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NA( IAI SUNAIKINA SAVO REIKMENIS
U. S. bomberiai atakavo Salamaua

Bombavo miestą, aerodromą, ir uostą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rugp. 10. — 

Šios dienos komunikatas sako daug Liberator bomberių 
vakar numetė 103 tonus bombų ant japonų pozicijų aplink 
Salamaua. Bombos krito • 
ant miesto, aerodromo ir uoį 
sto bei upės ten, kur japo
nai turi iškelti reikmenis 
savo kareivinėms.

%

Sąjungininkų kariu o m e- 
nės į pietus, pietvakarius ir 
vakarus nuo Salamaua nuo
lat patroliuoja, o sąjungi
ninkų ir japonų artilerija 
viena į kitą šaudo. I

Užimtam Munda aerodro
me amerikiečiai rado vienuo 
liką apgadintų japonų 
tuvų.

Didelis lietus.
Komunikate sakoma

lėk

KARO VADAI KALBASI

A- 
merikos kareivių ir marinų 
varymasis į japonų laiko
mą Bairoko sulietėjo iš prie 
žasties didelių lietų. Sąjun-

gininkų lėktuvai, tačiau, 
numetė 22 tonus bombų ant 
Bairoko.

Pietrytiniam Kolomban- 
gara salos krante vidutinie- 
ji bomberiai numetė 63 to
nus bombų ant Vila aero
dromo. Kilo dideli gaisrai.

Vila aerodromas yra pas
kutinis geras japonų aero
dromas centralinėse Solo- 
mono salose. Manoma tas 
aerodromas yra sekantis 
amerikiečių objektyvas.

Kiti bomberiai atakavo
Amboina. 37 tonai bombų 
ten sukėlė didelius gaisrus.

i Kitose japonų T
salose, sąjungininkų lėktų- Brįtish Sth army; ir Lt. Gen. George S. Patton, commander of the American Forces 
vai numetė bombas ant prie------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- . ..
šo aerodromų ir sandėlių. DAMDAUA UAI/IETI IAC ■ I 1Z1 I t ■
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“Draugas” Acme photo

Prie karaliaus namų Palermą, buvusioj Mussolinio sostinėje Sicilijoje sąjungininkų 
: vadai žiūri į salos žemėlapį ir planuoja tolimesnius žygius. Iš kairės į dešinę stovi Maj. 

laikomose Qen Jeoffrey Keyes, U. S. A.; Gen. Sir Bernard L. Montgomery, commander of the

PREZIDENTAS TARĖSI 
SU KARO VADAIS

WASHINGTON, rugp. 10. 
— Sąjungininkų valstybių 
sostinėse tebesklindant gan
dams apie sekantį Roosevelt 
-Churchill pasitarimą, Pre
zidentas Roosevelt šiandien 

s sušaukė konferenciją aukš
tųjų kariuomenės ir laivyno 
karininkų. Pirm tai, Prezi
dentas buvo pietavęs su ka
ro sekretorium Stimsonu, 
kuris nesenai grįžo iš Afri
kos.

Grįžęs iš trumpų atostogų 
Kanadoje, Prezidentas tuoj 
matėsi su užsienių reikalų 
sekretorium Hull, Ir karo, 
laivyno ir informacijų agen
tūrų vadais.

užsi- 
bom- 
van-

LONDONAS, rugp. 10.— 
Anglijos didieji bomberiai 
vakar naktį atakavo Vokie
tijos Reinlando miestus Man 
nheim ir Ludwigshaven, tik 
apie 100 mylių nuo paties 
Berlyno.

Grįžę lakūnai raportavę 
didelius gaisrus abiejose 
miestuose, kur randasi di
delės nacių karo industri
jos, jų tarpe I. G. Farben- 
industrie chemikalų dirbtu
vė. Tie miestai taipgi 
tiesioginį geležinkelių 
siekimą su Italija.

Oras Europoje per 
laiką nebuvo palankus
dimui. Vakar naktį pirmą 
kartą buvo tinkamas oras 
ilgesniai oro kelionei. Bom
beriai vakar skrido 500 my
lių į vieną pusę.

Per Mannheim vežama 
anglis, aliejus ir medis į vi
sas Vokietijos dalis. Lud- 
wigshavene randasi daugu
ma Vokietijos sunkiosios in 
dustrijos ir chemikalų dirb
tuvių.

Devyni bomberiai negrįžo 
iš atakos. Du vokiečių lėk
tuvai buvo nušauti orinėje 
kovoje.

turi 
susi-

40
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NARSUS JŪREIVIS 
NESIBIJOJO MIRTIES

SYDNEY, Australija, 
rugp. 10.—Pranešama apie 
narsų Amerikos jūreivį, 
John V. Espe, kuris grįžo į 
degantį laivą ir .užgesino 
gaisrą. Jo heroiškas žygis 
išgelbėjo arti esančius lėk
tuvus ir laivus.

Espe ir kiti jūreiviai kro
vė sprogstamą medžiagą iš 
lėktuvo į laivą vienam šiaur 
vakariniam Australijos uo
ste, kuomet nukrito ir 
liepsnojo padegančioji 
ba. Visi vyrai šoko į 
denį.

Kitas lstivas ištraukė Es
pe iš vandens. Matydamas, 
kad jų apleistas laivas dar 
nesprogo, Espe prašė jį su- 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS grąžinti į degantį laivą. Jis 
IŠ ALDŽYRO. — Aldžyro 

radio pranešimu, sakoma 
Amerika ir Britanija jau 
pripažinusios Prancūz i j o s 
Tautinio Išsilaisvinimo Ko
mitetą.

Tas pripažinimas galios ■ 
iki prancūzų kariuomenė at
siims Prancūziją.

IŠ KANADOS.—Čia šian
dien atvyko Anglijos Prem
jeras Churchill, matomai 
pasitarimui su Prezidentu 
Rooseveltu nauja! susida
riusiais karo reikalais.

Drauge su Premjeru atvy
ko jo žmona, duktė, ir šta
bas.

Iš WASHINGTONO, — 
Prezidentas Rooseveltas pra 
nešė, kad Rusija nedalyvau
sianti greit įvykstančiam 
pasitarime, nors buvo norė
ta, kad Stalinas konferenci
joje dalyvautų.

Iš
kariuomenės dabar

peršoko iš vieno laivo į ki
tą, pagriebė padegančiąsias 
bombas ir metė jas į van-Į 
denį. Tuomet paėmė viedrą, 
ir semdamas iš jūros pylė 
vandenį ant liepsnų, ir vi-| 
siškai užgesino gaisrą. Jo 
pastangomis išvengta dide
lių nuostolių.

Darbininkai žada 
gelbėti Italijai

NEW YORKAS, rugp. 10. 
—Matthew Woll, A.F. of L.! 
vice prezidentas, šiandien 
sakė Amerikos darbininkai 
siųs maisto, rūbų ir medi
kamentų Italijos gyvento
jams, kaip tik sąjungininkų’ 
kariuomenės juos paliuo- 
suos iš po nacių jungo.

kurį 
skri-

Lėktuvai atakuoja vokiečių pozicijas
MASKVA, rugp. 10.—Ru

sų kariuomenės pradėjo vis 
greičiau varytis Kharkovo 
miesto link,ir vienoj vietoj 
randasi tik 12 mylių nuo to 
nacių laikomo centro. Kitas 
rusų dalinys randasi 30 my
lių į vakarus, trečias tik 20 
mylių, o ketvirtas persikėlė 
į vakarinę Donets upės pusę 
ir žygiuoja į pietus tik 25 
mylias nuo Kharkovo.

Rusai užėmė suvirš 100 
kaimų. Iš rusų raportų mai
tosi, kad vokiečiai pradeda 
be tvarkos trauktis, kadan
gi rusams teko 212 nacių 
tankų, 139 visokių kanuo- 
lių, 96 mortarų, 323 kulko
svaidžiai, 618 sunkvežimiai, 
11 reikmenų ir ginklų san
dėliai, 30 siuntinimui radio, 
315 prikrauti geležinkelių 
vagonai, ir 500 arkliais trau 
kiami vežimėliai.

Į
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MASKVOS. — Rusų 
gręsia

Sąjungininkai artinasi prie Messina
Karo laivai apšaudo priešo pozicijas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 10. 

—Amerikos ir Anglijos kariuomenės šiandien suėjo krū
von fronto centre. Dabar sąjungininkai turi nepertrauktą 
liniją dideliam stūmimui 
Randazzo miestan, svarbaus 
susisiekimo centro tik 
mylių nuo Messina.

Pasitraukdami naciai
dėjo nežiūrėti kiek jie amu
nicijos ir ginklų sunaudoja, 
matomai desperatiškai nore 
darni sulaikyti sąjungininkų 
žygiavimą. Iš kitų savo po
zicijų bėgdami, naciai buvo 
priversti palikti didelius 
kiekius amunicijos, sunkve
žimius ir ginklus, tad jie 
amuniciją išsprogdina ir ve 
žimus ir ginklus sugadina ir 
sudegina.

Kitose vietose, kur italai 
buvo kalnų pašonėse padarę 
kelius, naciai juos išsprog
dino. Oficialus komunikatas 
sako padėtis vokiečiams ir 
italams kareiviams vis da
rosi blogesnė.

Suėmė 1,500 belaisvių.

Amerikos septintos armi
jos daliniai, kurie laivais iš
lipo už nacių linijų nugaros, 
užėmė didelį dalį pakraščio 
tik penkias mylias nuo Ca- 
pe Orlando. Jie taipgi suė
mė 1,500 belaisvių.

Sąjungininkams dabar 
yra darbo, kadangi ašies 
kareiviai išsprogdina kuone 
visus kelius einančius į ry
tus, ir inžinieriai turi juos 
atkasti arba tuoj surasti 
kitus kelius.

Karo frontui į rytus nuo 
Etna ugniakalnio susiaurė- 
jus iki šešių mylių, britų 
aštuntoji armija žygiuoja 
to kalno link. Jie užėmė Pe- 
tara ir kitus miestus kalno 
šonuose.

Gen. Eisenhower štabo 
pranešimu, amerikiečiai su
sijungė su britais tarpe 
Bronte ir Cesaro.

Tarp sovietų užimtų mie
stų yra geležinkelių centras 
Trostoyanets, Slatino, 12 
mylių j šiaurę nuo Kharko- 
vo, ir Nikitovka, 30 mylių į 
šiaurvakarius.

Greitas rusų puolimas 
gręsia tūkstančiams vokie
čių kareivių apsupimu. So
vietų lėktuvai nuolat atakuo 
ja vokiečių susisiekimo li
nijas užpakaly jų fronto.

Tuo pačiu laiku kiti rusų 
kariuomenės daliniai skuba 
varytis Bryanskan, 250 my
lių į šiaurę nuo Kharkovo. 
Pirmieji daliniai jau nužy
giavo maždaug 25 mylias 
iš Orei Bryansko link.

Berlyno radio pranešė ±a. . Tr, , perversmas padidino Itali-IA rllHbloa b-Avac? U H n r F

PRAŠO 'IŠTIKIMYBĖS'
BERNAS, Šv e i c a r i j a, 

rugp. 10.—Adolfo Hitlerio 
laikraštis Voelkischer Beo- 
bachter šiandien atsišaukė 
į skaitytojus būti ištiki
miems naminiam fronte ma
tomai palaikymui tvarkos

REIKALAUJA NAUJO NACIŲ LAIKRAŠTIS 

ROMOS BOMBAVIMO
LONDONAS, rugp. 10.— 

Šios dienos London Daily 
Express reikalavo sąjungi
ninkų atnaujinti bombavimą 
Romos miesto, tuo prime
nant italams sostinėje, kad 
jie turi priversti Badoglio
padaryti nuosprendį taikos baigiantis Sicilijos vajui ir 
reikalu.

Iki šiol Premjeras Badog
lio nėra parodęs jokio noro 
su sąjungininkais susitaiky
ti. Romos radio pranešimu, 
Mussolinio nuvertimas buvo 
tik politinis, ne karinis da
lykas. Iš kariško taško tas

apie dideles kovas Kharkov . . Y
apylinkėj, ir sakė rusai pra- ]0S Eorą glntls' 
dėję ofensyvą šiaurėje, Smo 
lensko link.

prasidėjus didelėms ata
koms ant Vokietijos miestų.

Anot laikraščio, karo ei
ga priklauso nuo civilių gy
ventojų nusistatymo. Pri
pažįstama, kad naciai nenu- 
matę sąjungininkų lėktuvų 
atakų, ir tuo reikalu Vokie
tijos valdininkai dabar la
biausiai susirūpinę.

Viena naciu ministerija 
jau apleido Berlyną

LONDONAS, rugp. 10.— 
Morocco radio pranešimu, 
Vokietijos slapta radio sto
tis “Atlantiąue” šiandien 
pranešus, kad nacių užsie
nių reikalų ministerija jau 
iškraustyta iš Berlyno.

Pranešimu iš Stokholmo, 
keturi milijonai vokiečių 
jau iškelta iš subombuotų 
vakarinės Vokietijos mies
tų, o kiti milijonai dar ieško 
priemonės iš ten išvykti.

Bombuos Berlyną kaip 
lik bus palankus oras

LONDONAS, rugp. 10.— 
Berlyno bombavimas gali 
prasidėti daug anksčiau ne
gu buvo manyta. Laukiama 
tik palankaus oro.

Anglijos ir Amerikos ka
ro aviacijos daliniai yra pil
nai pasiruošę by kuriuo mo
mentu atakuoti Vokietijos 
sostinę.

Žuvo 2 rusai generolai Naciai kareiviai Rusijoj 
maskva, rugp. io. - jjjj nerimauja

Šiandien pranešta, kad Ge
nerolas Leonti N. Gurtiev, — 
vienas Stalingrado kovos 9i 
vadų, buvo užmuštas kovo
se prie Orelo, ir Generolas 
Joseph R. Apanasenko žuvo 
kovose prie Belgorodo.

LONDONAS, rugp. 10.— 
Nacių vadai rodo didelio su
sirūpinimo nerimu ne vien 
tik Vokietijos gyventojų su- 
bomtuose miestuose, bet ir 
pačių nacių kareivių ryti
niam fronte.

Sakoma kareiviai neslepia 
savo panieką Goebbelso pro 
pagandai, ir naciai karinin
kai viešai kritikuoja nacių 
vyriausybę.

Viena priežasčių dėl ka
riuomenės rytiniam fronte 
nepasitenkinimo yra prastė 
jimas jiems pristatomų ka
rinių reikmenų. Rusija sako 
dabar yra lengviau nugalėti 
tą prasčiau aprūpintą nacių 
kariuomenę.

ISiunčia 5,100 kareiviu 
pagelbėti ūkininkams

OMAHA, Nebr., rugp. 10. 
— Gen. Frederick E. Uhl 
šiandien pranešė, kad karo 
departamentas įsakė 5,100 
kareivių vykti į North Da- 
kota .ir ten padėti javų ūki
ninkams.

Ūkininkai mokės papras-

Aplankė rusu dirbtuves 
Rusijos gilumoj

MASKVA, rugp. 10. — 
Adm. William H. Standley 
ir jo štabas grįžo Maskvon 
po keturių dienų kelionės į 
Sverdlovaką, Shelyabinską 

__ ir Magnitogorską. Jis ten 
Jufloslaviios kabinetas tas tokiems darbams algas I aplankė sovietų ginklų dirb- 

LONDONAS, rugp. 10.— ukl° dePartamentul. kuris tuves.
Oficialūs sluoksniai šian- deP°nuos Pinigus iždo de- Standley pagyrė Rusijos

Vienu kartu rezignavo

naciams Kharkove iš šešių dien pranešė, kad visas lai- Kareiviams bus senųjų ir naujųjų dirbtuvių
pusių.- Numatoma, kad ru svos Jugoslavijos kabinetas 
sai greit užims tą miestą. atsistatydino. Premjeras Mi

mokama tik jų paprastoji, darbingumą ii* džiaugėsi so-, 
. tarnybos alga. Į vietų oficialų kooperacija, i

Paruošė byliu Ievų 
tarnybon ėmimui

WASHINGTON, rugp. 10. 
i —Atstovų rūmų karinio ko
miteto pirmsėdis May šian
dien pareiškė, kad jis pri- 
duosiąs Kongresui bylių, 
kuriuo būtų draudžiama im
ti tėvus kariuomenėn. Prie 
to, May sakė bylius gal dar 
turės ir punktą, kuriuo da
bar kariuomenėj esanti tė
vai būtų paleisti, nežiūrint buvęs PremjerasORAS

Truputį vėsiau. Giedra. kada jų vaikai gimė.

—._________________________

Bulgarija ir Vengrija 
jaučia politinę krizę

ISTANBUL, Turkija, 
rugp. 10.—Vakar pranešta, 
kad Bulgarijoj ir Vengrijoj 
pasirodė didelis politinis 
įtempimas. Visą dieną Sofia 
mieste vyriausybei priešin
gi seimo atstovai 
sėdžius, kuriem

laikė po- 
vadovavo 
Nicholas

Moushanoff.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
kas, puskr. S. Monkevičius 
ir puskr. A. Burokas. Pus- 
karininkas A. Burokas, y- 
ra vienintelis iš Cambridge

o

Jis 
randasi Camp 

Hale, Colorado valstybėje.

Liūdesys virto 
džiaugsmu

Cambridge, Mass. — Kiek lietuvių, kuris tarnauja snie 
laiko atgal, kovoje su prie- g0 pačiūžų batalione, 
šu žuvo Amerikos naikin- šįao tarpu 
tuvas - krūzeris “Helena”.!
Ant to laivo jūreivių buvo 
A. O. Giedraičių sūnus, A. 
Giedraitis. Po laivo žuvimo, 
Giedraičiams buvo prmešta, 
kad jų sūnus yra dingęs be 
žinios. Bet, liepos 20 d. Gie
draičiai gavo telegramą nuo 
savo sūnaus. Rašo: “Esu; 
sveikas ir gyvas, nesirūpin
kite”. Mat Dievo buvo lem
ta jaunuoliui dar gyventi, 
nes jau antrą kartą išsigel
bėjo kovose su priešu. Gied
raičių antras sūnus, mari
nas, jau du metai kaip tar
nauja tarnyboje.

Kelinių tautų 
pasirodymas

Dayton, O. — Liepoja 29 

d. Island Parke įvyko mu
zikais programa keturių tau 
tų: graikų, čekų, lenkų ir 
lietuvių. Lietuvius atstova
vo akordionistė, Cecilija Me- 
lašiūtė (Lisankis). Ji buvo 
apsirengus tautiniais lietu 
v iškaiš rūbais, a tgrojo la- i 
bai sėkmingai šiasi lietuviš
kas dainas: 
vyne,” 
“Šalta 
kojis”, 
“Noriu

GELBSTI PEACH VAISIŲ

Tak-Kakita, vienas iš 20 japonų — amerikiečių, inter
nuotas Rohwer Relocation centre, McGehee, Ark., dirba 
Aivin Eckert sode, netoli Freeburg, III. Pirmą k?rtą bu
vo japonų darbininkas panaudotas palengvinti darbo jė
gų trūkumą, šioje apylinkėje.

Jungi. Am. Valstybėse 
yra 125 lietuvių - 
R. K. parapijos

(LKFSB) Naujai išleisto
je knygoje “Amerikos Lie
tuvių Katalikų Darbai” y- 
ra paduotas ir sąrašas lie
tuvių R. K. parapijų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Iš to sąrašo matyt, kad čia 
lietuviai turi 125 parapijas. 
Atmenant, kad apie parapi
jas grupuojasi daugelis lie
tuviškų organizacijų, kad < 
daugelis parapijų išlaiko lie 
tuviškas mokyklas, galima 
suprasti kaip čia dirbamas 
didelis kultūrinis darbas. Į 
Kiekviena parapija turi cho- ’ 
rą, daugelyje iš jų vargo- j 
nininkais yra gabus muzi- 
kai-kompozitoriai. taigi ir 
lietuviškam menui parapi
jos gražiai pasitarnauja.

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

m

nARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -168 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

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

DR. S. VVEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO • 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETEISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

‘ ‘Lietuva, tė- 
‘Plaukia Nemunėlis’, 
žiemužė ”, ‘ ‘Klumpa- 
“Pampalionas ’ ’ ir 
miego”. Publikai pa

tiko jos grojimas, o ypač 
lietuviams buvo didelis pa
sigerėjimas. Jei ne Cecilija, 
tai vargiai kas būtų atsira
dę išpildyti šią lietuvišką 
programą. Už tai jai garbė.

K.

Pavyzdingos lietuvaitės
E. Zaveckaitė ir F. Povi

laitytė šiuo tarpu yra labai 
užsiėmusios korespondenci
ja. Jos rašo kiekvienam Cam 
bridge lietuviui kariui laiš
kus, kur jie tik nebūtų ir, 
taip pat jos nepamiršta lie- i 
tuviams kariams pasiųsti
namie gamintų saldainių Ijl 
“Fudge”. Jos gauna laiškų 
nuo karių iš viso pasaulio 
kampelių. Cambridge kariai 
labai įvertina gautus laiš
kus, nes jiems sava padan
gė ir naujienos yra įdomios. 
Gavo žinią iš Lietuvos

šiomis dienomis O. Kve- 
čLi ra vičienė (Santack a itė)
gavo laišką iš Lietuvos, ra
šytas spalių 30 d., 1942. 
Laiškas rašytas Prano San- 

'tacko Lietuvoje iš Butrimo
nių, dukteriai Amerikon. Ra 
šo: “Mes visi sveiki. Bolše
vikai mūsų nenuskriaudė, 
visi esame kuo geriausiai. 
Rašykite mums kaip jūs e-, vis tiesa ir mes giliai atjau 
sate visi, < 
brolis Vytautas”. Santackas 
Vytautas tarnauja jau ke
linti metai Amerikos karo 
tarnyboje.
Svečias-karys

šiomis dienomis pas J. 
Sutkus lankėsi leitenantas 
M. ūsis, iš Dayton, Ohio. 
Jis lanko Harvardo univer
sitete Quartermaster kursą. 
Taipgi lankėsi ja3 savuo
sius ir sekanti kariai: lai
vyno vyr. puskerininkas A 
Vinciūnas. jūreivis J. žu

I
gar-

Rusų kančios nuo 
nacių ir ištremti 
lietuviai

(LKFSB) Sovietų pasiun
tinybė Vašingtone tris kar
tus per savaitę leidžia sa
vo biuletenius, kuriuose ski
ria daug vietos nušvietimui, 
kaip naciai žiauriai kanki
na rusus gyventojus užim
tose srityse, kaip kenčia 
alkį ir didelį vargą Vokie
tijon priverstiniems dar
bams išgabenti rusai. Tai

Radijo kalbėtojas 
užtaria Lietuvos 
reikalus

(LKFSB) Vienas iš
šiaušių Amerikos radijo kai 
bėtojų yra msgr. Fulton J. 
Sheen, kurio sakomas kal
bas per katalikų radijo va-! 
landą transliuoja daugelis 
USA stočių. Neseniai išėjo! 
iš spaudos jo šių metų se
zone sakytų radijo kalbų 
rinkinys, kurio 80 pusi, pri
simenama Atlanto Charte- 
ris ir įsipareigojimas atsta
tyti Lietuvos laisvę.

bus kaip naciai, yra pasmerk 
ti save.

Lietu- 
turi ga- 
savo re-

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offios teL YABds 4787
Samų teL PBOipect 1930

TeL CANal 6122

DR. BIEŽB

LieMviškss religinis 
koncertas Brazilijos 
bažnyčioje

(LKFSB) Dabar labai su
varžytas Brazilijoje bet kok 
sai svetimų tautybių orga
nizacinis veikimas, 
viai katalikai dar 
limybės pasireikšti
liginiu gyvenimu. Kaip pra
neša mūsų korespondentas 
iš Brazidjos, tenai rugpiū
čio 1 d. buvo rengiamas re
liginės muzikos koncertas • 
lietuvių bažnyčioje. Progra- j 
ma: bažnyčios choro ir se
serų vedamo vaikų chore 
giesmės.

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

o ypatingai tavo čiame neteisingai kankina
mus žmones. Bet jei bolše
vikų vadovybė smerkia to
kius metodus, tai kodėl taip 
vargsta tūkstančiai lietuvių 
šeimų į Sibirą ištremtų? Ko
dėl ten atskirti vyrai nuo 
žmonų, vaikai nuo tėvų ? Ko
dėl taip neįmanomos sąly
gos jiems pagalbą pasiųsti: 
Kodėl neišleidžiama jų vyk
ti pas savo artimuosius į 
USA? Smerkti nacius, o pa
tiems daryti tokius pat dar-

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

TeL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIBUBGA8 

2201 W. Cermak Road
V alaadoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiai. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

TeL REPabMc 7868

Ofiao teL VTRginia 0036
Bsčdencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofise vaL: 1—3 Ir 5—8:30 F. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0257
Bes. teL: PROipect 6659 

DR. P. Z. ZALATORfS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Bestdendjs: 6800 So. Arteslan Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakar*.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERMI A arba 

PATRŪKIMO

s P E

— telkta — 
SYRE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

Nebūkit eup«n- 
člotl nerantdaja 
paktnktiaik. Gy
venkit llnoet nna 
patrūkimo bėtloo.

C I A L —
Iškirpkite šj skelbimą, ir paduo

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

* I4MANKAT1NLMĄ 
Skilvio Muskulu Treatmentą.

N R RA. KO GERESNIO UŽ

Creetor of Cuatom Appit»n<-e« for 27 yra
M S. STATĖ, RM. S10. OTA. 4168
Dslly 1S A. M. TU 5j Mon.. Fri. TU S KM. 

8«torri*y Til f, *<mday t t» 4.

Ht« yra speciali, gaminimo bandymu fr 
nebus kltoee lalkraAčiuoae. Taipgi. Ma 
paeiOlymaa nabua atkartotas.

AUKŠ
ČIAU

ŠMOTŲ 
Kainos

į

SUPREME
SAVINGS and LQAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

TeL YABda 6921.
Bes.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

TaL YABds 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventai enisis — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbamu savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas SEELEY 87fi0

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

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

1>fM • iBRAl EARNING'

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVBfUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS LEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FENAN8KN* (STAIGA 

— 46 Metai f3 r1—*~I~ Patarnavimo I —■

KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET *118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 8236 SO. HALSTED ST.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akintų Dirbta** 

US1 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Yow 
Can

Sun 
of
Sifety

i

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik visa* pora akis vlaam gy- 
▼■ninrul. Ranrokft* jaa. letadatal 
lftessamlnnotl jaa modernišklanata 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

rali eateiktt 
SS METAI PATYRIMO ’ 

pririnkime akinio, kurie pašalta* 
▼ta* akio Įtempiu**. ..

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

OPTOMETMSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
rJf K*jmp^irja*

OFISO VALAJTDOR:
Kasdien a. m. fltf III p. ta.

TreūtaA. ir Mttad. S:3t a. m. 
iki T:M ». m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponita.

tt. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS XB CHIBUBGaS
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MTDvay 2880 Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8^0 *aL vak. 
NedeUomia fiuo 10 dd i2 vaL diena

Telefonas HEMIoek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VTRgfnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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VYRAI IR MOTERYS

REIKIA MOTERŲ

Acme Steel
HELP WANTED

naktį šiftai. Atsišau- 
nuo 8:30 ryto iki 5

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir - - — -.................-
kitę asmeniškai 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

3

Žinelės iš USA lietuviu 
kiiltūrinio gyvenimo 

(LKFSB) Šv. Kazimiero 
seserų akademiją iki šiol 
baigė daugiau kaip vienuo
lika šimtų mergaičių.

— Per savo gyvavimą L. I 
R. K. Susivienymas Ameri
koje išmokėjo pomirtinėmis 
$2,120,000, pašalpomis $1,- 
450,000, labdarybės reika
lams $15,000. Be to, Susi- 
vienymas leidžia laikraštį 
“Garsas", kuris savo skai
tytojų gausumu bus bene 
didžiausias lietuviškas laik
raštis tarp Amerikos lietu
vių. *■' w. *

— Pasirodo, kad mūsų 
draugija “Motinėlė” yra pa
rėmusi visą eilę garsių lie
tuvių, kada jie ėjo mokslus. 
Stipendijos ar pašalpos bu
vo skirtos net 37-niems stu
dijuojantiems lietuviams, jų 
tarpe: kompozitoriui Šim
kui, agron. Totoraičiui, gyd. 
Dambrauskui, komp. A. Ka- Į. 
čanauskui, prof. Dovydai
čiui, prof. Šalkauskui, prof. I 
A. Dambrauskui, dr. A. Rač- 
kui, poetui Mykolaičiui, vys
kupui Borisevičiui, red. Lauč 
kai, sės. Felicijai. Garbė 
“Motinėlės” draugijai, kad 
ji padėjo išeiti aukštuosius i 
mokslus šiems brangiems 
lietuvių visuomenės nariams.

Šios visos žinios imtis iš 
svarbios knygos “Amer. L. 
Kat. Darbai”, kuri yra lyg 
trumpa USA lietuvių kata
likų’ kultūros istorija. Su ja 
turėtų kiekvienas lietuvis 
inteligentas susipažinti.

Prašė vandens, rado
7 -*trr<

DRAUGO7* 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI
Ar Jūs Įdomajaute

Sunkiu Darbu?

MERGINOS
IR

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpIi 9488-9489

HELP WAXTED — VYRAI

SPRAYERS
GERA MOKESTIS

Pastovūs darbai. Geros darbo 
lygos. Po karo geros progas 
dirbimo.

STONE ASSOCIATES
1838 W. 33rd St. Lafayette 2456

są- 
įsi-

Mes Turim
KELETĄ DARBŲ
Atdarų Dabar

KAIPO

HEAT TREAT
REIKIA VYRŲ

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

5kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

COOPEH
Reikalingas atlikti lengvus darbus: 
packing house patyrimas pageidau
jamas, darbas dienos laiku, laikas 
ir pusė virš 40 valandų.

OPPENHEIMER CASING CO. 
1020 W. 36th St.

PIRKITE KARO BONUS!

i

savo sūnų
Vienoje pietų Pacifiko U. 

S. marinų bazėje jūrininkas 
netikėtai susitiko su savo 
sūnų marinu. Abu vienas ki
to nematė per aštuonioliką 
mėnesių. Jūrininkas sirgo. 
Paprašė slaugės, kad atneš
tų jam vandens. Slaugė grį
žo su vandeniu ir jo sunumi. 
Tokiu būdu Hugo Reinecke, 
43 metų amžiaus pašto dar
bininkas Milwaukee, dabar 
tarnaująs laivyne, susitiko 
su savo sunumi — marinu. 
Sūnus yra Pvt. Ray Rei- 
nevke, 18 metų amžiaus ma
rinas.

Tėvas tikisi neužilgo vėl 
grįžti prie savo seno darbo 
Milwaukee pašte.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1(HM> k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuvė

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

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

HELPERS
HAND

TRUCKERS
MUSŲ

Svarbioj Karo Dirbtuvėj

UŽTENKAMAI
YRA

GERŲ DARBŲ
ARTI JŪSŲ NAMŲ 

Prie

DANLY
Machine Specialties, Ine.

Moderninėje Karo Dirbtuvėje Dirbant Svarbius Karo Darbas

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

DARBININKŲ 
ir PAGELBININKŲ

PIRMIAUS TAME PATYRIMAS NEREIKALINGA

WELDERIŲ
Kvalifikuotų pereiti Navy kvotimus 

taipgi

WELD PAGELBININKŲ 
ir TEKINTOJŲ 

Patyrimas Nereikalinga

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

ir už Viršlaikį
Modeme Karo Dirbtuvė, Puikios Transportacijos Sąlygos 

Dirbtuvės Tvarkoma Canteen Valgis Žema Kaina

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

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

Nuo 8 ryto iki 6 popiet.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė.

I

I

CICERO, ILLINOIS

KARPENTERIO
Rėmų ir Durų

Darbui
JEI JUS TURIT DIRBTUVES 
PATYRIMO IR MOKATE KAIP 
VARTOTI HAND JOINTER. CIR- 
CULAR IR BAND PIUKLĄ, TT.

Mes turim jums vietą 
ir po

dabar 
jumskaro tokią kuri 

patiks.

ir pasikalbėkit 
tarp 9:30 ryto ir 12

su Mr.Ateikit
Healey 
pietų ar nuo 2:30 iki 5 popiet.

Firecraft Door Co.
3319 S. WALLACE ST. 

Boulevard 3150

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO
2650 W. Polk

PIRKITE KARO BONUS!

60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 
LAIKAS IR % VIRŠ 40 VAL.

10% NAKTIMIS BONAI 
PROGA DĖL ĮSIDIRBIMO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ
Tie dabar dirbanti prie svarbių 

karo darbų nebus priimti.

FOOTE 
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. VVestern Blvd.

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

I

PAKERIŲ
Patyrusių Pakerių pakuoti stiklai- 
nes ir chemikalus. Karo darbai. 
Užtenkamai viršlaikio.

LA PINE & CO.
121 W. HUBBARD

l

1 REIKIA TRUCKERS — Patyrimo 
nereikia, loduoti ir iškrauti karus 
ir prie abelnų. darbu. Taipgi reikia 
patyrusių Cheėkers. 70c į vai. pra
džioje, laikas ir pusė po 40 valandų.
SOO TERMINAI, WAREHOUSE — 
519 W. Roosevelt Rd.

PATYRUSIŲ
VYRŲ PROSYTOJŲ

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

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

VYRAI
Žvelkit Pirmyn

Po Karinės Progos
Šiuose Būtinuose Darbuose:

Abelnų Darbininkų 
Bučerių
Boners
Orderių Pildyto jų

Patyrimas
Nereikalinga
Ant Daugelio 

Šių Darbų 
Reguliaris Algos

Pakėlimas

HELP WAITED — MOTERYS

MOTERYS .
TEBŪNA KIEKVIENA 

VALANDA NAUDOJAMA 
KARO LAIKE

NEEIKVOKITE BRANGIAS VA
LANDAS DĖL TRANSPORTACI
JOS EINANT I AR GRYŠTANT 

IŠ JŪSŲ NAUJO DARBO.
Patikrinkite savo gyvenimo vietą— 
jei gyvenate šiaurvakarinėje dalyje 
miesto jūs galit pagelbėti mums 
prie gaminimo svarbiu karo reik
menų 48 vai. kas savaitę ir dar tu
rėsit užtenkamai laiko savo namuose 
ir poilsiui.

DIRBKIT NETOLI 
JŪSŲ NAMŲ 
★ ★ ★ 

Mes išmokinsim jus Drie len
gvų assembly ir mašinų dar
bų. Patyrimas nereikalinga 
ir nėra amžiaus aprubežiavimo 
virš 18 metų jei jūs kitose srityse j 
kvalifikuosit.

★ ★ ★
PATIKRINKIT ŠIUOS PUNK
TUS: 6 DIENOS SAVAITĖJE, 
LAIKAS IR PUSĖ DIRBANT 
ŠEŠTADIENIAIS.
ŠIAUR-VAKARINĖJ DALYJE 
MIESTO IR GERA TRANS
PORTACIJA.
MODERNIŠKA CAFETERIA 
IR DIRBTUVĖ.
GRUPĖS LIGONINĖS PRIE
ŽIŪROS APDRAUDA.
DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 4 
POPIET IR 4:30 POPIET IKI 
RYTO. EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT ANTRAM ŠIFTE.

★ ★ ★
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
7:30 RYTO IKI 5 PP. KASDIEN

CHICAGO

★

★

★

★

★

TRANSFORMER
CORPORATION
3501 W. ADDISON ST.

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs
$28.60

(Už Savaitę Pradžioj
$31.20

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk
REIKIA MOTERŲ 

IR MERGINŲ 
lengvu dirbtuvės darbų. Paty-Prie lengvu dirbtuvės darbų. Paty

rimas nereikalingas. 100% karo dar
bai, 6 dienos į savaitę mokant laiką 

pusę virš 40 vai. Valandos nuo 
ryto iki 4:30 popiet.
HUDSON SCREW MACHINE 

PRODl’CTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

ir 
S

REIKIA MOTERŲ
DIRBTI PUIKIAME KLIUBE

Kaipo stiklų plovėjos ir taipgi kai
po dišių plovėjos. 6 dienos į savai
tę, Sekmadieniais nereikia dirbti, 
gera mokestis.

Matykit Mr. Burkart.

COVENANT CLUB
10 N. Dearborn St.

REIKIA RANKOVIŲ SKYLIŲ AP
SIUVINĖTOJI: ir FINISHERŠ prie 
vyrų kotų. Taipgi OPERATORES 
siūti pamušalus ir rankoves. Pasto
vus

kotų.

t

Company

REIKALAUJA ABU VYRŲ 
IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MILL OPERAVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINĖ MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Pastovūs darbai su geromis darbo
■ sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

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

’ Transportacijos komitetas aprū
pins grupės ^žiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
security kortą ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

i

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

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGULIARIAI
BO
IKI

ATDARA DAR-
NUO 8:30 RYTODIENOMIS

5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO 
8:30 IKI 12:30.

PARDAVĖJA
Reikalingi dirbti department krau
tuvėje. Geros valandos ir mokestis. 
THE GRANT WORKS FAIR. INC. 
5011 W. 14th St. Cicero

MOTERŲ
APIE 40 METŲ AMŽ. PRIE 
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ

I
48 VAL. SAV. 

MOKESTIS UŽ 52 VAL.
Atsišaukite

CHIČAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 So. May St

darbas.
RIDGEFIELD CLOTHES

412 S. Market St.

PATYRUSIŲ 
MOTERŲ PROSYTOJŲ

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

CARL STOCKHOLM CLEANING
231 N. Pulaski Rd.

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKŲ reikia prie abelnų. 
dirbtuvės darbų. 65£ į vai., laikas ir 
pusė už 
liškai.
WELCH

viršlaikį. Turi kalbėt ang-

FRUTT PRODUCTS CO. 
4603 W. Gladys

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE 
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

ACME

STEEL CO

134th — Clark St

CHICAGO

MERGINOS
SVARBIEMS DARBAMS 
Patyrimas Nereikalingas 

VIRŠ 18 METŲ 
DIENOS ŠIFTAI

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

NUBIAN PAINT & VARNISH 
COMPANY

1856 N. LE CLAIRE AVĖ. 
BerkShire 5103 Mr. Dunlavey

PERGALĖ 
KVIEČIA

S+ai jums proga tarnaut* aavo tėvvnef 
dabar ir prisirengti ateičiai: patyrimas 
nereikalinga; mūsų mokytojai išmokins 
jus.

Puiki transportacija: draugingi dar
bininkai: lengvi patogūs dirbtuvė*? dar
bai. apmokami poilsio laikotarpiai, ra- 
feterijoj valais prieinama kaina: dieną 
darbai nuo 7:30 ryto iki 4 popiet.

$27.50 UŽ 6 DIENI’ SAVAITĘ
$30 po 6 savaičių.

Automatinis pakėlimas kas 4 mėnesius 
per 20 mėnesių.
Jei nor’t dirbti tik karo laiku mes 
Jver*inam jūsų paramą, bet su jūsų 
naudingu Išsilavinimu bus jums proga 
pasilikti ir gaminti pasaulio žymiausius

“BELMONT RADIOS”
Atsišaukit su gimimo rekordu

Belmont Radio Corp.
5921 DICKENS

VYRŲ
PARDAVIMUI

Šiftai prasideda 7 ryto ir 6 vakare 
Patogiose Vietose

1200 North, 400 West

Oscar
... Mayer & Co.

1241 N. Sedgwick
1 blokas J šiaurius nuo Dlvlslon 

"L" stoties.
st.

TRUCKERS 
DĖL WAREHOUSE

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

ALBERT DICKINSON CO. 
2770 West 35th St.

MOTERŲ
Svarbiems

Karo Darbams

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

MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

Assemblers
Stock Merginų

Merginų be patyrimo

GERA MOKESTIS, PATYRIMO;
NEREIKIA. 10c Į VAL. EKSTRA! 
NAKTINĖMS DARBININK E M S. > 

i

Štai gera proga moterims. 
išmokinsim jus prie gere amato. 
49 vai. savaitė, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

Gera transportacija, “L,” busais, 
gatvėkariu, 1% blokų nuo North- 
westem Union stoties.

JANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

• Telefonas 
Franklin 5174

PLATINKITE “DRAUGĄ” Matykit Mr. Karger

150 — MOTERŲ — 150
PATYRIMO NEREIKIA

PRTE TVATRTU BENCH. INSPEK
TAVIMO TR MAŠINŲ DARBU DA
BAR ATDARŲ SU PUIKIOMIS 
PRADINĖMIS ALGOMIS.
DUODAM VELTUT SUAUK STT’TT’S 
PRTE VISU DIRBTUVĖS DARBŲ 

GERAS VALGIS GAMINAMAS 
MŪSŲ PATOC-TAT ĮRENGTOSE 

CANTEENS
Atsineškit pilietybės Įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK. “L’ IKI DURŲ 
Mes HTTRLEY machine co. 

12145 S. 54th Avė. ------ Cicero---------------------- ---------  
MERGINOMS- MOTERIMS

100% KARO DARBAI
Patyrusių ar nepatyrusių. Pilno 
laiko dieną ar naktj ar daliniam 
laikui 4 vai. šlftui.

SOLDERERS 
WIRERS 

ASSEMBLERS
Patogios darbo sąlygos. Aukščiausia 
mokestis. Veltui ligoninės priežiūra, Į 
L. _ ' ’
apdrauda. Apmokamos atostogos ir 
apmokami poilsio laikotarpiai.
TRAV-LER KARENOLA RADIO Į 

& TELEVISION CORP.
1036 W. Van Buren

VYNIOTOJŲ VISOKIO TIPO. AS
SEMBLERS. MILLING MACHI
NE, SCREW MACHINE OPE
RATORIŲ, ENGINE LATHES— 
SHIPPING IR STOCK ROOM, 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ. 
MERGINŲ BE PATYRIMO.
Gera mokestis, pastovūs darbai, 
puikios progos. 10c į vai. ekstra | 
naktiniams darbininkams. Taipgi 
vyrai ir moterys turi gerą progą 
čionai. 49 vai. savaitė, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.
Gera transportacija, “L”, busais, 
gatvekariais, 1% bloko nuo North- 
western Union stoties.

PARSIDUODA — graži moderniška 
i Roadhouse, piętvakaruose, netoli 
Chicagos. Pigiai parsiduoda dėl 
priežasties ligos. Turit pamatyti kad 
Įvertinti. Rašykite: — DRAl'GAS, 
B6x 1227, 127 N. Dearborn St.

Dodge City( Kas. — Perei
tą šeštadienį B—26 armijos 
lėktuvas skrendant lavinimo 
tikslu sudužo ir sudegė. Vi
si penki įgulos nariai žuvo 
katastrofoje.

JANETTE MFG. CO.
556 W. MONROE

Telefonas'
Franklin 5174

Matykit Mr. Karger

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVŲ MAŠINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ
Patyrimas nereikalinga 
100% Defense darbai 
Geros darbo sąlygos 
DIENINIAI DARBAI

MERKLE-KORFF 
GEAR CO. 

213 N. Morgan

Suėmė 30 darbininku 
už neteisėtas algas

NEW YORKAS, rugp. 10. 
—F.B.I. agentai suareštavo 
suvirs 30 laivyno stoties 
darbininkų už tai, kad jie 
neteisėtai ėmė algas už ne
dirbtą laiką.

Anot valdžios agentų, vie- 
I nas darbininkas įmušdavo 
laiko kortelę sau ir kitam 
darbininkui, kuris tą dieną 
nepasirodydavo darbe.

gyvasties apdrauda ir susižeidimo Pirkite tose krautuvėse, 
ondrondo AnTYlAlzomno

kurios garsinasi “Drauge**. 
Kas dažnai skaito, tas pa

links kada nors rašyti.

Girtuoklis už degtinę ati
duoda : pinigus smuklinin
kui, sveikatą ligai, o sielą 
velniui.
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Musę žodis apie tautininkus ir "D-vos" 
šmeižtus
“B-VA’ IR KOMUNISTAI

Kad pakenkti Amerikos Lietuvių Tarybai ir jos šau
kiamai konferencijai Pittsburghe, lietuvių bolševikų 
spauda, lyg susitarusi su ponu Kaziu Karpium ir Ju
lium Smetona, varo šlykščiausią agitaciją, skleidžiant 
visokius melus ir šmeižiant ALT priešakyje stovinčius 
žmones.

Kodėl prieš ALT ir konferenciją bjauriai agituoja bol
ševikai, mes apie tai jau rašėme. Jų tikslas yra —

pastoti kelią sujungimui Amerikos lietuvių jėgų, kad 
padėti pagreitinti Jungtinių Valstybių ir sąjunginin
kų pergalę ir Lietuvą išlaisvinti.

Bolševikai yra išsižadėję savo tautos ir dėl to jie 
darbuojasi, kad Lietuva jau niekuomet nebebūtų lais
va ir nepriklausoma, bet prijungta prie Rusijos.

Bet kodėl tautininkai iš Clevelando ‘‘Dirvos’’ pasto
gės užsimojo trukdyti lietuvių vienybei, kuri stiprina
ma išimtinai Amerikos karo pastangoms remti ir Lie
tuvai laisvinti, ne vienam doram lietuviui yra keista. 
Berods, nei Karpius nei Julius Smetona dar nėra nu- 
slydę nuo to pagrindo, kuriais yra paremta Amerikos 
Lietuvių Taryba.

• -__ ■ j a sA.____i

BLOGA VALIA AR PIEMENIŠKUMAS

Kad Dirvos tautininkai iš kailio neriasi beagituoda- 
mi prieš ALT ir Pittsburgho konferenciją, daug kas 
norėtų įtarti juos esant blogos valios žmonėmis. Kai 
kas net Lietuvos priešais juos norėtų pavadinti.

Mes, vis dėlto, taip nemanome.
Perskaičius ‘‘Dirvoj” ar “Am. L.” Karpiaus ir J. 

Smetonos raštus, mums susidaro įspūdis, kad tie vyru
kai vis tik nekalba tautininkų vardu. Apie Amerikos 
lietuvius tautininkus mes buvome ir esame geresnės 
nuomonės. Mes manom, kad tautininkai dar nėra tiek 
nubankrutavę, kad leistų savo vardu kalbėti nei tauti
niai nei politiniai nesubrendusiems vyrukams, kurie 
švaistosi savo spaudoj piemeniškais žodžiais ir,, esame 
tikri, rimtesniems tautininkams jie daro gėdą.
NET V-BE” PIKTINASI JŲ ŠMEIŽTAIS

Kad virš suminėti vyrukai, priskaitant D. Klingą ir 
keletą kitų, yra nesubrendę, mes čia suminėsime tik 
vieną iš daugelio jų skelbiamų nesąmonių. Paskutiniais 
laikais iki nuobodumo jie kala ir kala į savo nelaimingų 
skaitytojų galvas, kad ir A. L. T. ir L. T. T. vadai jau 
“parduodą” Lietuvą Lenkijai, “siekią” su lenkais uni
jų ir t.t. Esą net Pittsburgho konferencija kviečiama 
tuo tikslu, kad įpiršti lietuviams lenkų uniją. Tai yra 
ne tik didžiausia nesąmonė, bet kartu ir begėdiškiau
sia melagystė, kuria net tautininkų “Vienybės” redak
torius pasipiktino, nes No. 32 matė reikalo tokią pasta- 
bą padaryti: L .

“Štai kodėl mes nesutinkame su p. Rimvydžiu (Ju
lium Smetona — “Dr.” red.) ten, kur jis tuos mūsų 
veikėjus įtaria “šunuodegaujant” lenkams. Nei Pakš
tas, nei Grinius, nei Jurgėla niekur ir niekados nėra 
pareiškę, kad Lietuva turėtų išsižadėti Vilniaus arba 
eiti į federaciją su Lenkija. Kas tokius gandus sklei
džia, tas sąmoningai nori pakenkti geram tų veikėjų 
vardui.’* - a «

Prie “Vienybės”, kaip žinoma, yra susispietęs rim
tesnis tautininkų elementas ir dėl to rimčiau žiūri į da
lykus, liečiančius Lietuvą ir lietuvių veikimą jai iš
laisvinti. * ki l* ♦ * t t
REIKALAUJAMA ĮRODYMŲ

Brooklyno katalikų “Amerika” taip pat matė reika
lo atsakyti “D-vai” į juos skleidžiamus melus. Nr. 32 
šis laikraštis rašo:

“Būtį labai įdomu ir naudinga, kad šių garbingų 

vyrų puolėjas nurodytų nors vieną faktelį, nors vie
ną straipsnį, kurs paliudytų, kad prof. Pakštas ar 
pulk. Grinius būtų kur nors, kada nors ir kaip nors 
pasisakę už uniją su Lenkija, ar būtų išsižadėję Vil
niaus ir jo krašto. Mes visai drąsiai ir atvirai tvir
tiname, kad tokio pareiškimo niekas niekur neras, nes 
•jo nėra buvę. K. Rimvydis, matyt, čia laikosi Volte
riui skiriamo šūkio: šmeižk, šmeižk, o vis kas nors 
prilips! Na, ir terliojami dabar prof. Pakšto ir pulk 
Griniaus vardai, matyti, manant, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė galės būti įtikinta šių vyrų sveti
miems “tarnavimu”.

PRIMENA A. SMETONOS SANTYKIUS SU LENKAIS
Toliau “Amerika”, atsakiusi “D-vai” dėl jos insinua

cijų, kad, girdi, Amerikos Lietuvių Konferencija Pitts
burghe “turės tikslo su lenkais tartis ir bendradar
biauti”, primena Rimvydžiui (Juliui Smetonai) vieną 
incidentą su jo tėvu, būtent:

“Šia proga norėtųsi priminti “Dirvai” ir jos visai 
bendradarbių grupei, kad jie, kaip anksčiau minėta, 
niekur nesuras įrodymų, jog Grinius ar Pakštas bū
tų pasisakę už besąlyginį bendradarbiavimą su len
kais, tuo labiau, kad jie būtų ieškoję unijų su lenkais 
Bet 1941 m. rugpiūčio 22 ir 29 d.d. Argentinoje einąs 
lenkų laikraštis “Codzienny Niezalezny Kurjer Pols- 
ki” buvo paskelbęs vieno Ipohorskio-Lenkiewicz 
straipsnį, kuriame jis rašė kalbėjęsis tais metais su 
p. A. Smetona. Į klausimą, ar p. S. teigiamai vertinąs 
Lietuvos ir Lenkijos unijos idėją, kad “ateityje abi 
tautos sukurtų bendrą valstybę”, p. S. atsakęs “Tak”. 
Apie tai buvo rašyta “Amerikoje” 1941 m. spalių 10 
d. Nieur neteko girdėti, kad p. S. būtų tokį pasikal
bėjimą .užginčijęs.

“Nežiūrint ir šio lenkų laikraščio parašymo, nie
kas nepadarė priekaišto p. S., kad jis stovi už uniją. 
Lenkų laikraštis galėjo pasikalbėjimą su p. S. iš
kreipti, galėjo savo troškimus įrašyti, bet Jkur ir kas 
skaitė kokius nors lenkų pasikalbėjimus su Grinium 
ar Pakštu, kuriuose jie būtų pasisakę už unijas?”

GERAS PATARIMAS
“Amerika” savo rašinį baigia rimtu patarimu šmeiž

tus atidėti nors ‘‘for duration”, nes
“...šmeižimas, asmens žeminimas, nebūtų darbų pri
metimas netarnauja lietuvių tautos vieningumui. Lie
tuvos žmonės kenčia, didžiausia viltimi žiūri į Ame
rikos lietuvius, o čia leidžiamas sau komfortas drabs
tyti melais, sufabrikuotais kaltinimais "p'tuos žmo-• - ••
nes, kurie turi ir jėgų, ir energijos dirbti Lietuvos 
išlaisvinimui. Netikime, kad šmeižtai priliptų. Ar 
laikas nors “duration” metu nuo jų atsisakyti?”

SU KUO MES DIRBAME

ne

Aną kartą toj pačioj “Dirvoj” Vyt. Sirvydas, kurį 
mes vis tik laikome rimtesniu už Karpių ar J. Smetoną, 
katalikus išbarė, kad jie A. L. T. susidėjo su socialis
tais, bet ne su tautininkais.

Klysti, p. Vytaute. Į Amerikos Lietuvių Tarybą įeina 
tiek tautininkų, kiek ir socialistų. Nemažesni tautinin
kai už Sirvydą yra — M. Vaidyla, P. Pivariunas ir dr. 
M. Vinikas. Mūsų manymu, jie atstovauja tikruosius 
Amerikos lietuvių tautininkus. Tuos tautininkus, su 
kuriais katalikai dirbo pirmojo pasaulinio karo metu 
— T. Naruševičių, B. Balutį, P. Norkų, J. O. Sirvydą ir 
daug kitų. Sandara ir sandariečiai — tai yra jų pali-' 
kimas. Todėl, kaip anais laikais, taip ir šiandien kata
likai dirba Lietuvai laisvinti darbus bendrai su tauti
ninkais. Šiuo kartu vienybė yra tuo stipresnė, nes jon 
įeina ir socialdemokratai, kurie stovi už laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos atstatymą.
TAUTININKAI IR TAUTININKAI”

pašmeižti, ir pa-

Todėl šiuomi mes norime atvirai pasakyti V. Sirvy
dui ir K. Karpiui, kad A. L. T. turi reikalo su Ameri
kos tautininkais, bet ne su “tautininkais”, kurie neturi 
nei organizacijos, nei vadovybės. Už M. Vaidylos, dr. 
Viniko ir P. Pivariūno pečių stovi Sandara ir kitos or
ganizacijos. K. Karpius, D. Klinga ir keli kiti “tauti
ninkai” veik “ore kabo.” Gerai, kad dar “D-vą” turi, 
kurioj gali savo norus patenkinti
meluoti. Tiesa, jie laikosi įsikabinę A. Smetonos skver
nų, bet tie skvernai yra importuoti, savo dienas atgy
venę ir griūvant Europos “izmams” jie visai nebeten
ka reikšmės. 1918-1920 metų tautininkai sutarė dirbti 
su katalikais, dėl to, kad jie stovėjo už laisvą, demokra
tišką ir nepriklausomą Lietuvą. Su tokio nusistatymo 
Amerikos lietuviais tautininkais mes ir dabar dirbame 
Amerikos Lietuvių Taryboje, kurios tikslas visuomenei 
puikiai yra žinomas, nes tai pasako jos sukis — Ameri
kos pergalė ir Lietuvos išlaisvinimas.

Į naująjį Lenkijos ministrų kabinetą, kurį sudarė Legendarinę pasaką 
premieras Mikolajczyk, įeina ir prelatas Sigizmundas 
Kaczynski, kaipo švietimo ministras, kuris nuo seniai 
rūpinasi darbininkų organizavimu ir jų gerove. Jis 
prieš kiek laiko lankėsi Jungtinėse Valstybėse ir New 
Yorke įsteigė lenkų katalikų spaudos agentūrą.

TIESOS IEŠKOTOJAMS LIETUS NEBAISUS

"Draugas” ACme photo

Minia susirinko pasiklausyti įdomių kalbų kunigo monsignoro Fulton J. Sheen prie 
vieškelio, apie 20 mailių į šiaurę nuo Birmingham, Alabama. Monsinjoras Sheen kal
bėjo trijų dienų kursuose. Jis kalba nuo Mr. T. Long namų porčiaus. Long yra neką 
talikas, bet jis pakvietė kalbėti katalikų kunigą. Antrą vakarą laike kalbos ėmė ly
ti. Tada žmonės prisiartino prie porčiaus ir klausės įdomios monsinjoro Sheen kal
bos. Lietus klausytojų neiš vaikė.

10 METŲ NUO MIRTIES VILNIAUS VEIKĖJO 
KUN. P. KRAUJALIO

(LKFSB) Vienas iš la
biausiai pasižymėjusių oku
puotojo Vilniaus krašto lie
tuvybės žadintojų buvo kun. 
Petras Kraujalis, miręs 1933 
m. rugpiūčio 15 d. Jis ypa
tingai daug dėmesio kreipė 
į auklėjimo ir spaudos rei
kalus. Būdamas Vilniaus ku
nigų seminarijos ir univer
siteto profesoriumi jis ne
kartą turėjo progos sustip
rinti dvasią busimųjų lietu
vių kunigų ir inteligentų. 
Besirūpindamas Ii a u d i e s 
švietimu jisai daug energi
jos padėjo “Ryto’' draugi
joje, net būdamas ilgesnį 
laiką jos pirmininku, ši drau 
gija Vilniaus krašto kaimuo 
se buvo suorganizavusi di
delį skaičių lietuviškų mo
kyklų. Pvz., 1927 metų pa
baigoje “Ryto” draugija tu
rėjo savo žinioje Vilniaus 
krašte vieną gimnaziją su 
410 mokinių, vieną mokyto
jų seminariją su 291 moki
niu, dvejus kursus mokyto
jų kvalifikacijoms įsigyti 
(tais metais 
mokytojai), 
mokyklų su 
50 vakarinių 
siems su apie 650 klausy
tojų. Daugelyje vietų buvo 
“Ryto” draugijos knygynai 
ir skaityklos. Taigi tai bu
vo milžiniškas kultūros dar
bas Vilniaus krašte. Jį te
ko dirbti labai sunkiose są
lygose, dėl nuolatinio -oku
pantų trukdymo.. Pvz., tais 
pačiais 1927 metais lenkai 
uždarė apie 50 lietuviškų 
mokyklų. Galima suprasti, 
kiek tie visi sunkumai pa
reikalavo energijos iš drau
gijos pirmininko kun. 
Kraujalio.

Brazilu nuoširdus 
žodis Lietuvai

Nežiūrint to, jisai rasda
vo laiko ir lietuviškai spau
dai’. Be paramos kitiems 
laikraščiams P. Kraujalis į- 
steigė Vilniaus krašto lietu
viams katalikams “Aušrą” 
ir buvo jos redaktoriumi. 
Norėdamas palaikyti gyvą 
lietuvišką sąmonę, jisai ra
šydavo knygeles apie Lie
tuvą. Be kitų, suminėtinos 
yra šios jo išleistos knygos: 
“Trijų Kryžių kalnas Vil
niuje”, “Vytautas Didysis”, 
‘Trakų Pilis ir Jos Likimas’, 
“Dr. Jono Basanavičiaus 
Laidotuvės”. Privengdamas 
sunkumų iš lenkų pusės, “kai 
kuriose iš šių knygelių ne
dėjo savo parašo, o pavar
tojo slapyvardę “P. Vieštau- 
tas”. K

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko LKFSB pasiuntė į Bra
ziliją kun. iP. Ragažinsko 
vardu informacijų iš Lietu
vos gyvenimo. Kun. P. Ra- 
gažinskas tas informacijas 
gausiai papildęs savo turi
momis žiniomis, pasiuntė 
straipsnį į Brazilijos kata
likų didžiarusį savaitraštį 
“Legionario”, kuris tą strai
psnį išspausdino uždedamas 
didelę aųtraštį “Lietuva he- 
roiškai kovoja dėl laisvės ir 
nepriklausomybės”. Straips
nyje nušviečiama sunki oku
puotos Lietuvos padėtis, pri
simenama Lietuvos katalikų 
sėkmingi darbai socialinėje 
srityje, spaudoje, katalikų 
akcijoje. Prie straipsnio į- 
dėtas paveikslas lietuvių 
bažnyčios Brazilijoje.

NELEIDŽIA PABĖGTI
MILĖS ACatonz
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SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomfa IIr Lietuvoje prisiminė 

Dariy ir Girėną
(LKFSB) Sukurtasai Da

riaus ir Girėno komitetas, 
norėdamas grožinėje litera-, 
tūroje atžymėti lietuvių tau 
tos didvyrių Dariaus ir Gi
rėno didingąjį žygį, paskel
bė konkursą parašyti: 1. 

apie 
Dariaus ir Girėno žygį. 2. 
Radijo vaidinimą “Dariaus 
ir Girėno skridimas per At
lantą”. Vaidinimas turi už
imti maždaug 45 min. laiko.

Catania

Uždarius vienintelį kelią pabėgti priešui iš Sicilijos, a- 
merikiečių ir britų bombonešiai skrajoja skersai Messina 
sąsiaurį, naikinant ašies kariuomenės bandymus pabėgti. 
Sąjungininkų jėgos spaudžia priešą į spąstus.

Gražiausias Pasirinkimas Jamavedėms!

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rfiAles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE nt PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes
£
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CICERO LIETUVIS LAIVYNE

Stanislovas Grigalaitis
Stanislovas Grigalaitis gi

mė 1922 metais, rugsėjo 26 
dieną, Chicagoje, Prighton 
Park. Baigė Šv. Antano lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą, Ciceroje, ir Morton 
high school. Vėliau dirbo ga
zolino stotyje, 50th avė. ir 
Cermak rd., kartu su broliu 
Vincentu.

br&NRastis draugas, chicago, illincis

Stanislovas Grigalaitis įs
tojo į Navy kovo 6 dieną, 
1943 metais. Training navy 
school baigė birželio 17 die
ną. Kur dabar jis randasi 
tėvai neturi žinių. Buvo par
važiavęs birželio 17 dieną 
atostogų.

Juozas ir Morta Grigalai- 
čiai gyvena Ciceroje. Tėvai 
dirba Western Electric kom
panijoje.

Lietuvis sprendė 
čigonų bylą

Steve Dimitro, čigonas, 
turėjo dvi žmonas ir dvyli
ką vaikų. Pagal čigonų tei
ses tai leistina. Tačiau viena 
žmona pirmadienį jam iškė
lė bylą dėl jos ir vaikų už
laikymo. Toji čigonė buvo 

pirmutinė jo žmona, 11 vai
kų motina.

Jų bylą turėjo išspręsti 
teisėjas Jonas Zuris.

Pirmoji žmona. Suzie Di
mitro, nepripažino, jog 10 
dolerių savaitėje pakaks jos 
ir vaikų užlaikymui. Ji rei
kalavo 25 dolerių savaitėje. 
Antroji žmona Dorothy, vie
no vaiko motina, nenorėjo, 
kad jos pinigai būtų varto- 

Tei- * ’• *’ sėjas Zuris nubaudė Dimitro 
150 dolerių ir teismo kaštus.

Kiek vėliau antroji žmo
na, Dorothy, užstatė pini
gus, kad vyrą paleistų. ‘

Teisėjas Zuris gražiai pa
mokino čigoną, jam paaiš
kindamas, kad bausmė neiš- 
rišo jo bylos, bet kad jis tu
rės pasirinkti vieną iš dvie
jų žmonų. Dimitro pasirinko 

ma, kad siciliečiai jau kai- jaunesnę žmoną, Dorothy, 
ba apie savo teises kaip A- kuri tuojau užstatė pinigus, 
merikos piliečiai. Mat, turi 
giminių šioje šalyje, ir iš jų 
be abejo girdėjo kaip 
būti Amerikos piliečiu.

Nauja valstybė
Sicilija?

Hawaii salos jau ilgus 
metus prašosi J. A. V., kad 
jas priimtų į valstybių skai
čių, kad salos galėtų lega
liai vadintis 49-ta valstybe. 
Šiomis dienomis Hawaii sa
los susilaukė visai netikėtos 
konkurencijos.

Amerikos karininkai Sici
lijoje praneša, J " 
čiai nori, jog jų sala būtų 
padaryta dalis Jungtinių A- 
merikos Valstybių. Vadina
si, jie nori, kad jų sala tap
tų 49-ta valstybė.

Išrodo, jog Sicilijos gy
ventojai, tose salos dalyse, 
kuriose randasi Amerikos 
kareiviai, mano, kad salos 
užėmimu jie tapo Jungtinių 
Valstybių piliečiais. Sako-

CO-MEDALISTS IN WOMEN’S VVESTERN

I

I (left), Rye, N. Y., and Catherine Fox, GlenKay Byme

Ji

■ "DRAUGAS ACME PHOTO

Kay Byrne (left), Rye, N. Y., and Catherine Fox, Glen 
Ridge, N. J., shot two under par in first day’s play of 
the 43rd annual Women’s Western Amateur at Evanston, 
III. and share co-medalist honors with twin scores of 74. 
(Acme Telephoto)

Ridge, N. J •9 shot two under par in first day’s play of
the 43rd annual Women’s Western Amateur at Evanston,
Dl. and share co-medalist honors with twin scores of 74.
(Acme Telephoto)

Kas ieško tiesos - suranda ją

Trečiadienis, rugp. 11, 1943

kad sięilie- jami tam užmokesniui.

LONDON. — Mrs. Cecil 
Chesterton perėjo į Katali- : 
kų Bažnyčią. Ji yra pasižy
mėjusi žurnalistė, laikrašti
ninke. Prieš vedybas ji žur
nalistikoje buvo žinoma var
du J. K. Prothero.

Jos vyras, Cecil Chester
ton (jau miręs) pirmas iš 
šeimos priėmė katalikų tikė- 

i j imą. Jis buvo jaunesniau- 
sias brolis žymaus rašytojo 
G. K. Chesterton, kuris irgi 
jau yra miręs.

G. K. Chesterton yra žino
mas visame pasaulyje kaipo 
žymus rašytojas. Jis yra pa
rašęs daug žymių veikalų. 
Jis savo gyvenime turėjo 
daug pergyvenimų. G. K. 
Chesterton surado tiesos ke
lią ir tapo kataliku. Jis mi
rė kaip žymus rašytojas ir 
pavyzdingas katalikas. Jis

pareiškė, jog laimę ir nusi
raminimą surado Katalikų 
Bažnyčioje.

Stengkimės ir mes savo 
pavyzdingu gyvenimu atves
ti į Katalikų Bažnyčią tuos, 
kurie jos nepažįsta.

gera.

kad Dimitro būtų paleistas. 
Matyti, kad mūsų lietuvis 
teisėjas gražiai išriša keb
lius klausimus.

4

Kariuomenėje atsižymėjęs lietuvis 
lakūnas

Technical Sgt. 
Edward Zelnis, 

marinas,

LIETUVIS KULKOSVAIDININKAS BOMBANEŠYJE. 
ĮDOMIAUSIAS DARBAS — BOMBARDUOTI JAPONŲ 
I. AI VU S. ATSIŽYMĖJO NARSUMU MIDWAY KOVOJE 
— NUMUŠĖ ZERO LĖKTUVĄ.

Master 
Frank
25 metų amžiaus 
grįžęs namo pas savo žmoną 
Laverne, 10252 Hoie avė., 
pasakoja apie savo nuoty
kius kovose prieš japonus 
Pacifike. Namiškių aplanky
mas tai pirmos jo atostogos 
į 27 mėnesius.
KOVŲ VETERANAS

Sgt. Zelnis yra senas ko
vų veteranas. Prieš įstojant 
kariuomenėn 1938 metais jis 
buvo electric welder Car- 
negie-Illinois Steel dirbtuvė
je. Jisai buvo Pearl Harbor 
uoste, kada japonai klastin
gai puolė tą vietą ir pats da
lyvavo Guadalcanal puolime. 
Už narsumą Midway kovoje 
jis buvo Pacifiko laivyno va
do, Adm. Chester W. Ni- 

; mitz, apdovanotas Dis- 
tinguished Flying Cross 
ženklu.

Į
Midway kovoje Sgt. Zel

nis, kuris yra radio gunner 
bombanešio įguloje, nušovė 
japonų Zero lėktuvą. Zero

ju
tiek nusilei-

i lėktuvas stengėsi sulaikyti 
amerikiečių puolimą japonų 
karinio laivo savo bombane- 
šiu. Sgt. Zelnis numušė tą 
Zero lėktuvą. Toliau Sgt. 
Zelnis praneša, kad ir nepai
sant smarkios priešlėktuvi
nių patrankų ugnies, 
bombanešis vis
do žemai ir paleido bombą į 
japonų karinį laivą. Nepa
taikė, bet vis vien iš kulko
svaidžių taip apšaudė japo
nus, jog jie nežinojo kur dė
tis. Daugelis japonų taip su
mišo, jog į vandenį įšoko, 
kad išvengus kulkosvaidžio 
ugnies.

ĮDOMIAUSIAS PASAULY 
DARBAS

Anot Sgt. Zelnis, įdomiau
sias pasaulyje darbas yra 
bombanešiu pulti japonų lai
vus, apšaudyti juos kulko
svaidžių ugnimi iš 400 pėdų 
aukštumos ir vėl pakilti į 

■ padanges kaip erelis.

I

Skelbkitės “Drauge”.

Akmeny amžius
Geologai mokslininkai su

rado akmenis. Manoma, jog 
tie akmenys susiformavo že
mėje daugiau kaip prieš 
pusantro bilijonb metų.

Plėšikas apalpo — 
vagystė nepasisekė

Du jaunuoliai, kurie iš to
limų vakarų atvyko į Čika
gą, prisipažino norėję papil
dyti vagystę, bet ji nepasi
sekė, kai vienas jų apalpo.

Abu jaunuoliai įėjo į pi
nigų iškeitimo vietą, 1233 
Roosevelt Rd. Vienas stovė
jo prie durų, o antras prisi
artino prie mainymo būde
lės ir paklausė Miss Juanita 
Moore dėl šoferio laisnių 
blankos. Tada jisai apalpo.

Mass Moore padėjo jį at
gaivinti, bet pašaukė polici
ją, kada apalpusio jaunuo
lio draugas pasiskubino jį 
išvesti laukan. Policija grei
tai juos suėmė.

Apalpusio jaunuolio var
das buvo John Clark, 20 me
tų amžiaus, o jo draugas 
John Montregon, 17 metų 
amžiaus. Abu prieš savaitę 
atvyko į Čikagą iš Denver, 
Colo. Pas abu jaunuoliu ra
do užtaisytus revolverius.

Pirmadienį plėšikai pavo
gė virš 93.000 šmotelių 
kramtomos gumos iš troko, 
1051 N. Cicero Avė. Troką 
vėliau surado, tačiau guma 
dingo. Tai didelis smūgis gu
mos kramtyto jams, nes jau 
taip sunku kramtomos gu- ,. Jmos gauti.

$500.00
U. s

WAR BONAIS
Pranešimas apie 
nuosavybes užsienyje

Iždo departamentas išlei
do naują Form TFR-500, 
kurioje visi turintieji tiesio
ginį ar netiesioginį interesą 
nuosavybėse užsienyje turi 
pasirašyti. Toj pačioj for
moj TFR-500 jie turi duoti 
nuosavybės liudijimus ir nu
rodyti kylančias dėl tų nuo
savybių pareigas.

ši nauja ' forma taip pat 
liečia ir tuos, kurie turi ir 
kitų šalių bonus ar paskolas.

Formos turi loūti grąžina
mos Federal Reserve Ban
kui ne vėliau kaip lapkričio 
mėn. 1 d., 1943 metų.

Plačiau nurodyta apie šių 
formų priruošimą Public 
Circular No. 22. Trumpesnių 
instrukcijų aplinkraštį gali 
gauti tie, kurie turi mažiau 
50,000 dolerių vertės nuosa
vybių užsienyje. Formas ir 
aplinkraščius galima gauti 
bile kuriame 
serve banke
banke. Kreipkitės į 
banką šiuo klausimu.
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Rugsėjo 30 diena yra pa
skutinė diena antram perio
diniam patikrinimui keleivi
nių automobilių padangų tų 
savininkų, kurie turi “A” * 
korteles. F

» DR A JGO
T

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTLOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdčvėtų rakan
dų, bet paveskite riiums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 

. vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

‘ ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Federal 
arba ir

Re-
savo
savo

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

i knygelėse.

RUDENINI LABOR DAY
PIKNIKĄ

Pirmad. Monday, Rugs.-Sept. 6, 1943

VYTAUTO PARKE

Split by PDF Splitter



‘ - ■

Trečiadienis, rugp. 11, 1943 • MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

tostogauja Indiana smilty- I 11T LJlAnjl
nuošė, prie Michigan ežero. ’ ***“ ■ ’A MUUĮKI 
Vieta tikrai kaip kokioj Pa ygįį ^į|j|j ^grjii ygm 
cifiko saloj: nei elektros, * *

Bfarųuette Park. — Liet.nei telefono, nei krautuvės,
nei kelio. Gali pasiekti tik Vyčių 112 kuopa pradėjo ge- 
pesčias arba 
“jeep’'.

Aušros Vartų parapijos 
svetainėj įvyks Katalikų 
Federacijos susinu k i m a s 
rugp. 11 d., 7:30 vai. vak.

X <Jaek Juozaitis, teisėjo 
J. Zūrio bailifaa, ir žinomas 
Liet. Vyčių organizacijos 
veikėjas ateinantį šeštadie
nį išvyksta į kariuomenę.

sius tris mėnesius prisira
šė 12 naujų narių.

Valdybos pakeitimas iš 
priežasties vaikinų išvyki
mo j U. S. karo tarnybą, 
išėjo kuopos naudai.

X Mot. Sąjungos centro 
valdyba savo susirinkime y- 
ra nutarus karo bonų pirk
ti už $20,000.00, o ne* už 
$10,000,00, kaip buvo “Drau 
ge” paskelbta.

Susirinkime reikės aptar
ti visa eilė svarbių reikalų. 
Taipgi kun. A. Sandys, ‘Lai
vo’ redaktorius, narys Ma- 

; rijonų Kongregaeijos . duos 
____ __________ paskaitą svarbiais bėgan- 

Nauja raštininkė Sophie čiais reikalais. Visi katali-

brolis

X Antanas ir Adelė Cher- 
ry su dukrele Geraldine, 
gyv. 4436 S. Washtenaw av., 
grįžo iš Devil’s Lake, Wis.

Valdyba

A

kai kviečiami pasinaudoti 
proga ir pasiklausyti įdo
mios paskaitos. Visų orga
nizacijų apskričių atstovai, 
taipgi malonėkite dalyvauti.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, rug
piūčio 11, 7:30 vai. vak., 
Chicago Lietuvių Auditori
joj.

L&ciHe S. Dagis, rašt.
Spetyla užėmė komisijos pir , 
mininkės vietą. Naujų narių 
vajus dėlto eina labai sek-! 
miugai. J.nozapina Zizaitėr> 
vice pirmininkė, yra gabi 
organizatorė. Ji pradėjo vei
kimą vesti visose komisijo
se.

Pastaram susirinkime nu
tarta išleisti kuopos biule
tenį. P. žvaigždytė ir S. Spe
tyla suredagavo ir išleido 
pirmą numerį sekmadienį.

Šį vakarą rugp. 11 d., 8 
vai., parapijos salėj įvyksta 
susirinkimas. Kviečiami nau. 
ji nariai. Vytis

X Juozas Rėkus, 
žinomo veikėjo V. Rėkaus gyįįu atostogavo ir M. Vyš- 
(Lietuvyčio) iš kariuomenės nianskienė, 2517 W. 43 St. 

Visi patenkinti atostogomis, 
bet, sako, linksma buvo grį
žus ir namo, kur visko yra.

X Bloko: 23 St. ir 23 PI., 
Oakley ir Leavitt karo dar
želio atidarymas ir vėliavos 
iškėlimas įvyko praeitą sek
madienį. Sąraše 32 pašauk-J 
tų į kariuomenę iš to blo- Geriau būti pirmaeiliu dai- 
ko, astuonios yra lietuvis- lydė, kaip antraeiliu kalbė
li os pavardės.

po sunkios operacijos grįžo 
namo. Giminei ir draugams 
bei pažįstamiems labai ma- j 
lonu, kad Juozas kasdien ei
na sveikyn.

X Cpi. Petras Nevedoms- 
kis, tarnaująs kariuomenėj, f 
gavo atostogų ir parvyko 
namo kaip tik į laiką padėti! 
tėvams, seniems ‘"Draugo”] 
skaitytojams, persikelti į! 
naują namą, adresu 3936 S. 
Campbell Avė.

toju. — S. Marden. i

X Kun. A. Šaudys, MIC^ 
“Laivo” redaktorius, šį va
karą Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime duos 
paskaitą aktualiais klausi
mais. Skyrių, organizacijų 
atstovai ir visi katalikų vei
kėjai kviečiami susirinkti.

X Kun. S. Gaučias, šv. 
J.urgio parapijos vikaras, a-

_ il 
į 1i i •I i

X Mūs koresp. Red Cher- 
ry praneša, kad rugp. 7 d., 
5:45 v. popiet, per radio sto
tį WGN pranešta iš Hawaii, 
jog ten Arthur Draktenis už t 
pasižymėjimus apdovanotas 
Purple Heart ordinu. Jo tė
vai gyvena 4517 S. Fairfield 
Avė. Kitas jų sūnus Richard 
yra navy, o žentas taip pat 
kariuomenėje.

T.

A. "Į“ A.
PRANCIŠKUS URBUTIS 

Gyveno 1248 S« Trrpp Avė.
Mirė ruyp. 8 d., 1943

8 vai. vak., sulaukęs pusės 
amž.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Ra
seinių. apskr., Jurbarko par, 
K u turtų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 dukteris Bernice Krienas ir 
jos vyrą Krank. Joanna Blatt- 
ner ir jos vyrą. Arthur, sese
rį Moniką, Voveris fr jos 2 sū
nus Frank ir Mfchael, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-jos.

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

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni. rugp. 12 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines

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

Naitwd>ę: BHfcterys, Žentai, 
Sesuo, Sesers Vaikai ir Gimi
nės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B, Petkus, TeL Cicero 
2109.

PRANCIŠKUS 
STANISLOVAS 

UBARTAS
Gyveno: 4358 S. Talman Avė.
Mirė rugp. 8 d, 1943 m., 1 

vai. popiet, sulaukęs 27 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Loretta. (p> tėvais Ga- 
pa); 2 dukteris — Eloise ir
Joyce: tėvelius Pranciškų ir 
Marijoną Kibartus: uošvius Jo- 
seph ir Mary Gapa; 2 seseris 

; Bernice Songaila ir Joeephine 
Vaišius; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Frank C. 
Patka and Sons koplyčioje — 
4358 So. Richmond Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugp. 12 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasid. šv. Panelės par. 
bažnyčią, kurtoj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Fo pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nu’iūdę: Moteris, Dukterys, 
TėvetisB. Uošviai, Seserys ir ki
tos Gimines.

Laid. direktorius: Frank C. 
Patka, tel. Lafayette 4480.

TA JL U Jt "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
k'/lUnri Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis'

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APŠOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI r 

STANLEY LITVVTNAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LŪMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

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

Kitomis dienomis — nuo t valandos ryto iki 5:30 valandos popiet.

f

Mockaite)

d., 1943 nū, 
sulaukus pu-

Kilo iš 
ir parapijos.

Didžiausia lietuviu

o

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENEUAN
MONUMENT CO.

W
*

TcL PULLMAN 1270

z

I

MAŽEIKA
8318 LITUANICA AVB.

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1138-36

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFORN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

LACHAWXCZ IR SŪNUS
2314 MEST 2Srt PLACE Pliene CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L J. ZOLP
IMS WEST Mtb STKEKr nooe YABDS *781

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASTRINRTMUT,

Geriausio Materiolo ir Darbo.

ANTANAS M. PHILLIPS
88V7 LITUANICA AVENUE Phone YAJED6 4MV

v

DVI MODERNIŠKOS KOPEYCIO*

Telefonas CICERO 2109

Telefonas Grovehill 0142

ANTHONY B. PETKUS

į
■

1 Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 

i tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MlAUSIASt 
KAINAS.
Turine didelį 

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

Takiom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas a Muzikalius instrumen
tus.

X Petras Bajorynas, kom
panijos atsiųstas atlikti di
delį ir svarbų darbą Joliet, 
HL., ta proga aplankė savo 
gimines Chicagoje, ir praei
tą sekmadienį, rugp. 8 d., 
lankėsi Aušros Vartų para
pijos piknike, kur turėjo pro 
gos laimėti apie 10 svarų 
lietuvišką baravyką-babką 
( tik ne miške augusį, bet 
pečiuje keptą). Petras Bajo- 
rynas paeina iš Rytinių val
stybių, Brooklyn, N. Y.

\
KAROLINA

DARASKEVIClHENft 
(po tėvais

Mirė rugp. 9 
5:10 vai. ryte, 
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. 
Panevėžio apsk r. 
Senamiesčio kaimo. Amerikoje 
išgyvena 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą: 3 sūnus Anta
ną ir marčią Virginia, Albert 
(U. S. Army) ir marčią Elea- 
nor, ir Bronislbvą (U. S. Ar
my): 3 anūkus; brolį Joną 
Mockų ir jo še;mą: ir daug ki
tų giminių, draugų- ir pažįsta
mą. Lietuvoje pa’iko seserį 
Stanislavą, ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2702 W. 39th Place. Laidotu
vės įvyks penktid., rugp. 13 
<f. Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėji
mo švenčiausios Panelės par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapinis

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

NnHūde: Vyras. Sūnai. Mar
čios, Anūkai, Brolis ir Giminės.

Laid. direktorius — John F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

PACHANKiS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103
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JOHN A. KASS

JEWELRY — WATCHMAKER 
— MLSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puone: LAFAYETTE 8617

i

l

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO ŠTAMO Jit ZlB-1- 

LLNię INSTRUMENTU
PASINALDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TTTBO8. C LA RINKTAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES, FLUTE8 
su -canes- — $15.0«. »J7.5«,
$45.«0 ir $75.#«. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NIŠKI MANDOIJNAI. BANJO8, 
SMUIKOS. TENOR BANJCS — 
$S.5O. $8.50, $12.50 iki $$5.0«.
8TRIUNINIAI BASAI — $<0.00. 
$125.00 ir &150.C0. BASO nž- 
DENGADAS — $12.00. 8MIČE-
LIAI 8MUIKOM8. 8TRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS* IR CEL- 
LO — $1.50. $2.00, 25.00, $10.00 
Ir $15.00. Btriflnoa dėl vlaų vlrš- 
mlnėtų instrumentų. BAS8 ir 
8NARJC DRUMS — $18.60. $28.50. 
$85.00 fr $50.00. PEDALS. HI- 
BOYS, CTMBOLR 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PLECE Visiems 
brase tr •’reed*' tnstrvmantams 
pritaikomi jūsų lApoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas vigų dalių Clarlno- 
tams, Trlflboma Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms Ir Guitarama

GOLD8TETN*8 MUSIC SHOP 
•14 MaxweU SU. Chicago

GARY, INDIANA LAlDOTUVię {STAIGA
PRUZIN FUNERAL KOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9609 1117 ROOSEVELT STREET

PER30NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTKTLAR PEOPLE PREFER PACHANKTS PRODVCTIONS 
Distributors of the famoas MonteHo “Most Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE IMeaą Ir Nakt|

4605-07 SOUTH KERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CAUFORNTA AVENUE 

TeL LAFayetto 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plnaad ir KaMrtad, vak. 

M stoths WQES (1390),

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MODERNI IžvidinS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės Į

DAIDOTUVIU DIREKTORIUS

JŪSŲ PATOGUMUI:
1410 South 50th Avonue, Cicero

6812 So. Westem Ave„ Chicago

Iflsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.
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