, 

kurie padėjo naciams; 
MASKVA, rūgs. 19 — 

Rusų stačiatikių bažnyčia 
pranešė apie ekskomunika- 
vimą visų kunigų ir pasau
liečių, kurie kooperavo su 
naciais. Pranešimas sakė vi
si tokie asmenys kalŲ “ju- 
došišku išdavimu.” šis įsa
kymas liečia tuos, kurie 
dirbo priešui, išdavė parti
zanus, ar darėsi pelno prie
šo okupacijos metu.

Perspėja prancūzus 
nepadėti naciams
LONDONAS, rūgs. 19.— 

Andre Philip, prancūzų vi
daus reikalų ministras, šian
dien transliavo perspėjimą 
Prancūzijos oficialams, kad 
visi valdininkai, kurie pa
dės naciams bus skaitomi 
Prancūzijos išdavikais ir, 
kaipo tokie, bus be pasigai
lėjimo baudžiami.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Prem

jeras Churchill iš šiaurės 
Amerikos šiandien grįžo 
Anglijon.

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos lėktuvai atakavo* 
japonų laikomas Tarawa ir 
Nauru salas.

IŠ PIETŲ PACIFIKO — 
Vienas japonę lėktuvas a- 
takavo Guadalcanalą. Pada
rė mažus nuostolius.

IŠ ITALIJOS — Dviejų 
italų divizijų ir sąjunginin
kų lėktuvų puolami, vokie
čiai kareiviai evaknavo Sar- 
dinia salą.

IŠ KAIRO — Rumunijos 
sostinėj dabar siaučia šilti
nės epidemija.

IŠ LONDONO 
lavai partizanai 
italų teritorijon,
kovoja Fiume mieste. Sako
ma partizanai valdo visą 

į Dalmatijos pakraštį.

— Jugos- 
įsibriovč 

ir dabar
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kojo: kun. dr. K. Urbonavi
čius $10, Ona Bačinskienė 
$5, Griniai $3; po $2.00 — 
Pazereckienė, M. Jankienė, 
Ieva Matačiūnienė, Jonas 
Raškauskas, M. Tremavičiū- 
tė; po $1.00 — A. Baronas, 
Apolonija Antaaelienė, E. 
Kleponienė, Petras Karoblis, 
Petronėlė Stukienė, Alena 
Rusienė, Agota Palaimienė 
Ona Jakimavičienė, Petras 

į Kaika, Amelija Pavilionienė, 
Paulina Benzinienė, Magda
lena Pėtravičienė, Katrė 
Juodgudžiūtė, Anelė Grabi- 
jolienė, ir V. Grudzinskas. 
Pridėjus pereito sekmadie- 

I nio, bažnyčioje rinkliavą 
i $337.65 ir N. N. $100. Susi
daro $483.65. Šią sumą ir 
kitas dar priduodamas au- 
kag Federacijos skyrius pa

karo bonus. Kai-*, . „siųs Lietuvos Gelbejimo Fod 
dan, Chicago, III.
—

Rug-

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARKAI
Lietuviai išpirko 
karo bonų už 
$t2M0G

So. Beston, Mass.
sėjo 12 d. suėjo žmonės baž
nytinei! salėn pasiklausyti 
raportų iš Amerikos Lietu-i 
vių Konferencijos, Pitts- 
burghe, Pa. Muz. R. Juška, 
kurs atstovavo vietinį Fe
deracijos skyrių, Maldos A- 
paštalavimo draugiją ir Pra
nciškonų Broliją, gražiai 
skaitė apie svarbiuosius kon Į 
ferencijos darbus. Antras 
kalbėjo red. A. Kneižys a- 
pie. konferencijos taikingu
mą, ir apie karo bonus. Gra
žiai lietuviškai kalbėjo adv. i 
Kastas Akstinas iš Worces- 
terio apie 1----- ---------- ------
bėjo kun. Jenkus, kun. Vir- 
mauskis ir kun. dr. K. Urbo
navičius. Kunigas daktaras 
savo j 
te reikalą remti finansiškai 
Ameriką, ir taip pat Lietu
vos reikalus.

Prakalbų bėgyje žmonės 
pirko karo-bonus. Išpirko už 
dvylika tūkstančių dolerių. 
Dėka .už tai kalbėtojams ir 
Mt. Washing±on Cooperative 
bankos trims vyrams ir ke
turioms merginoms už ap
tarnavimą.

Lietuviai^ norintieji pirk
ti karo bonus šioje bankoje, 
gali paprašyti, kad priskai- 
tytų prie šių išpirktų bonų. 
Ir bankas tai mielai pada
rys. Lietuviams teks pride
ramas kreditas.

Gale susirinkimo buvo 
skaitomi vardai aukotojų 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

Šie patrijotai dar paau-

ĮĄą ey, ąy. I ■ VIvua vu.A U>x. _ * VK S V V

gražioje kalboje palie- jVfitinifSUČicii SOKH

lietuvišką Kalvelį
Cambridge, Mass. —

i

Cambridge, Mass. — Lie
tuvių Jaunamečių šokėjų 
grupė buvo nuvykus į Cam- 
bridge, Mass., Harvard Sq., 
kur vienoje salėje demons
travo suinteresuotiems Har
vardo ir kitų mokyklų stu
dentams lietuvių tautinius 
šokius, būtent: Kalvelį, Mi
kitą, Suktinį, Noriu Miego 
ir Kubilą.

Minima studentų grupė 
jau nuo seniau mokinasi į- 
vairių tautų tautinius šo
kius. Iš lietuviškų jie jau 
puikiai šoka — Noriu Mie
go ir Kalvelį.

šf kartą Kalvelį šoko ben
drai. Lietuviai jauna-mečiai 
(su tautiniais kostiumais) 
sudarė ratą vidury, o stu-

AMERIKIEČIAI SV BRITAIS SUSttUNGE PRIE VALE®

H ALY

? ischia- .

T^rbeman Seife:

darbas, sūnaa, — tėviškai' 
užjausdamas tarė Jo šven- 
tenybė kunigui Gerardui. — 
Koks tavo parapijos plotas?

— Šimtas keturiasdešimt 
tūkstančių kvadratinių kilo
metrų, šventasis Tėve, — at
sakė klebonas, — 960 kva
dratinių kilometrų, tenka vie 
nas gyventojas.

— Kaip jūs juos mokote 
tikėjimo tiesų? — pasitei
ravo Popiežius.

— Dievo Žodį savo para- 
pijonams tegaliu skelbti tik

dieną, — prisipažino klebo
nas. — Bet naktis mano pa
rapijoj trunka ištisus tris 
mėnesius, — paaiškino.

Salmon (žuvies) gaudy
mo ir apdirbimo pramonėj 
Alaskoje darbininkų skai
čius siekia 25,000.

Afmušus desperatiškas nacių atakas Salerno apylinkė
je, ir pasistūmėjus pirmyn, Amerikos. Penktoji Armija, 
vadovaujama gen. Mark Clark, susijungi su britų Aštun
tąja Armija, kuri kita kryptimi atskubėjo amerikiečiams 
į pagalbą. (Acme-Draugas Telephoto)

4

DR. YAITUSH, OPT.

dentai
ėjo.

Dabar, jų instruktorius parapųa
NadeL, susirašė visus nuro- Tėvas Gerardas, prancū- 
dymus iš O. Ivaškienės,! zas, gali pasididžiuodamas 
(kaip seniau apie Kalvelį)*' sakyti esąs didžiausios pa- 
apie Mikitą ir pradės juos šauly parapijos klebonas, 
mokinti šokti šį senovės že- Toji parapija yra Grenlan- 
maičių šokį. Rap. dijoj, netoli paties šiaurės

------------- s-----  ašigalio.
IŠ LONDONO —: Anghy Neperseniausiai tėvas Ge- 

boneberiai atakavo Modane, rardas buvo nuvykęs į Ro- 
Prancūzijoj, kur randasi iš- mą. “šiaurės ašigalio klebo- 
ėjimas perkaso vedančio Ita
lijon. Mosųuito bomberiai Katalikų Bažnyčios Galva, 
atakavo Berlyną.

ną’ ’ maloniai priėmė pats

SunkuB, regiu, tavo

Man* 24 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optemetrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
« atsitikimuose egzaminavimas da
romas1 su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimą akys 'atitaiso- 
■mb be akintą. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland At. 

nona TAKOS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyri" • iš priežas
ties spalvų neregejimo —- (color 
bUndnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

»

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, OJ).

DR. S. TOELNE, OJL
ATFIR EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO

4 Registruoti ir Licensuoti
OFTOMETRISTAI

Tfl SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCfflSR AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pismad;, Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki C- vak. EI 

Antrai ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
ėeštadieniate tr Sekmadieniais Pasai Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

i KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ

Per/. Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHtf BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilccycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKLNŲ” ŠEIM4 ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Res. 69.58 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehfll 0617
Offiee Tel. HEMOck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; Priinjs Talentus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marquette Roada
DR. G. SERNER

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offiee teL YABda 4787 
Mamą taL PROspect 1980

L

TeL CANai 6122

DR. NEžIS
GYDYTOJAS IR CHTRUBGAd 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868

ĮiJ

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFT, 1OOO k. Sekmadienio va

kare 9 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

J. P VARKAL A
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

! 4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

. Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

Budriko Modemiška KrttutuvR

8

<

Neišmeskite savo senų iSdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos padirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš prieiastieB karo mes visą mt 
perdirbimui senų rakandų, vartojantPilnas didelis pasirinkimas na

mams rakandų, ge?4 Parlor Se
tų,. Pečių, Karpetų, Radijų, ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 

' su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi' Rekordai, Gaidos.

VISAS DARBAS
BR HATETHOLAS

PIRMAS
GVARANTUOJAMAS
vo- dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius rnatčriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvą.' ir audinių, aptraukiami materiolų.

DAR TURDfflT DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir JSii galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHEK LVEHUE FURNITURE CO.
Partor Setų. Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZUKATTIS — SAVININKAS
4146 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3546

LEETUVIS AKIŲ GYDYTO’^ 
25 metų patyrimas

TpL: Yards 182£
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaiso,

Ofisą, ir Aktidą BMįtavS

8401 80; HAL8TEH ST.
Kampas 34th Sieet

Valandos nuo-10 iki- 4^ nuo S iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

•.!>% 1 v. I l: IPH'I

-IKI> • *

Ofiio teL VIEgima 0636
Rąsidencijoa taL: BBVcriy 8244

DR. K DBNMLK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

0£m v>L: 1—3 tr 6—8-JO F. M
Tre&adientaiB pogar sutartį

TaL DANU 0257
Rat teL: FKOapect 6659

DB. P. L ŽALATOKS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 8o. Artesar Ava
▼ALANDOS: H v. ryto iki 3 p.p.

6 M (J v*L vakare.

Jūs. F. Budiik, Ibc.
3241 So. Halsted S.
Tel. Calumet 7237—4591

i

!

1751 W. 47th Street

/

EXTRAI EXTRA!
Permainyta* 

vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Lietu viskas 
Žydukas

N. KANTER, mv.

MONARCH LIQUOR 
352Ū So Halsted St. 

Phone TAROS MS4

I '61

PlM lįnerti EARHING^

n
r<w

0®

Sur*

«ra“W"j

f- c

ii

01

TeL YARds 5921.
Bes;: HENvrood 5107.

DR. A. J. 0ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARd* 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IK AENTUS PRITAIKO

744 Wert Sfttr Street
Valandos: 11-12: 2-4: ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Sventaifisniais — 11-11

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis^

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F. ATKOČIŪNAS
D ARTISTAS 

1446 So. 49tfa Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. kL 
3147 S. Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais. Trečiadieaiair 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai.

BR, DNARIES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4720 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos).

TaL l£IDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
ral. popiet ir nuo 7 dn iriSO-tei. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. (Saną

DR. EMUY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0004

J^lgu Neatsiliepama — 
Senkite KKDrie 2868

VALANDOS?
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak.

Šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Telefonai:
Ofiso — RKMtocfc 5849
Rezid. — HKMlock 2324

DU PHER L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

_________ nasrai mitai**.
Oflsa TU.

BSkrt Malantis 
SAVO AKIMS l 

Ttk viaaa bot* aStių riaom gy- 
VMteul. nbrtiMihtta la*. įaMaml ūŽįtamAūetl fra moderiiMteUnMa 
matodA kinta racėltaro- mokaiaa 

g*li Mtelkti.
U METAI PMIIMJMO 

taVliihluf *^**^11 kurte priirltaa 
vteą. aklą įtempimą. ...

Dr. Jota J. Smefana 
Dr. j.J. Smetetm. Jr.
1301 So. AahimA Avenof

m a 
oroo TALAKDOet 
k MM A tai Iki S:M

TAPKITE FINANSINIAI NEPUBCLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų- tndfliai rūpeatingai . globo
jami ir Ugi $5,000.00 spdrauatt per FMani Savingo and* Le&n In- 
nranov Corporatlon. lEokame 3%. Jfiaų. pinigai greitai išmoka
mi ant p&redkalavimo.
SENIAUSIA m mnAUSIA LDETŪVHJ HKMRST* JSMfiA 

— 46 Metai PntaraataBo t —
KĖISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

TE. CAinmfiB Jm. M. Monrii, SM’y. BH 80. HAL8TKD ME.

VIBgtata 1886

DR. AL- RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer A voras
LIGONIUS DRUMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekai. tik auritarioe.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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REIKIA
“DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph »4S8-948»

HELP WANTED — VYRAI

Vyrų Dirbtuvės Darbams 
Svarbiems •Darbams. 

Užtenkamai Viršlaikio.

FRANK MILLER & SONS
2250 W. 58th St.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, OTS

HEI.P VVANTED — MOTERYS

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisų nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
X CORPORATION

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJI’ 
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.

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

3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—ForestPark

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės 
Darbininkų 

STOCKROOM DARBININKŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

Laikas ir puse virš 8 vaL į 
dieną ar virš 40 vai. savaitėj. 

Cafeterija Budinke 
Atsišaukti Galite Kasdien 
Nuo 8:30 ryto iki 4 popiet. 

Ir Šeštad. ar Sekmad. 
Nuo 9 ryto iki 1 popiet.

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

United Autographic
Register Co.

5000 S. California Avė.
2742 W. 36th Place

MACHINISTŲ
Lathe ir Milling Machine darbinin
kų. Nuolatiniai darbai, viršlaikis, 
gera transportacija.
ROCKKELL ENGINEERING CO.

859 N. Spaulding

KELETĄ 
VYRŲ

ABELNIEMS DIRBTUVĖS
DARBAMS

Geras Viduje 
DARBAS

Proga išmokti gerą pokarinį 
-amatą vokelių-lūgny je,
NUOLATINIAI DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
—DĖL—
3 arba 4

Stiprių, Aktingų Vyrų 
Bet Kokio Amžiaus. 
GERA MOKESTIS. 
Pastovus Darbas. 

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street
VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis. 50c į vai. 
40 vaj. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA — METAL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATING WORK8 
4600 W. Palmer St. Albany 3900

PATYRUSIŲ 
PRIE PICKLO VYRŲ 

IR SPRAYERS

Taipgi ir abelnų dirbtuvės 
ninku. Patyrimo nereikia, 
nios darbo sąlygos. Greitas įsidir- 
bimas. Atsišaukite į

darbi- 
Malo-

STOK-AID
OF ILLINOIS, INC.
8440 South Chicago Avė.

Medžio Išdirbėjų 
Reikia

Centrai Envelope 8č
Lithograph Co

426 S. Clinton St.

LATHE & SHAPER 
OPERATORIŲ

ALL AROUND MAŠINISTŲ
Laikas ir pusė virš 8 vai. į 
dieną ar virš 40 vai. savaitėj.

Cafeterija Budinke
Atsišaukti Galite Kasdien
Nuo 8:30 ryto iki 4 popiet. 

Ir šeštad. ar Sekmad.
Nuo 9 ryto iki 1 popiet.

United Autographic
Register Co.

5000 S. California Avė.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

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

CENTRAI. PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1811 W. 47th St YARds 8528
WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutals.
M. BORN CO, 1060 W. Adams

PIRKITE KARO BONUS!

SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI 
i

SHOTWELL CANDY CO.
3501 Potomac

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: BOX 1225—DRAU
GAS. 127 N. Dearborn.

Finishers
. y. ..

Grinders
Molderių 

Darbininkų 
REIKIA PRIE 

100% KARO DARBŲ

Gera mokestis, laikas ir pusė 
viršlaikį virš 40 vai. Atsišaukit

už

CHICAGO MALLEABLE
CASTINGS CO.

1225 W. 120th St
DIRBTUVĖJE PORTERIO
Patylimo nereikia. Gera mokestis 
ir viršlaikis. Nuolatiniai darbai 
jums ir po karo.

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen

ASSISTANT 
SHIPPING KLERKO>

Gera mokestis. Nuolatinis darbas 
jums ir po karo. Patyrimo nereikij

Sinclair 8c Valentine
215 S. Aberdeen

DIENINIŲ IR 
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ 

Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukite tarp 

ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN 
ROOM 348

M0RR1S0N HOTEL

9

*

VYRŲ dėl bottling departmento, 
vairuoti trokus. Nuolatiniai darbai, 
gera mokestis.
MOUNTAIN VALLEY WATER CO.

739 W. Jackson

HELP WANTED

Reikia
MOTERYS

Tarnaičių
PRIVATIŠKAM KLIUBUI 

GERA MOKESTIS
ATSIŠAUKIT BET KURIĄ 

DARBO DIENĄ
UNION LEAGUE CLUB 

OF CHICAGO
312 S. FEDERAL ST.

REIKIA
MOTERŲ

—IR—
MERGINŲ

Lengvas Dirbtuvės Darbas, 
Šmotų Darbas. 
Gera Mokestis. 

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

f

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikių po ____ ___ „ _____
pramoga. Ųžsidirbkit kol iSslmokin- 
" kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9. vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šit

žiftas

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šlftni.Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar j Employment Ofisų nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

SEWING *MACHINE 
OPERATORIŲ

Reikia prie skalbiamu drabužių. 
Taipgi SIUVĖJŲ paprastiems dar
bams ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY 
849 N. Franklin

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

Koks paukštis, toks ir liz-
■

REIKIA

HELP VVANTED MOTERYS

REIKIA

KARO DARBAMS

.REIKIA VALYTOJOS
Reikia moteries paprastam valymo 
darbui—apšluoti, padulkinti. Darbo 
valandos patogios ir trumpos, pats 
darbas švarus. Pasitarti šiuo reika
lu kreipkitės 1 šv. Kazimiero Aka
demijos Vedėjų. 2601 VT. Marųuette 
Road, arba patelefonuokite Pros- 
pect 0090 arba Republic 9609. "

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

MERGINŲ lankstyti ir sudėti į bak
sus brassieres (krūčių korsetus).. 
Taipgi Prosytojų ir Orderių. Patik-, 
rintojų. Nuolatiniai darbai, 40 vai.

, savaitėje.
VENUS FOUNDATION GARMENT 
CO. 123 N. Wacker Drlve

VYRAI IR MOTERYS
irto APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuo jaus Reikalingi—
★ TOOL AND DLE MAKERS
★

VYRŲ

• MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

DALINIO LAIKO

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai- militarinių uni
formų ir civiliniems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

CASHIER — TYPIST
Good salary, chance £or advance- 
ment. Pleasant offiee surroundings. 

MUTUAL TRUCK PARTS CO.
2000 S. Wabash CALumet 3500

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili
niems siūtu ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
togios darbo sąlygos. Gera mokestis 
laike mokinimo.
abelnai siekia nuo 
po išsilavinimo.

AMERICAN
1113 N.

Piece work rata 
55 c iki 75c j vai.

BRUSH CO
Franklin

COUNTEB MERGINŲ
NAKTIMIS VALYMUI MOTERŲ
Patyrimo nereikia. Geros valandos, 
gera mokestis, malonios darbo są
lygos.

HARDING’S, 68 W. Madison
Employment Ofisas—2-ram aukšte.

GIRL or WOMAN 
GOOD TYPIST

Able to take dietation. Pleasant 
working conditions. 5^ day week.
SHARP & DOHME, INC.

111 N. Canal lst Floor
Franklin 8506.

REIKIA
Merginų ar Moterų
Pakavimo departmente. Lengvus 
darbai. Nuolatiniai. Gera pradinė 
mokestis. Atsišaukit tarp 9 ryte 

4 popiet.

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

ir

Sterling Bolt Co.
707 W. Van Buren

DIENINIŲ IR 
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukite tarp 
9 ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN 
ROOM 348

MORRISON HOTEL

SKELBKITfiS “DRAUGE” f

PUNCH PRESS 
OPERATORS • 
ASSEMBLERS—
VYRŲ IR MOTERŲ 

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET 
Tel. CANAL 5510.

★

Mašinų Operatorių
PASTOVUS LENGVI DARBAI

100% KARO DARBAI
Jūs galite būti užtikrinti kad čio
nai ir po karo bus jums nuolatini 
darbai su proga įsidirbimo. Laikas 
ir pusė už viršlaikį virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE Į

James H. Rhodes 
and Co.

3110 W. 28th St.
VYRO ar MOTERS

Abelniems darbams skalbykloje. 
Patylimo nereikia, bet turi būti 
pusėtinai stiprūs. Atsišaukite 
Employment Ofisą, 4-tam aukštą 
tarp 9 lyto ir 4 popiet.

WIEBOLDT’S
Ashland, Monroe & Ogden

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★
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For Help 1 
For Sale! 
For Rent!

Service I 
For Results 1 

ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABTJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
I THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PIRKITE KARO BONUS!

HELP VVANTED —. MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų Čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MINTMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS: Nuo Pirmadienio 
perdėm šeštadienį, 8 ryto iki 4:30 popiet. Sekmadienio 

rytais /įuo 10 ryto iki 1 popiet
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

PILNO LAIKO
DIENĄ AR
Moulderių 
Grinders 
Coremakers 
Yarde Vyrų 
Assemblers
Checkers 
Sorters 
MiŲvvrights

Machine Molderių 
Garage Darbininkų 

Stinrių H. S. vaikinu ir kitų 
dirbti po 4 vai. naktimis.

NAKTJ DARBAI
Truck Drivers 
Shakeout Vyrų 
Chippers 
Truckers 
Valytojų 
Pakerių 
Shifters
Cupola Tenders

Molderių

IŠMOKITE AMATĄ
Vyrams ir moterims norintiems 
dirbti ir mokintis bus duodama 
proga išmokti amata kaipo Moul- 
deriai. Coremaker, Grinder ir 
apmokami pagal gabumus.

PTTTSBURGO KONFE
RENCIJOS ATGARSIAI

(Pabaiga)
Antroji diena

Antroji konferencijos die
na savo turiniu panaši pir
majai; tik čia jau aiškios L 
darbų išvados, rezoliucijos, 
aukos, — trumpai sakant 
konkretus konferencijos 
vaizdas.

Tiesa, moterys tą dieną 
tune j o savytarpy, mio vyrų 
atsiskyrę, bendrus pietus ir 
pasitarimus. Bet žinoma, ne- 
reik manyt apie pilnutinį at
siskyrimą, nes ir čia daly
vavo kun. Vaškas ir dr. Vi
leišis.

Toks tat buvo bendras 
Pittsburgho konferencijos 
vaizdas, kurs pasiliks visa
da gyvas 'dalyvių vaizduo
tėje. u

trumpai sakant

bus

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

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

JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT Į

kaip yra 
ilga laikų kada 
Didžiuma mūsų 
su mumis per

svarbioj pramo-

dirbtuvėje atda- 
iki 5:00 popiet, 

Penktad. Ir nuo 
pietų šeštadieniais.
Overholt Circulation 
News-Sun Bldg., 112 
IVaukegan, III., nuo 
8:30 vak. Pirmad., 

ar Penktad.

THE
CHICAGO HARWARt 

FOUNDRY COMPANY 
North Chicago, Illinois

Phone Majestic 577

VIENA Iš NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

BUS BOYS
VEITERKŲ — HOSTESSES

PATYRUSIŲ 
Kreipkitės j Cokmnade Room.

VALYTOJŲ
TARNAIČIŲ

ELEVATOR MERGINŲ
Kreipkitės j Housekeęping- Dept.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sberidan Rd.

VYRŲ ir MOTERŲ DIŠIŲ PLOVĖ
JŲ, $23.00 j savaitę. VIRTUVĖJE 
Vyrų ir Moterų. $16.00 J savaitę. 
Nereikia dirbti Sekmad. ar šventad. 
Atsišaukite 549 E. ILLINOIS ST„ 
Restarane pirmam aukšte.

PARDAVIMUI
I

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
su 2 fletų mūro namas užpakalyje; 
6—4 kambarių fletai. Gera {eiga. 
$3,500.—2010 CANALPORT—MER- 
RIMAC 3781.

Patvirtino Amerikos- 
Brazili jos sutartį dėl 

gumos išdirbimo
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija, rūgs. 19 — Preziden
tas Getulio Vargas pasira
šė įsakymą patvirtinimui 
naujos sutarties tarp Brazi
lijos ir Amerikos, pagal ku
rią Brazilijos agentūros pa
rūpins 16,000 darbininkų 
padidinimui gumos kvotos 
1944 metais. Sutartis nuro
do, kad Amerika paves $2,- 
400,000 Brazilijos vyriausy
bei padengimui išlaidų, o 
Brazilija pasižada iki 1944 
m. pristatyti darbininkus.

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

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

Išvada i

Išvada iš viso to — kon
ferencija visu šimtu nuošim
čių pavyko.

Netoli 500 delegatų ir sve
čių, pasėjo gražią sėklą, gal 
Aukščiausias laimins susi
laukti gerų vaisių. Pagrin
das padėtas geras, $6,157.06 
aukų ir $150,000 bonais.

Ir visada, didelius darbius 
nuveiksime ir pasisekimą 
laimėsime, jei tik būsim lo
jalūs, kitų įsitikinimus pa
gerbsime, šmeižtais spaudo
je nepasikliausime, dėl maž
možių neužsįgausime, kitų 
ydų su žiburiu neieškosime, 
savąsias taisysime; ne as
menis, bet tik jų ydas kri
tikuosime, tada ir mūsų ta
riamieji priešai taps drau
gais ir Amerikos politiškos 
sferos žiūrės į mus kaipo i 
subrendusius už laisvę ko
votojus ir pergalė busi mūsų.

...Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi! B. X i ubas

-------------- 1 
Kasykloj rado 6 g^vus,

12 negyvų T

HARLAN, Ky., rūgs. 17. 
—Greit dirbą vyrai priėjo 
prie angliakasių, kurie buvo 
užgriauti kuomet įvyko spro 
girnas, šeši angliakasiai ras 
ti gyvi, o 12 negyvi.

12 negyvų

Caivi di Bergolo, karaliaus
Karaliaus žentas

LONDONAS, rūgs. 19 
— Šveicarijos radio vakar 
sakė, kad grafas Gregorio 
Victor Emmanuel žentas, 
pasiekė švencariją.

Vokiečiai rugsėjo 11 d. 
sakė, kad Bergolo buvo pas
kirtas Romos miesto ko- 
mandieriu.

BRITAI NAUDOJA
PRIEŠŲ LAIVUS

LONDONAS, rūgs. 19 — 
Pranešama, kad nuo 1941 
m. birželio mėnesio britų 
prekybinis laivynas naudo
jasi Vokietijos, Italijos ir 
Suomijos laivais, tuo pridė
damas 1,279,400 tonų laivų 
be jokio darbo. Jau pirm 
Italijos pasidavimo britai 
vartojo 129 tų kraštų trans
porto laivus.

PIRKITE KARO BONUS!

Split by PDF Splitter
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4 MENRASTE DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

a LBAŪGAS
THE LITHUA5IAN DAILY FBH36D

2334 South Oakley Avė. CMcsfo, Iliinob
Putuisaed Daly, except Sundays, 

by the
LiTHLANTAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Assocmtiaa.

$6.00 per year outmde of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. ■ . » - - - • - •

Advertising in “Draugas” brings best įesuite.

DRAUGAS* ' . *
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *...................... •....................... ....
Pusei metų ........................ .........
Trims mėnesiams .....................................................
Dviem mėnesiams ............... .................................

! Vienam mėnesiui . ............ ...........................,............
Jungtinėse Valstybėse, ne CHcagoje: 

Metams ........... . ......................................... . ..............
Pusei metų . ......... ........................................... ...........
Trims mėnesiams .......... . .........................................
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui ... ........................................ ..

fe-

1700
4.00
2.00
1.50 
.75

$6.-00
3.59
L75
L25 
.75

Užsieniuose
$«.9«
4.50
2.50

Metams ........................
Pusei metų ..........4
Trims mėnesiams..................... ..........................................
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. B.edakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koreqlondenty prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai <jei galima, rąžomąją maSnSle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin .nededamos.

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

■
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Kalbos apie Amerikos-Anglijos ir Rusijos 

saugumo sutartį
Yra davinių manyti, kad Jungtinės Valstybes ir Di

džioji Britanija yra nusistačiusios siūlyti Sovietų Ru
sijai trilypę apsigynimo sutartį, papildant ir sustipri
nant anglų-rusų 30 metų sutartį. Tokios sutarties su
darymų sąlyga, kaip pastebi “Newsweek” žurnalas, bū
tų: Rusija turėtų respektuoti Rytų Europos politinę 
nepriklausomybę ir, be to, sutikti kooperuoti su jung
tinėmis tautomis Vokietijos pertvarkyme po karo.

Stipriausias amerikiečių ir anglų motyvas siūlant 
Rusijai saugumo sutartį tokiomis sąlygomis būtų: to
kia trijų valstybių sutartis apsaugotų Sovietų Rusiją 
nuo bet kokios agresijos ir tuo būdu jos (Rusijos) do
minavimą Rytų Europos kraštuose padarytų neberei
kalingu.

Spėjama, kad pasitarimai tuo klausimu jau yra pra
dėti. Ir, kai susirinkę tartis pokariniais Europos klau
simais Rooseveltas, Churchillis ir Stalinas, šios sutar
ties reikalas konkrečiai būsiąs rišamas.

Reikia manyti, kad kalbos apie tokią sutartį nėra be 
pagrindo. Jos reikalas yra visai aiškus. Einant prie 
sutarties konkrečiai, turės paaiškėti, ar dabartiniams 
Rusijos valdovams rūpi taika, gražus sugyvenimas su 
visais ir dideliais ir mažais kaimynais, ar jie vis dar 
tebeserga imperializmo liga?

Ligšiolinis Maskvos tvirtinimas, kad Baltijos valsty
bės jai reikalingos saugumo sumetimais, buvo labai ne
įtikinantis. Visiems buvo aišku, kad čia paprasčiau
sias noras praplėsti Rusijos sienas mažųjų valstybių 
sąskaita. Toks siekimas užgrobti svetimas žemes kaip 
tik ir vadinasi imperializmu.

Siūlymas Rusijai trilypės saugumo sutarties Mask
va privers pasisakyti apie savo tiesioginius tikrins. 
Jei ji sutartį pasirašys, bus aišku, kad jai Raugumną 
rūpi. Jei ne — ji eina prieš tuos tikslus, dėl kurių 
Vakarų Demokratijos šiandien veda žūtbūtinį karą, 
prieš diktatūras ir agresorius.

i \!Spatitį 3-čioji diena
Chicagos lietuviai spalio 3 d. turės šaunią meno puo

tą. Ji bu3 Chicago Civic Opera puošniame name, kuria
me dainuos du lietuviai, iškilę į damos meno viršūnes 
— Ona Katkauskaitė-Kaskas ir Rapolas Juška. Pirmoji 
yra Metropolitan operos žvaigždė. antrasis — buvęs 

■ Philadelptūa, Pa., operos artistas. Jie kėlė ir kebą mū
sų tautos vardą. Meno jais didžiuojasi. Spalių
3 d. ir mes. Chicagos lietuviai, turėsime progos jais 
pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Mūsų, lietuvių, gausingas 
atsilankymas į šių artistų koncertą jiems suteiks dau
giau malonumo ir paskatinimo, negu dešimtys tūks
tančių kitataučių. To neužmirškime.

Lietuvių garbė reikalauja, kad kiekvienas iŠ mūeų 
pirktume U. S. karo trečiosios paskolos bonų už kiek 
galima didesnę pinigų sumą, bet ne už mažiau kaip 
šimtą dolerių. Mūsų investuoti pinigai į U. S. karo 
bonus pagreitins Amerikos pergalę ir Lietuvos išlais
vinimą.

>
Lietuviu tarta jau seniai apsisprendė

Pulk. Conrad H. Lanza dažnai rašo laikraščiams apie 
militarinius dalykus. Jo straipsnius deda kai kurie 
dienraščiai ir žurnalai, nes, mat, jis laikomas milita
rinių dalykų žinovų.

* - ■ * »
Galimas dalykas, kad p. Lanza nusimano apie ka

riškus dalykus. Mes to neginčysime. Tačiau visai ne
atrodo, kad jis bent kiek nusimanytų apie tarptauti
nius politikos dalykus. Kiek esame skaitę jo rašinius 
apie politiką radome vis tik nemaža kapitelių klaidą

Prieš kiek laiko, pavyzdžiui, pulk. Lanza rašė apie 
mažesnes nacių užgrobtas valstybes, neaplenkdamas 
nė Baltijos valstybių. Jis rašo, kad, girdi, nedaug tėra 
žinių apie dabartinę Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
dėtį. Esą, jos norėjo sau nepriklausomybes. Bet ar da
bar tų kraštų žmonės norėtų būti Rusijos užgrobti, 
nesą tikra. Jis, tad, siūlo plebiscitą, kad išspręsti ko, 
pagaliau, “tos tautos nori.”

Jei p. Lanza bent kiek būtų sekęs Baltijos tautų gy
venimą, jis tokių abejonių nekeltų.

Pirmoje vietoje yra puikiai žinoma dabartinė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos padėtis. Jos yra nacių okupuo
tos, persekiojamos, apiplėšiamos ir naikinamos. Jos* 
siekia išsilaisvinimo ir visu griežtumu kovoja prieš 
okupantus. Jam turėtų būti žinomas ir tas faktas, kad 
Baltijos valstybių žmonės kratosi Rusijos globos. Pulk. 
Lanzos keliamas klausimas plebiscito lietuviams, lat
viams ir estams yra tiesiog naivus. Tos tautos jau se
niai yra apsisprendusios gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu. Tą savo apsisprendimą jos yra aplais- 
čiusios savo krauju, bekovojant su įvairiais užpuoli-. 
kais, užsimojusiais sulaužyti jų valią ir jas pavergti.

Pulk. Lanza geriau pasitarnautų pasaulio taikai, jei 
jis rašytų tik apie tai, apie ką geriau žino ir nusimano.

X
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Ptttsburųho konferencijos vertinimas
“Tėvynė’’ rašo: .

“Tai buvo retas Amerikos lietuvių sąskridis; 
kridis, kuriame pasireiškė vieningumo dvasia, vienin
gi norai užsibrėžtų tikslų siekti. Tokių konferencijų 
yra buvę maža. Joje dalyvavo atstovai tų organizaci
jų, kurios numato reikalą dabar veikti ir vieningai 
veikti. Tai bene pirmutinė Amerikos lietuvių konfe
rencija, kurioje nebuvo partinių ar frakcinių susikir
timų — viskas ėjo geriausiu susitarimu ir geriau
siais norais.

Prieš konferenciją buvo paleista paskalai, būk joje 
Lietuva bus parduota lenkams, būk bus pasmerkti 

'Lietuvos valdžios Amerikoje esanti pareigūnai ir iš
niekintos kitos partijos bei frakcijos, kurios šios kon
ferencijos šaukimui nepritarė. Konferencijoje nebu
vo nieko panašaus. Apie lenkus ar su jais santykia
vimus neišsitarta nė žodžio. Lietuvos vyriausybės at
stovai priimti su ovacijomis ir dideliu pagerbimu. A- 
pie kitas partijas ar frakcijas nė neprisiminta. Kon
ferencijoje kalbėta ir tartasi tik tais tikslais, kuriais 
ji buvo sušaukta.

Konferencija pavyko. Dabar laikas, nesnuduriuo- 
jant, veikti ir jos padarytus nutarimus vykinti. Tik 
taip veikiant, konferencijos pasisekimas bus didelis 
jos nuopelnas.

Mes norėtume tai matyti. Mes norėtume, kad šia
me svarbiame momente Amerikoje nesirastų nė vieno 
lietuvio, kuris neprisidėtų prie bendro veikimo ge
riems tikslams. Kad prisidėtų ir tie, kurie dar nepri
sidėję.

Gerai, kad' ši konferencija įvyko. Gerai dėl to, kad 
jau laikąs Amerikos lietuviams būti prisirengusiais. 
Juk niekas nežino, kaip greit karas gali baigtis. Bet 
dabar visi žinosime, jog Amerikos lietuviai gali pasi
rodyti vieningesni ir galingesni atlikti tuos darbus, 
kūne pridera mums atlikti; atlikti tuos darbus, ku
rių atlikimo laukia Lietuvoje nukankinti žmonės, ku
rių laukia svetur ištremti ir verginami mūsų broliai 
ir seserys.

Taip, vardan Amerikos ir vardan Lietuvos po šios 
konferencijos vienybė Amerikos lietuviuose težydi'

Pirkite Trečiosios Karo paskolos bonus

Pirkite pas tuos biznierius, kurie .
«
v:

■<skelbiasi "Drauge
T”—- t
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Pasirinkimas taikai ir būsimiems
karams

(Tęsinys)

> arba

Ateities paslaptys parako dūmuose
savo trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį įrodė
me esą nepriklausomybės 
verti. Tad ir dabar mes tu
rime teisę būti United Na
tions savarankišku nariu.

6. Ar Atlantic Charterio 
laisvės principai ir Stasio 
Šalkauskio tautinė filosofija 
liks lietuvių tautai bevertė?

Mums lietuviams svarbiau 
šia rūpi būsimos Europos 
struktūra. Dauguma politi
kų ir socialinių mokslų ži
novų mano, kad Europoje 
nei mažosios nei didžiosios 
valstybės po šio karo pil
nos nepriklausomybės nebe
turės. Europos tautų sąjun
ga būsianti suorganizuota 
kiek kitokiais pagrindais 
negu buvusi Lea-gue of Na- 
tion. Mažosios tautos bū
siančios tos Tautų Sąjungos 
nariais ar tai tiesioginiai ar 
bent netiesioginiai per ko
kias nors konfederacijas. 
Naujosios Europos klausi
mais turėjome progos spau
doje skaityti buvusio prezi
dento Hoover, vice prezid. 
Wallace, Willkie, Smith ir 
kitų nuomones. Jei staliniš- 
kosios Rusijos meška savo 
kruvinomis letenomis raudo 
nai nenudažys Atlantic Char- 
ter principus, tada Lietuva 
kartu su kitomis mažosio
mis valstybėmis gali išlikti. 
Reiktų manyti, kad didžių
jų demokratijų vykuriai su
tvarkytoje naujoje Europo
je lietuvių tauta vėl galės 
sėkmingai vykdyti a. a. prof. 
Stasio Šalkauskio, mūsų di
džiojo patrijoto ir filosofo, 
moksliškai išdėstytą pašau
kimą, būtent — sintetinti 
Rytų ir Vakarų kultūras ir 
padėti realizuoti tą sintezę 
Europoje. Anksčiau ar vė
liau demokratijos turės iš
klausyti mūsų prašymus, tu
rės įvertinti mūsų pasiau
kojimą ir pastangas kovoje 
prieš diktatorius -ir oficia
liai priimti į United Nations 
tarpą. Mes patys savo krau
ju atgavome laisvę po pir
mojo pasaulinio karo ir per

7. Gimdome hitleriškus 
grandinius (corporal) 
ateities žygiams

Šių dienų karo frontai ir 
naujojo pasaulio gimdymo 
skausmai ugdo jaunų vyrų 
širdyse ir galvose idėjas ne 
vien tik taikos pasauliui va
dovauti, bet ruoštis būrimų 
karų ir suiručių vadais. Vi
sokių nusistatymų agentai 
labai gudriai auklėja ir or
ganizuoja revoliucionierių 
avangardą išnaudojimui ko
kių nors galimybių dabar ar 
vėliau. Po šio karo beveik 
niekas nesitiki visuotino nu
siginklavimo, bet tikisi ati
tinkamo pastovaus apsigink 
lavimo būsimai taikai palai
kyti. Bet ar tuoini galime 
tikėtis galutinai pašalinti 
nuo šios žemės veido rasinį., 
tautinį ir atskirų įtakingų 
žmonių nenuoširdumą ir sa
vanaudiškumą tarptautiniuo 
se ir tarpluominiuose san
tykiuose ?!

Ar nesudarysime progos 
iškilti kur nors kokiems 
nors diktatoriams, jei da
bartiniu bei pokariniu taikos 
gyvenimo laikotarpiu aklai 
teįsistengsime džiaugtis ma
terialinių pasisekimų laime 
nors ir didėjančios mūsų 
būsimų priešų galybės sąs- 
kaiton ? 1

Ar daugiau niekad nenu- 
kryps kokios nors tautinės 
ar kitokios žmonių grupės 
jausmai, įsitikinimai ir pas
tangos kokia nors vienaši- 
liškesne kryptimi?!
8. Ar galima amžina 
taika po šio karo? -

Amžinos taikos nebuvo
nebus. Tautos retai kada

ir

Iris Gardaer, dkagietė, 
reikalauja pusę milijono do
lerių nuo Charles W. Wrig- 
ley, vieno brolių — kramto
mosios gumos karalių, ku
ris būk žadėjęs jai mokėti 
po tūkstantį dolerių kas mė
nuo iki gyvos galvos, čalis 
užginčija tokį pažadą 

(Acme-Draugas Telephoto) 
pasimoko' iš padarytų klai
dų arba greitai apie klaidas 
užmiršta ir stengiasi vėl pa
įvairinti žmonijos istoriją 
žudynėmis. Amžinos taikos 
nesitiki nei dabartiniai ka
ro vadai, nei pokarinės re
konstrukcijos planuotojai. 
Tad gal tik tegalime sekan
čiai atsakyti: 1). turime in
tensyviai auklėti nuoširdu
mą ir budrumą, kad trum
pu laiku net nesimaudytu- 
me kraujuose, ir, 2) turime 
neužmiršti, kad po pirmojo 
didžiojo karo darytomis sa
va klaidomis bei nusileidi
mais didejusžoms diktatorių 
jėgoms mes esame patys at- 
sakomingi už šį karą kartu 
su tais tautžudžiais diktato
riais, ir 3) turime rasti, to- 
bi^lintįi ir realizuoti visas 
galimybes ir priemones bū
simai taikai palaikyti, kon
fliktus šaltai pasitikti ir 
tuojau griežtai likviduoti.

Bet kaip suprasti 
prasmės nuoširdumą 
liniuose santykiuose, 
pagrįsti ir auklėti?

plačios 
socija- 
kaip jį 
Kokias

išvadas ir pasiryžimus pa
daryti prisiminus praeities 
klaidas? Kaip pasitikti' atei
ties konfliktus?

(Daugiau bus)
k

IŠSIGELBĖJUS BOMBERIO ĮGULA

Dar prieš Italijai pasirašant besąlyginį pasidavimą po vieno Neapolio bombarda
vimo, šis Amerikos bomberis — skraidančioji tvirtovė — kovoj su priešo lėktuvais, ne
teko vieno sparno ir ore buvo apvirtęs. Nežiūrint tokio sužeidimo, vairuotojams vis 
tik pavyko lėktuvą atstatyti ir išlaikyti lyg svarą. Tik būnant 1500 pėdų aukštumoje 
įgula parašutais laimingai nusileido. (Official Navy Photo; Acme-Draugas Telephoto)
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Ir vėl nelaikta

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKUTINIS

TeL PULLMAN 1270

JOHN F. EUDEBGS

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

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

NULIŪDIMO^

Tebūna jam amžina ramy
bė. Liūdinčiai šeimai užuo
jauta. Laisvutė

- JUZEFĄ. ŽUKAUSKIENE 
(po pirmu vyru Kasperaitienė)

1 Gyveno 119 W. 116th St. 
p Mirė Rūgs. 19 d;, 1343, 1530 
vai. popiet, Sulaukus pusės 

. amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Telšių apskr., Tverų miestelio.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Antaną, dilkterį Leoka- 
1 diją Billauskienę. anukus 81- 

moną. Petrą ir Liudviką U.S. 
< Armijoje, Teresę Biliauskus ir 

JozeHną Pašįnskienę ir jų.
• šeimas ir daug Uitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioje, po adresu

• 10821 S. Michigan Avė.
Laidotuvės- įvyks Trečiadie- 

, nį, Rūgs. 22 d. iš koplyčios 
’ 9 vai. ryto bus atlydėta į Vi- 
. sų šventų parapijos bažnyčią, 
' kurioje vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 

, pamaldų bus nulydėta J šv.
Kaeimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
’ gtnilnes. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. A- 
nuk&i it Giminė*.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas. Tel. Pulltnan 9861.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 80. CALIFORNIA A VE. Phone LAFAYETTE 3578

LACHAWICZ IR SŪNUS
814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Remkite dienraštį “Drau 
gą?’, laikraštis jus parems

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JOHN W. PACHANKI
■ — THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—
Member of the Lithuanian Ghamber of Commeree

• Lietuvos Vyčių 36 kp. lai- tui 
. kys svarbų susirinkimą pir- tis,

■

Vatrlži

į?
JONAS BARTKUS

Gyveno 313 W. 35th Place. 
'Mirė Rugsėjo 18 d., 1943, 

2:40 vai. po pietų, sulaukęs 
32 metų amžiaus.

Gimęs Balandžio 3, 1911, 
Aurora, III;

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Mortą (po tėvais Ru- 
seckaitė), tėvą Viktorą; 2 še
rta Oną, ir Josephine McCor- 
mick ir švogerį James, 2 bro- 

t liūs Juozapą ir brolienę Jo
sephine ir Antaną, 4 dėdes 

; Juozapą, Pranciškų, Kazimie
rą ir Vladislovą Jankūnus, 2 

i tetas Grasę ir Stanislovą Vai
čekauskus, Elzbietą, ir Vincen-

* tą Lukošaičius ir daugelį ki- 
. tų giminių.
' Kūnas pašarvotas Antano 

M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ni. Rugsėjo Z2 d. 8 vai;’ iš 
ryto iš koplyčios bus nulydė
tas į ŠV. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio- sie- 

■ lą. Po pamaldų bus nulydėtas
• j šv. Kazimiero kapines:

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
. -Nuliūdę: Motinai Tėvas; Se
serys, Broliai, Šovgeris, Bro
lienė, Dėdės, Tetos ir kiti Gi- I minės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Yards 4908.

>
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Du broliai Dėdės Šamo kariuomenėje
basket bąli. Dirbo Buick 
aviation fabrike, kaipo sėt 
up man. Priklausė prie Lith
uanian University Club.

Pvt. Edward V. Savich į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 25 birželio, 1943 m.

Jo tėvai, Ona ir Viktoras, 
gyvena Chicagoje, 4359 So. 
Fairfield avė.

Pvt. Edvvard V. Savich
Pvt. Edvvard V. Savich gi

mė 5 kovo, 1920 metais, Chi
cagoje. Baigė aukštesnę mo
kyklą (high school). Moki
nos . į advokatus. Lošdavo

Dainuojanti antis
Charles Stevens, iš South 

Portland, Maine valstybėje, 
turi antį, kuri gali giedoti. 
Charles Stevens melždamas 
karves sušvilpė, antis pa
kartojo jo švilpimą. Vėliau 
Stevens atsuko radiją ir an
tis pagal toną aiškiai pakar
tojo dainas.

Kaimynai pataria jam an
tį paleisti giedoti per radi
ją.

Kolonizavos 1509 m.

DEKORUOJA AUKSINIAIS ĄŽUOLO LAPAIS Astuoni metai kalėjime

Balsas iš kapo" tvirtina, jog vyras 
nekaltas, kuris išbuvo kalėjime 8 mt

>

Alfred L. Savich

Col. Frank U. McCoskrie (kairėje) komendantas Fort 
Dės Moines Training Center, ir Lt. Col. Horace B. Frede- 
rick, asistentas, dekoruoja auksiniais ąžuolo lapais (oak 
leaves of a Major) kapitonę Mary Lotuise Milligan iš Pitts
burgh, Pa., WAC direktorę to regiono. Tuo būdu ji pa
kelta į Major laipsnį. Ji yra katalikė. (NCWC)

[Vaizdas iš Italijos fronto
» / „ v t -

5 amerikiečiai sustabdo 8 nacių tan-

Alfred L. Savich gimė 12 
(balandžio, 1923 metais. Bai
gė aukštesnę mokyklą (high 
school). Pasižymėjo chemi
joje ir sporte. Dirbo Buick 
aviation fabrike. Priklausė 
prie Lithuanian University 
Club.

Alfred L. Savich į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 7 
liepos, 1943 metais.

Jo tėvai, Ona ir Viktoras, 
‘ gyvena Chicagoje, 4359 So. 
Fairfield avė.

♦

Puerto Rico pirmasis 
apsigyveno (kolonizavos)
Ponce de Leon, 1509 metais.

Platinkite įdomiausią laik
raštį, kurio vardas —“Drau- 
^as’’

Ugnies stovyklos
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse yra ugnies stovyk
lose (camp f irę) 32,000 mer
gaičių. U M

JAUNAS AMERIKIETIS KAREIVIS STAIGA ŠOKSTA 
IR PALEIDŽIA KULKAS IŠ TOMMY GUN Į PRIEŠO 

TANKO PLIENINIUS ŠONUS
Karas vyksta visu smar

kumu. Amerikiečiai karei
viai yra narsūs ir karžygiš
ki. čia papasakosiu įvykį iš 
Italijos karo fronto. Toji ži
nia gauta rugsėjo 13 dieną.

Jaunas iš Texas leitenan
tas ir keturi kareiviai susi- 
dūrė su trylika vokiečių tan
kų. Tai įvyko tą dieną, kai 
Amerikos kariuomenė išlipo 
į Italijos pakrantę. Ir gali
mas daiktas, jog tie penki 
narsūs vyrai išgelbėjo pa
krantėje visą Amerikos ka
riuomenės dalinį.

ATMUŠA TANKĄ

Jie gyvena. Bet kitas he
rojus žuvo. Jo vardo dar ne
galime pasakyti, kol nebus 
pranešta namiškiams. Jis 
žuvo, kai atakavo tanką su 
mažu kulkosvaidžiu 
mygun).

PASTOJO KELIĄ 
TANKAMS

(tom-

4 »

J
II Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rfiįUes motėm kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE DR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street TeL Y ards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

SAVIŽUDYS PRIEŠ MIRTĮ ATSKLEIDĖ PASLAPTĮ. 
JIS PALIKO RAŠTELĮ, IR Į TEISMĄ ATSIUNTĖ $165.

Balsas atėjo iš kapo. Tas 
balsas pereitą penktadienį 
įnešė kai kurių aiškumų. Ir 
balsas iš 
kalėjimo 
35 metų 
Eugene 
metus 
nusikaltimą, jis tvirtino, 
kad jo nėra papildęs.

Teisėjas William Murray, 
Lake kauntės, Ind., rado 
svarbų raktą jo išlaisvini
mui. Kriminaliniame teisme 
teisėjas išklausė bylą be ju- 
ry, ir pasmerkė Sullivaną.

“Aš apsirikau”, — pasakė 
teisėjas Murray. — “ir aš 
dėsiu visas savo jėgas, kad 
būtų atitaisyta.”
LIUDININKAI NURODĖ

kapo išlaisvins iš 
Eugene Sullivan, 

amžiaus, iš Gary. 
Sullivan aštuonis

išbuvo kalėjime už

J
advokatas pateikė affideivi- 
tą (raštą), kuriame 
pasakyta, jog jis turi liudi
ninkę, kuri sako, jog Sulli
van nebuvo plėšikas. Bet 
Bernice Blake mirė, ir jai 
neteko liudyti. Teisėjui Mur
ray paaiškėjo, jog Bernice 
žinojo, kad jos vyras buvo 
aktuališkas kriminalistas.

Attorney Joseph Conroy. 
kuris kovojo dėl Sullivan’s 
laisvės nuo 1934 metų, pa
davė prašymą dėl klaidos, 
kad būtų užvesta nauja by
la. Teisėjas su tuo sutiko, ir 
Sullivan bus išlaisvintas.

Tada jis galės grįžti pas 
žmoną Margaritą, kuri ište
kėjo už Sullivan’ą laike by
los, nes ji tikėjo, kad jis yra 
nekaltas.

buvo

X Macijauskienė-Michel,
315 — 14 St., Chicago Hgts., 
IIL, grįžo iš ligoninės po 
sunkios operacijos ir kas
dien eina sveikyn. Džiaugia
si šeima sulaukus darbščios 
ir rūpestingos motinos ir 
žmonos.

X Mihvaukee, Wis., lietu
viai taipgi labai susidomė
ję Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncertu, įvykstan
čiu spalių 3 d., Civic Opera 
House. Jau gauta keliolika 
rezervacijų. Tikimasi, kad į 
koncertą atvyks skaitlinga 
lietuvių ekskursija.

Jaunas kareivis su mažu 
kulkosvaidžiu (tommy gun) 
išmuša priešo tanką iš jo 
pozicijos. Jis atiduoda savo 
gyvybę. Galimas dalykas, 
jog jaunas kareivis išgelbė
jo savo dalies kitų pėstinin
kų kareivių gyvybes, kurie 
buvo apkase (gully) po tan
kų ugnimi kok;

Tanko patrankos negalė
jo jų pasiekti. Tada tankas 
pakeitė poziciją ir norėjo 
kareivių daliuj (platoon) 
iššluoti. Jauniausias karei
vis staiga iššoko su tommy- 
gun. Jis įliejo šovinius į 
ginklą ir siuntė kulkas į 
priešo tanko plieninius šo
nus.

pusvalandį.
ir. -<•

Pirmosios amerikiečių ko
vos bangos įvyko Gulf of 
Salerno pakrantėje tik kele
tą valandų prieš tai, kai vo
kiečių grupė tankų atsisuko 
prieš juos, sutikdami ameri
kiečius tik mailę nuo pa
krantės.

Vokiečiai buvo smarkiai 
nustebinti. Vokiečių tanko 
įgula greitai atsitraukė at
gal. Bet prieš tai jie nukir
to gyvybę jauno kareivio, 
kuris buvo su tommy gun.

f f
• j

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

I

Tai įvyko gruodžio 14 d., 
1934 metais. Du maskuoti 
banditai apiplėšė Northern 
Indiana Public Service Co., 
Crown Point’e, ir Peacock 
Cleaners, Gary. Iš būrio 
įtartinųjų liudininkai išrin- 
ko Sullivan’ą ir Harry Flick, 
dabar turintį 32 metu.

Abu buvo pasmerkti Pub
lic Service kompanijos api
plėšimo byloje, ir buvo pa
skirta nuo 10 iki 25 metų 
kalėjimo. Flick išbuvo trum
piausią terminą, septynius 
metus, buvo išlaisvintas, ir 
dingo.

Sullivan apeliavo, laimėjo 
naują svarstymą ir buvo iš
teisintas. Jis tuojau buvo 
apkaltintas Peacock apiplė
šime, ir vėl pasmerktas nuo 
10 iki 25 metų. Atėjo ape
liacija, bet šį kartą buvo 
veltui, ir. pereito kovo mė
nesio 9 dieną, Sullivan bu
vo pasiųstas į kalėjimą 
Pendleton Ind.

e > _

Rugpiūčio (August) 23 
dieną Sgt. Charles S. Blake, 
U. S. armijos narys, nusišo
vė šalykelyje, netoli Fort 
Sheridan. Jis paliko raštelį 
įr prašė, kad būtų palaido
tas šalia savo žmonos Ber
nice, Garyje.
JURISTAI SUSIRŪPINO

I

X Northsaidiečiai Pranai
čiai, gyveną 3270 Wabansia 
Avė., labai džiaugiasi turė
ję brangų svečią, tai yra 
savo sūnų Joną, tarnaujan
tį marynuose ir jau dasitar- 
navusį iki leitenanto laips
nio.

Šposai

Pradėjo krėsti 
juokus...

KLYKSMAS EVANSTON 
SUKĖLĖ ANT KOJŲ

Aprilio šposų diena jau 
senai praėjo, ir HaDoween 
dar ne čia pat, bet —

Edward M. Fitzgerald, 
Evanston policijos operator, 
gavo pereito ketvirtadienio 
vakare telefonu pranešimą, 
kuris sakė, jog moteris kly- 
kia (rėkia) namų pastogėje, 
1300 Wesley avė., Evanston. 
Fitzgerald žinojo, kad šau
kimas buvo teisingas, nes 
atėjo iš Mrs. Martin Majes- 
ki, 1504 Dempster street, 
Evanston, kauntės vieškelio 
(highway) policininko žmo
nos. ‘

Trys sąuadai automobilių 
nuvyko į vietą, šeši polici
ninkai pamatė šviesą antra
me aukšte. Pro lango užuo
laidą matės mergaitės ar 
mažos moters šešėlis. Atro
dė, kad moteriškė kabojo ir 
virvė buvo perišta per gerk
lę.

Ant lango 
vo išrašytas 
(gelbėk).

Patrolman
gran išmušė duris, kad įėjus 
į namo vidų. Jis ir jo drau
gai namą rado tuščią, tik 
kabojo didelė iškimšta lėlė 
prieš lango užuolaidą, ant
rame aukšte.

Klykiantieji šposininkai 
buvo pabėgę.

X Edmundas Valonis, sū
nus a. a. motinos Marijos 
sesers, S. Valonienės, iš So. 
Englewood, yra dingęs kur 
nors Europoje, nes tokią 
liūdną žinią pranešė Karo 
Departamentas. Edmundas 
buvo bombardierius dide
liam bombanešy.

X Izabelė Vaišvilaitė, sa
vininkė Family Drug Store, 
Cicero, DI., šiomis dienomis 
sugrįžo iš Arizona, kur a- 
tostogavo pastaruosius du 
mėnesius pas savo krikšto 
motiną. Sako, kad Arizonoj 
paliko 104 laipsnius karščio, 

.o pas mus, Chicagoj, gana 
šalta.

užuolaidos bu- 
žodis: “HELP”

X Šv. Rožančiaus draugi
jos, No. Side, piknikas ruo
šiamas sekmadien, rugsėjo 
26 d., parapijos kieme ir 
svetainėj. Komisija deda pas 
tangų, kad piknikas pavyk
tų.

X Petras Kilinskis, 839 
West 34 St.., betaisydamas 
krosniui kaminą krito ant 
grindų ir išsinarino koją. 
Gydosi apskrities (county) 
ligoninėj.

X Chicago lietuvių tarpe 
sekantis didžiausias įvykis 
— Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncertas, į kurį, 
kiek tenka girdėti, žada at
važiuoti lietuvių net iš to- 
Umų miestų. Vietos lietu-- 
viai prašomi iš anksto apsi
rūpinti bilietais. Koncertas 
bus spialių 3 d., Chicago Ci
vic Opera House.

X Pranas Šulcas, 
33 St., jau antra 
kai sunkiai serga.
Dieną jis buvo nuvykęs pa- 
ežerin. Netoli 12 gatvės ne
gras iš pasalų kirto jam • 
“blackjackiu” į veidą. Ne
tekęs sąmonės krito ant vie
tos. Atsipeikėjęs pamatė sa
ve kraujuose, o kišeniuje — 
nei vieno cento. Pėsčias pa- 

I rėjęs namo ir Victory ligo-

Dvi dienas vėliau, teisėjas 
Murray gavo laišką ir jame 
buvo $165, ant voko buvo 
pašto antspauda pažymėta: 
3:30 p. m. Aug. 23, ir ten 
laiške buvo parašyta:

“Dėl Indiana Public Serv
ice Co., nuo gruodžio (Dec.) 
14 d., 1943 m. Ne Sullivan, 
bet aš”.

Ten nebuvo parašo, bet 
teisėjas Murray ėmė nagri
nėti dalyką. Jis nuvyko į 
Minnesota, kur Blake’s šei
myna gyvena, ir gavo jo 
rankos rašto kopijas. Tada 
sulygino savižudystės rašte
lį su laišku, kuriame buvo 
$165, ir “išpažintimi”.

Jis rado Blanke’s paveiks
lą ir pastebėjo, jog šis pa
veikslas turėjo panašius 
bendrus bruožus į Sullivan’ą.

Tai viską primena laiką

Joseph Lunde-

Drąsiai laukė kelio centre, 
kai vokiečių tankai artėjo 
iš trijų pusių. Lt. John 
Whitaker, iš Fort Worth, 
Tex., ir keturi įgulos nariai 
iš jo 75-millimeter prieštan
kinės patrankos kovojo su 
priešu iki atėjo pagalba. 
Whitaker’s vadas, Capt. Wi- 
ley Stem, iš Waco, Tex., ati
duoda kreditą patrankos 
įgulai, kuri sunaikino tais 
Mark IV tankus ir padėjo 
sunaikinti du kitus, kai prie
šas šaudė iš kanuolių ir kul
kosvaidžių.

Whitaker’s įgula susidėjo 
iš Sgt. Seth Gross, Caldwell, 
Tex.; Corp. Arthur Lloud, 
East Rutherford, N. J.; Pvt. 
Camello J. Caminitti, Cin- 
cinnati, ir pvt. Harry Bod- 
zin, Brooklyn.

Didžiausia Lietuvių 

Jewetry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodilius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas kr kitus 
visoHus auk
sintus daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Tartose dideli ■ 
pusi rinkimu
Muziksližkii Instrumntų. Muzi
kaliau Knygų, Stygų. Rekor
dą tr kitu visokiu muzikaliu 
daiktu.

'hdsom Laikrodžius, Laikro
džius, žiedus. Rąžomas Plunk
snas Ir Mmdkalius Instrumen-

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
hNM! LAFAYETTE 8617

927 W. 
savaitė, 

Darbo
Baltimorėje nesenai įvyko 

stebėtinas dalykas. Vienoje 
gatvėje ėmė kristi iš oro po
pieriniai pinigai. Žmonės 
stebėjos pinigų “lietumi”. 
Kai kas nenorėjo tikėti, kad 
tai tikrai pinigai. Ale tikrai 
iš oro krito tikri pinigai.

Vėlau paaiškėjo, kad vė
jas išnešė iš vienos įstaigos ninėj gavo pirmą pagalbą, 

prieš pusantrų (IV2) metų, ofiso, aštunto aukšto, dvy- Abi lūpos buvo perskeltos 
kada Blake divorsavosi nuo liką tūkstančių dolerių, ir ir priešakiniai dantys nuo
savo žmonos Bernice. Jos paskleidė apylinkėje. si.
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